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Petri	Karonen	ja	Antti	Räihä	
	
Oma	Maa	-kirjasarja	ja	instituutioiden	historia	
	
	
Johdanto	

	
Professori	 Yrjö	 Sakari	 Yrjö-Koskinen	 esitti	 Suomen	 Historiallisen	 Seuran	

ensimmäisessä	 vuosijuhlassa	 marraskuussa	 1875	 pitämässään	 puheessa	 syvän	
huolensa	 historian	 vähäisestä	merkitysarvosta	maan	 johtaville	 piireille.	Historiallisen	
Seuran	 tehtäväksi	Koskinen	määritti	 ”kaikkein	ensiksi	 asettaa	 eteensä	 kysymyksen:	 −	
onko	 Suomen	 kansalla	 historiaa?”	 Yleiskäsite	 Suomen	 historia	 tarkoitti	 Koskisen	
mukaan	yhtäältä	Suomen	maan	 ja	toisaalta	Suomen	kansan	historiaa.	Suomen	historia	
oli	siis	olennaisilta	osiltaan	kulttuurihistoriaa.	Suomen	maan	historia	ei	ollut	valtiollista	
vaan	 paikallishistoriaa.	 Suomen	 kansan	 asemaa	 valtio-oikeudellisesta	 näkökulmasta	
problematisoinut	Koskinen	totesi	suomalaisten	tahtovan	itselleen	historiaa,	mikä	todisti	
kansa-henkilön	olemassaolon:	”	−	−	ja	tätä	tahtoa	vastaan	ei	löydy	mitään	vetomista”.1	

Kansa-tematiikkaa	 Koskisen	 jäljissä	 tarkastelleiden	 Pekka	 Ahtiaisen	 ja	 Jukka	
Tervosen	mukaan	historioitsijat	ovat	pohtineet	yllättävän	vähän	sitä,	minkälainen	kansa	
instituutioiden	 takana	 on	 ollut.	 Miten	 se	 on	 kokonaisuudessaan	 vastannut	 niihin	
vaatimuksiin,	 joita	 erilaisten	 laitosten	 toimivuus	 ja	 olemassaolo	 ovat	 edellyttäneet?	
Kysymys	on	aiheellinen,	mutta	samalla	jää	avoimeksi	se,	mitä	kansa	tiesi	instituutioista	
tai	roolistaan	niiden	osana.	Topeliaanisesta	näkökulmasta	tulkitulle	kansalle	vuosi	1809	
oli	 selkeä	 taitekohta,	 sillä	 kansa	 menetti	 tällöin	 sekä	 yhteisen	 isänmaansa	 että	
kuninkaansa.	Samalla	tuo	vuosi	oli	murroskohta	(suomea	puhuvan)	kansan	historiassa,
sillä	 jo	 Yrjö	 Koskisen	 tulkinta	 ja	 viimeistään	 häntä	 seuranneiden	 J.	 R.	 Danielson-
Kalmarin	 ja	 E.	 G.	 Palménin	 1800−1900-lukujen	 taitteessa	 inspiroimat	 kaksi	
tutkimusotetta	−	kansan	mysti iointi	ja	kulttuurihistoriallinen	koulu	−	siirsivät	Suomen	
kansan	 menneisyyden	 kauas	 historiaan	 ennen	 autonomian	 aikaa.2	 Topeliuksen	
Maamme-kirjan	 luoma	kuva	uutterasta,	 itsepintaisesta	 ja	 jumalaapelkäävästä	kansasta	
vaati	päivitystä,	 sillä	Suomen	kansan	 (uuden)	historian	ohessa	 syntyi	yhteiskunnallis-
institutionaalinen	 Suomen	 ”valtion”	 historia.	 1900-luvun	 taitteen	 suomalaisen	
historiankirjoituksen	ratkaistavana	oli	kuitenkin	se,	kuinka	historiatietoisuutta	ja	luotua	
suomalaista	historiakulttuuria	levitettiin	”suurelle	yleisölle”3.	

Teoksessa	 Kansallisten	 instituutioiden	 muotoutuminen.	 Suomalainen	 historiakuva	
Oma	Maa	 -kirjasarjassa	1900−1960	valaistaan	suomalaista	historiakuvaa	merkittävästi	
muokanneen	Oma	Maa	 -kirjasarjan	 kolmen	painoksen	 avulla	 ja	 kautta	 sitä,	millainen	
kuva	Suomen	historiasta	 ja	kulloisestakin	nykyisyydestä	annettiin	 julkisuuteen	ennen	
muuta	 instituutioiden	 näkökulmasta.4	 Teemoihin	 pureudutaan	 selvittämällä	 mistä	
kirjoitettiin,	 miten	 ja	 miksi	 sekä	 mitä	 mahdollisesti	 unohtui	 kokonaan;	 miten	
esimerkiksi	 kirkon,	 hallinto-	 ja	 sotalaitoksen	 tai	 koulutus-	 ja	



terveydenhuoltojärjestelmien	 rakentumista	 ja	 rakentamista	 on	 kuvattu	 ja	 selitetty.5	
Ahtiaisen	 ja	 Tervosen	 korostama	 kansa	 on	 kiinteästi	 mukana	 tutkimuksessa	
instituutioiden	takaisena	kollektiivisubjektina.	

Kansallisten	 instituutioiden	 muotoutuminen	 -teoksen	 artikkeleiden	 lähdeaineiston	
runko	muodostuu	Oma	Maa	-tietokirjasarjan	1910-luvulla,	1920-luvulla	ja	1950-luvulla	
ilmestyneistä	 kolmesta	 painoksesta.6	 Oman	 Maan	 eri	 painosten	 artikkeleiden	 sekä	
potentiaalisten	 asiakokonaisuuksien	 ja	 näkökulmien	 määrä	 on	 merkittävä	
nimenomaaan	 instituutioiden	 tutkimuksen	 kannalta.	 Kyseinen	 kirjasarja	 oli	
kokonaisuudessaan	 tärkeä	 suomalaiskansallista	 historiakuvaa	 rakentanut	 julkaisu,	
johon	 kirjoittivat	 aikakautensa	merkittävimmät	 tiedemiehet	 ja	 alojensa	 asiantuntijat.	
Sarjat	olivat	laajalevikkisiä,	mikä	korostaa	entisestään	teosten	painoarvoa.7	

Oma	 Maa	 -sarjan	 ensimmäisen	 painoksen	 julkaiseminen	 liittyi	 1900-luvun	 alun	
venäläisten	 yhtenäistämis-	 eli	 venäläistämispolitiikkaan,	 joka	 kohdistui	 mitä	
suurimmassa	 määrin	 suomalaisten	 omikseen	 kokemien	 instituutioiden	 ja	
organisaatioiden	 muuttamiseen	 ”vieraiksi”.	 Julkaisuaikansa	 kontekstissa	 Omassa	
Maassa	 oli	paljolti	 kyse	 instituutioiden	historiaan	 liittyvästä	hankkeesta,	 jonka	 avulla	
rakennettiin	 suomalaisten	 vahvaa	 yhteishenkeä	 ja	 vastarintaa.	 Oma	 Maa	 on	 jo	
sellaisenaan	 kiinnostava	 aineisto,	 sillä	 yli	 puolen	 vuosisadan	 ajalle	 ulottuvana	 sarja	
antaa	 mahdollisuuden	 jatkuvuuden	 ja	 muutoksen	 analyysiin.	 Kirjoittajaryhmän	
tavoitteena	on	analysoida	tarkemmin	suomalaista	historiakuvaa.	Oma	Maa	mahdollistaa	
tällaisen	 tutkimuksen,	 sillä	 eri	 painoksissa	 oli	 mukana	 runsaasti	 eturivin	
historioitsijoita,	jotka	osallistuivat	teksteillään	kansallisen	historiakuvan	rakentamiseen	
ja	valtionrakennukseen.	Kirjoittajiksi	valikoituneiden	asiantuntijoiden	henkilöllisyyden	
tarkastelu	on	 tärkeä	näkökulma,	sillä	ainakin	 teossarjan	ensimmäiseen	 ja	kolmanteen	
painokseen	 liittyi	 selkeitä	 poliittisia	 viestejä,	 joilla	 on	 rakennettu	muun	 ohella	 kuvaa	
instituutioista	 ja	 niiden	 merkityksistä.	 Maailmansotien	 välisen	 ajan	 suomalaisen	
historiantutkimuksen	 pyrkimyksenä	 oli	 nostaa	 valtio	 ”Suomen	 historian	 keskeiseksi	
toimijaksi”.8	 Ennen	 Suomen	 valtiollista	 olemassaoloa	 ”kansa”	 oli	 suomalaisen	
historiankirjoituksen	 tarvitsema	 subjekti.	Kuten	Risto	Alapuro	 toteaa,	 ”omaa	 erityistä	
korkeakulttuurista	valtiollista	historiaa	Suomella	ei	ollut,	mutta	Suomen	kansalla	saattoi	
olla	historia”.9	

Oman	 Maan	 artikkelit	 toimivat	 Kansallisten	 instituutioiden	 muotoutuminen	 -
teoksessa	 rinnakkain	 tutkimuskohteena,	 lähdeaineistona	 ja	 faktavarastona.	 Tällainen	
menettely	on	historiantutkimuksessa	poikkeuksellinen.	Lähtökohtana	ei	ole	tarkastella	
tutkittuja	 teemoja	menneisyydestä	 tähän	 päivään	 asti	 vaan	 tästä	 päivästä	 käsin.	 Sen	
mukaisesti	 aikalaisten	 käsityksiä	 ymmärretään	 ja	 selitetään	 suhteuttamalla	 niitä	
nykypäivän	 tietämykseen.	 Teos	 ei	 rakennu	 yhden	 metodin	 tai	 teorian	 varaan,	 vaan	
artikkeleiden	 kirjoittajat	 hyödyntävät	 laajasti	 omaa	 kokemustaan	 ja	 eri	
lähestymistapoja.	 Erityistä	 on	 juuri	 se,	 että	 pääasiallinen	 lähdeaineisto	 on	 kaikilla	
tutkijoilla	 sama.	 Teemoittain	 jäsennetyn	 teoksen	 eri	 osiot	 ovat	 luontevassa	
vuorovaikutuksessa	 keskenään.	 Esimerkiksi	 valtionhallinnolla	 on	 ilmeisiä	 yhteyksiä	
ainakin	 oikeus-	 ja	 sotalaitokseen	 sekä	 valtiopäiviin	 ja	 kirkkoinstituutioon.	 Vastaavat	
vuorovaikutusketjut	toistuvat	hieman	eri	laajuudessa	teoksen	kaikissa	osioissa.	



Artikkeleissa	puretaan,	ymmärretään	ja	selitetään	kansallista	historiantutkimusta	ja	
käsityksiä	 historiasta.	 Perusaineistona	 käytettyjä	 Oman	 Maan	 kolmea	 painosta	
tarkastellaan	eri	näkökulmista,	ja	kirjoittajat	ovat	laatineet	pitkän	aikavälin	leikkauksia	
kustakin	instituutiosta,	ilmiöstä	tai	teemasta.	Näkökulmien	variaatio	ja	pitkän	aikavälin	
tutkimus	selkeyttää	sekä	 jatkumoita	että	katkelma-	 ja	murroskohtia.	Samalla	tutkitaan	
sitä,	 kuka	 tai	 mikä	 ”mahtuu”	 kansalliseen	 historiaan	 ja	 mitä	 taas	 jätetään	 pois	 tai	
unohdetaan	 kokonaan.	 Tutkijaryhmä	 on	 tietoinen	 Omassa	 Maassa	 toistuvasti	
käytettyihin	 käsitteisiin,	 kuten	 esivalta,	 valtio,	 kansa	 ja	 kansalaiset10	 liittyvistä	
metodologisista	ongelmista	 ja	mahdollisuuksista,	eikä	sitoudu	työssään	vain	yhteen	tai	
muutamaan	harvaan	tapaan	lukea,	ymmärtää	ja	selittää	käsitteitä.	Oman	Maan	tekstien	
välittämiin	 poliittisiin	 viesteihin	 liittyvät	 havainnot	 koskevat	 luonnollisesti	 myös	
teossarjan	kuvitusta.11	

Eri	 painosten	 vastaanotosta	 on	 vain	 niukasti	 suoraa	 tietoa,	 koska	 kyseisen	
monitieteisen	 kirjasarjan	 arviointi	 on	 ollut	 kenelle	 tahansa	 lähestulkoon	 mahdoton	
urakka.	 Joitakin	 yleisiä,	 järjestään	 positiivisia	 havaintoja	 teoksista	 on	 tehty,	 mutta	
kriittisiä	arvioita	ei	käytännössä	lainkaan.12	Kritiikin	sijaa	on	löydetty	lähinnä	siitä,	ettei	
edes	 Oman	 Maan	 kaltainen	 tietoteos	 kyennyt	 rakentamaan	 kattavaa	 kuvaa	
kulttuurihistoriasta.13	 Aika-aikakauslehdessä	 vuonna	 1915	 esitetyn	 arvion	 mukaan	
”Suomessa	on	ainakin	9,000	kirjahyllyllä	kuusinidoksinen,	enemmän	kuin	5,000	sivua	
käsittävä	jättiläisteos	’Oma	Maa’”,	jonka	tunnustettua	asemaa	kuvasi	myös	se,	ettei	juuri	
kenellekään	 ”pistänyt	 päähän”	 ruveta	 kirjoittamaan	 lehtiin	 Kalevalaan	 verratusta	
teossarjasta,	 ”jonka	 kaikki	 muutenkin	 tuntevat”.14	 Oman	 Maan	 vastaanotosta	 kertoo	
myös	 Juhani	 Ahon	 toimittaman	 Kuvia	 ja	 kuvitelmia	 Suomen	 historiasta	 -teossarjan	
julkaisun	lopettaminen	sen	heikon	menekin	vuoksi.	Kaunokirjallisiin	historiateksteihin	
perustuneesta,	 moniosaiseksi	 kaavaillusta	 kokonaisuudesta	 näki	 päivänvalon	 vain	
teossarjan	ensimmäinen	−	joskin	kolminiteinen	−	historiallinen	osa.15	

	
	
Historiankirjoituksen	politiikka	ja	poliittinen	tarkoituksenhakuisuus	

	
1900-luvun	 alkupuoliskon	 suomalaista	 historiantutkimusta	 ja	 -kirjoitusta	 tutkineen	
Eino	Jutikkalan	mukaan	J.	R.	Danielson-Kalmarin	tuotantoa,	esimerkiksi	teosta	Suomen	
yhdistäminen	 Venäjän	 valtakuntaan	 (1890),	 leimasi	 poliittinen	 välttämättömyys.	
Danielson-Kalmari	 ei	 kuitenkaan	 pitänyt	 tutkimuksiaan	 tarkoitushakuisina	
kärjistyksinä	 eikä	 siten	 nähnyt	 tarvetta	 muuttaa	 kirjoitustyyliään	 Suomen	
itsenäistymisen	 jälkeen.	 Koko	 Suomen	 historia	 näyttäytyi	 Danielson-Kalmarille	
valmistautumisena	 itsenäisyyteen.	Autonomian	 ajan	merkitystä	 tarkastellut	 Jutikkala,	
samoin	kuin	myöhemmin	Päiviö	Tommila,	pitivät	Suomen	ruotsinkielisen	väestönosan	
suhtautumista	 aikakauteen	 suomenkielistä	 valtaväestöä	 kielteisempänä.	
Ruotsinkielisissä	 piireissä	 herätti	 ymmärrettävästi	 närkästystä,	 että	 topeliaaninen	
kansa-näkemys	vähätteli	Ruotsin	ajan	merkitysarvoa	Suomen	historialle.		

Jutikkala	 kirjoitti	 myös	 Suomen	 ja	 Skandinavian	 historian	 professori	 A.	 R.	
Cederbergin	 tutkimuksista,	 joissa	 käsiteltiin	 Suomea	 Ruotsin	 osana.	 Cederbergin	



julkaisuihin	sisältyi	kiistatta	peittelemätöntä	kansallista	paatosta,	jossa	faktoja	sopivasti	
tulkiten	 saatiin	 ”Ruotsi”	 ohjelmallisesti	 sortamaan	 ”Suomea”	 vuosisataisen	 yhteisen	
historian	aikana.16	Danielson-Kalmarista	Cederbergiin	ulottunut	historian	tulkintakehys	
oli	siis	historiografisesti	katsoen	säilyttänyt	pintansa	 läpi	vuosikymmenten,	sillä	kuten	
Kimmo	 Rentola	 toteaa,	 suomalaisen	 poliittisen	 historian	 tutkimuksen	 suurin	 nimi	
Koskisen	 ja	 Danielson-Kalmarin	 jälkeen	 oli	 vuonna	 1939	 tohtoriksi	 väitellyt	 Pentti	
Renvall	(synt.	1907).17	

Päiviö	Tommilan	mukaan	kenraalikuvernööri	Nikolai	Bobrikovin	toimia	1900-luvun	
alussa	 pidettiin	 Suomen	 historiaa	 vastaan	 kohdistettuna	 loukkauksena.	
Kenraalikuvernöörin	 mielestä	 Suomen	 historian	 opetus	 oli	 rakennettu	 täysin	
harhaanjohtavalle	 perustalle:	 kouluissa	 opetettiin	 Suomen	 historiaa	 ja	 yliopiston	
luennoilla	 puhuttiin	 Suomesta	 erillisenä	 valtiona.	Bobrikovin	mukaan	 Suomi	 oli	 ollut	
läpi	historiansa	ensin	osa	Ruotsia	 ja	sittemmin	osa	Venäjää,	 joten	Suomen	historia	oli	
itse	asiassa	osa	yleistä	historiaa.	Tilanteen	korjaamiseksi	Bobrikov	pani	alulle	koulujen	
oppikirjojen	 uudistushankkeen	 sekä	 perusti	 yliopistoon	 Venäjän	 valtio-oikeuden	 ja	
Venäjän	 historian	 professuurit.	 Kenraalikuvernöörin	 murhan	 jälkeen	 oppikirjahanke	
painui	 unholaan,	 samoin	 yliopiston	 virkojen	 täytössä	 viivyteltiin	 parhaan	 taidon	
mukaan.	 Lopulta	 Venäjän	 historian	 professoriksi	 nimitettiin	 vuonna	 1910	 ”varmasti	
kotimainen	 mies”,	 U.	 L.	 Lehtonen.18	 Kenraalikuvernöörin	 toimet	 ja	 suomalaisen	
historiantutkimuksen	 yhdistäminen	 separatistiseen	 ajattelumaailmaan	 osoittavat	
Suomen	historian	levinneisyyden	osaksi	kansan	tietoisuutta	herättäneen	huolta.	

Yrjö	Koskisen	 tähdentämän	kansan	 tahtoon	perustuneen	oman	historian	 luomisen	
voi	 nähdä	 yhtenä	 selittäjänä	 Oman	 Maan	 kaltaisten	 historiallisten	 tietoteosten	
leviämiselle	ja	positiiviselle	vastaanotolle	1900-luvun	alun	Suomessa.	Toisaalta	ei	voida	
sulkea	pois	sitäkään	mahdollisuutta,	etteikö	teosten	suosio	olisi	perustunut	analogioilla	
luotuun	kuvaan	menneisyydestä,	 joka	oli	 lähes	 identtinen	eletyn	nykyisyyden	 kanssa.	
Yrjö	Koskisen	suorittama	Suomen	historian	 jako	maan	 ja	kansan	historiaan	oli	syvälle	
käyvä,	 vaikka	 tutkijoiden	 tehtäväkenttä	 on	 jatkuvasti	 laajentunut.	 Toisen	
maailmansodan	 jälkeistä	 suomalaista	 historiantutkimusta	 1960-luvulla	 havainnoinut	
Kauko	 Pirinen	 totesi	 suomalaisen	 historiantutkimuksen	 nähneen	 tehtävänsä	
kahtalaisena:	 yhtäältä	 systemaattisen	 paikallistutkimuksen	 juuret	 olivat	 Suomessa	
vakiintuneet,	 toisaalta	 Suomen	 kansa	 asetettiin	 aina	 osaksi	 laajempaa	 kokonaisuutta.	
Erityisenä	 ongelmana	 Pirinen	 näki	 sen,	 että	 jo	 ennen	 1940-luvun	 taitetta	 tuotetut	
suurteokset	 saattoivat	 ilmestyä	 vielä	 vuosikymmeniä	 myöhemmin	 muuttumattomina	
painoksina;	 aivan	 kuin	 maailmassa	 tai	 tutkimuksessa	 ei	 olisi	 tapahtunut	 tällä	 välillä	
mitään.	 Oma	 Maa	 -teossarjan	 kolmen	 painoksen	 painopiste-	 ja	 tulkintaerojen	
näkökulmasta	 Pirisen	 havainto	 autonomian	 ajan	 tutkimuksen	 tilasta	 on	
mielenkiintoinen.	Pirisen	mukaan	 erityisesti	 kaksi	 autonomian	 vaihetta,	 autonomisen	
Suomen	alkutaival	 ja	 toisaalta	 sortokausien	aika	olivat	nousseet	 sotien	 jälkeen	uuden	
mielenkiinnon	kohteeksi.19		

Jokainen	Oma	Maa	-teossarjan	kolmesta	painoksesta	on	kirjoitettu	poikkeuksellisen	
politisoituneena	 aikana.	 Menneisyydestä	 nykyisyyteen	 kumpuavat	 analogiat	 ja	
kytkökset	 leimaavat	varsinkin	1900-luvun	alun	kahta	ensimmäistä	painosta.	Analogiat	



kertovat	sekä	historiasta	että	kirjoitusajastaan.	Historiallisia	analogioita	tutkineen	John	
Toshin	mukaan	analogioiden	avulla	luodaan	yhteyksiä	sellaisten	asioiden	välille,	missä	
niitä	 ei	 muuten	 olisi.	 Näin	 toimien	 operoidaan	 yksipuolisilla	 selitysmalleilla	 ja	
moraalisilla	 totuuksilla,	 jotka	 tuodaan	 esiin	 nykyhetkeen	 linkitettyinä	 historiallisina	
argumentteina.20	 Esimerkiksi	 Oman	 Maan	 ensimmäisessä	 painoksessa	 Suomesta	
rakennettu	 teoreettinen	 valtiokuva	 ankkuroitiin	 eri	 artikkeleissa	 eri	 tapahtumiin,	
tärkeimpänä	 niistä	 Porvoon	 valtiopäivät	 vuonna	 1809.	 Martti	 Häikiön	 mukaan	
esimerkiksi	J.	R.	Danielson-Kalmarin	Suomen	autonomiaa	1800−1900-lukujen	taitteessa	
käsitelleet	 kirjoitukset	 olivat	niin	 tiukasti	 sidoksissa	 aikansa	poliittiseen	 tilanteeseen,	
ettei	niitä	voi	pitää	varsinaisesti	historiankirjoituksena.21	

1800-luvun	 ja	 1900-luvun	 alun	 suomalainen	 historiankirjoitus	 vahvisti	 Pauli	
Kettusen	 mukaan	 ”valtiollisia	 tietoisuusmuotoja”	 luomalla	 historiaa	
kansallisvaltiollisena	 kokonaisuutena	 ja	 syventämällä	 valtion	 ja	
yhteiskuntatodellisuuden	 suhdetta.	 Suomen	 autonomian	 puolustukseen	 keskittynyt	
poliittinen	historia	 kiinnitti	 katseensa	Porvoon	 valtiopäiviin,	 joilla	 keisari	Aleksanteri	
I:n	 katsottiin	 vahvistaneen	 Suomen	 valtiojärjestys.	 Kuten	 Kettunen	 toteaa,	 Suomen	
valtiollinen	 kysymys	 (suhde	Venäjään)	 ja	 yhteiskunnallinen	 kysymys	 (luokkasuhteet)	
muotoiltiin	 yhteiskunnallisen	 tilanteen	 jäsentämiseksi	 historiallistamalla	 silloinen	
nykyisyys.22		

Keskustelu	 historian	 käytöstä	 osana	 kansallisvaltioiden	 historiaa	 on	 synnyttänyt	
viime	 vuosina	 laajan	 monipolvisen	 yleiseurooppalaisen	 tutkimuskentän.23	 Tässä	
teoksessa	 otetaan	 eri	 yhteyksissä	 kantaa	 sekä	 historian	 käytön	 typologioihin	 että	
aihealueen	 ajankohtaisiin	 keskusteluihin.	 Teoksessa	 tutkitaan	 laajassa	 merkityksessä	
historiakulttuuria,	 jossa	 ihmiset	kohtaavat	menneisyyden	moninaisuuden.	Oman	Maan	
kautta	 tarkasteltaessa	 keskiöön	 nousee	 erityisesti	 historiapolicy	 eli	 historiapolitiikka,	
jota	Jouni	Tilli	pitää	historiakulttuurin	poliittisena	osana.	Historiapolitiikka	on	aina	yhtä	
aikaa	muistamista	 ja	unohtamista,	 ja	monin	 tavoin	 ”tavoitehakuista	 toimintaa”.	Oman	
Maan	 kaikissa	 painoksissa	 tämä	 elementti	 on	 vahvasti	 läsnä,	 samoin	 kuin	
historiapolitiikka	 menneisyyttä	 koskevana	 tulkintana	 tai	 tutkimustapaa	 koskevana	
linjauksena.24		

Jatkosota	 on	 suomalaisessa	 historiantutkimuksessa	 laajasti	 tutkittu	 ja	 historian	
käyttöön	 liittynyttä	 keskustelua	 herättänyt	 aihe.	 Jouni	 Tillin	 mukaan	 ”jatkosodasta	
esitetyt	 tulkinnat	 ovat	 aina	 olleet	 kansallisesti	 tärkeänä	 pidetyn	 menneisyyden	
keskiössä”.25	 Sota-aikaan	 liittyvä	 historiapoliittinen	 tila	 on	 ollut	 alusta	 asti	 kiivaiden	
politisointien	 ja	 depolitisointien	 kohtauspaikka.	 Saksalaisessa	 historiantutkimuksessa	
käyty	keskustelu	toisen	maailmansodan	jälkeen	jaetun	Saksan	menneisyydestä	on	ollut	
vastaavalla	 tavalla	 vahvasti	 politisoitunutta.	 Käsitteet	 vergangenheitspolitik	
(menneisyyden	 politiikka)	 ja	 vergangenheitsbewältigung	 (menneisyydenhallinta)	 ovat	
olleet	keskeisiä,	kun	historiakulttuuria	on	 lähestytty	historian	käytön	näkökulmasta.26	
Jorma	 Kalelaa	 tulkiten	 erilaisista	 murrosajoista	 muodostuu	 yhteisiä,	 joskaan	 ei	
välttämättä	 lopulta	 harmonisia	 kertomuksia.27	 Historian	 käytön	 näkökulmasta	 Oma	
Maa	 -teossarja	 kuvaa	 hyvin	 suomalaiskansallisen	 menneisyystulkinnan	 pääpainon	
siirtymistä	Suomen	”valtion”	synnystä	vuonna	1809	vuosien	1939−1945	sota-aikaan.		



	
	
E.	G.	Palmén28	ja	suomenkielisten	tietoteosten29	julkaisemisen	kulta-aika	
	
Oma	Maa	 -sarjan	 julkaiseminen	 liittyi	 1800-	 ja	 1900-luvun	 vaihteen	merkittäviin	

poliittisiin	 ja	 yhteiskunnallisiin	 käänteisiin,	 ja	 se	 on	 kiistatta	 vaikuttanut	 keskeisesti	
suomalaisten	 historiakäsityksiin.	 Oma	 Maa	 tyydytti	 osaltaan	 vuosisadan	 vaihteessa	
konkretisoitunutta	tarvetta	 laatia	suomenkielisiä	tietoteoksia	koko	kansan	 luettavaksi.	
Omaa	 Maata	 pidetään	 yleisesti	 merkittävänä	 suomalaisena	 kansansivistyksen	
korottamisen	 näytteenä	 ja	 välineenä.	 Oma	 Maa	 -hanke	 ja	 samanaikainen	
Tietosanakirjan	laatiminen	olivat	1900-luvun	alussa	omalla	laillaan	saman	kolikon	kaksi	
eri	puolta,	vaikka	esimerkiksi	Oman	Maan	primus	motor	E.	G.	Palmén	pyrki	näkemään	
teokset	toisilleen	jopa	vastakkaisina.30	

Suomenkielisen	 tietosanakirjan	 laatimisesta	 oli	 vähällä	 tulla	 kahden	 merkittävän	
kustantajan,	Otavan	 ja	WSOY:n,	 välinen	 kilpailu,	 sillä	 kummallakin	 oli	 vuosina	1902–
1903	 omia	 suunnitelmiaan	 tällaisten	 teosten	 luomisesta.	 Levottomat	 ajat	 tekivät	
kuitenkin	 kummankin	 firman	 johdon	 varovaiseksi,	 joten	hankkeet	 jäivät	muutamaksi	
vuodeksi	 hyllylle.	 Otava	 oli	 tässä	 tilanteessa	 aktiivisempi,	 ja	 alkoi	 suunnitella	
tietosanakirjatuotantoa	 helmikuun	 alkupuolella	 1903	 kutsumalla	 suuren	 joukon	
eturivin	tiedemiehiä	keskustelemaan	asiasta.	Kutsu	tilaisuuteen	lähti	kymmenille	tiede-
elämän	edustajille,	joista	yli	20	saapui	paikalle.31	Ennen	pitkää	Otava	ja	WSOY	päätyivät	
kuitenkin	yhteisyrityksen	perustamiseen,	jollainen	syntyi	vuonna	1906.	Tietosanakirja-
Osakeyhtiön	 tärkein	 tehtävä	 oli	 tuottaa	 Suomen	 oloissa	 valtava,	 10-osainen	
Tietosanakirja.	Yritys	purettiin	vuonna	1924,	jonka	jälkeen	tietosanakirjojen	laatiminen	
siirtyi	pääosin	Otavalle.32		

Suurten	 tieto(sana)kirjojen	 julkaisemisesta	 muodostui	 kunnia-asia	 kaikille	
merkittäville	 suomalaisille	 kustantamoille	 ennen	 toista	 maailmansotaa.	 Oma	 Maa-	 ja	
Tietosanakirja-sarjat	olivat	eräällä	lailla	rinnakkaisia	julkaisuja,	mitä	osaltaan	korosti	se,	
että	 suuri	osa	merkittävimmistä	 kirjoittajista	 oli	 samoja.33	Esimerkiksi	 kustannusliike	
Arvi	A.	Karisto	halusi	1920-luvulla	seurata	Otavan	ja	WSOY:n	esimerkkiä.	Yritys	julkaisi	
oman	Kariston	sivistyssanakirjansa,	joka	kuitenkin	jäi	tietosanakirjojen	valmistamiseen	
erikoistuneen	Otavan	 julkaisujen	 jalkoihin.34	Gummerus	Oy	 julkaisi	puolestaan	1900-
luvun	alussa	runsaasti	tietokirjallisuutta,	ennen	muuta	historiaa	ja	elämäkertoja,	mutta	
myös	 kasvatus-	 ja	 opetusoppia,	 yhteiskuntatieteitä,	 luonnontieteitä,	 tekniikkaa,	
kotitaloutta,	musiikkia	ja	liikuntaa.	Eniten	julkaistiin	monografioita,	kun	taas	varsinaiset	
tietokirjasarjat	 olivat	 harvassa.	 Tietokirjat	 tuottivat	 kustantajalle	 usein	 tappioita.	
Merkittävä	poikkeus	oli	kuitenkin	kahdeksanniteinen,	lähes	kolmen	ja	puolen	tuhannen	
sivun	 ja	 6	000	 kappaleen	painokseen	 yltänyt	 Suomen	 vapaussota	 -sarja	 (1921–1928).	
Pirkko	 Leino-Kaukiaisen	 mukaan	 sillä	 ”oli	 merkittävä	 paikka	 niiden	 suurteosten	
joukossa,	 joita	 Suomessa	 oli	 julkaistu	 autonomian	 kauden	 lopulta	 alkaen	 kansallisen	
identiteetin	 osoituksena	 ja	 joita	 vasta	 itsenäistyneessä	 valtiossa	 tarvittiin	 tukemaan	
kansakunnan	rakennustyötä.”35	



Ernst	 Gustav	 Palmén	 (1849–1919)	 toimi	 Suomen,	 Venäjän	 ja	 Pohjoismaiden	
historian	 professorina	 vuodesta	 1884,	 mutta	 jo	 sitä	 ennen	 hän	 oli	 ollut	 merkittävä	
poliittinen	 ja	 yhteiskunnallinen	 vaikuttaja.	 Palménin	 poliittinen	 aktiivisuus	 lisääntyi	
1880-luvun	 lopulla.	Palmén	oli	monipuolinen	 ja	 terävä	 sanomalehtimies,	 joka	kirjoitti	
muun	 muassa	 ruotsalaiseen	 Göteborgs	 Sjöfarts-	 och	 Handelstidningeniin	 1880–1890-
luvulla	 peräti	 110	 laajaa	 Suomen	 poliittista	 kehitystä	 käsittelevää	 artikkelia.	Hän	 oli	
Suomalaisen	 puolueen	 merkittävä	 toimija,	 joka	 kuitenkin	 menetti	 uskonsa	
myöntyväisyyspolitiikkaan	 vuoteen	 1902	 mennessä.	 Professorista	 muotoutui	
poliittisesti	pessimistinen	realisti,	 joka	ei	ollut	enää	lainkaan	varma	siitä,	oliko	Venäjän	
esittämillä	vaatimuksilla	mitään	rajoja	tai	tavoitteilla	päätepistettä.36	

Palmén	 itse	 piti	 Oma	 Maa	 -sarjaa	 päätyönään.	 Aidosti	 monitieteisyydestä	
kiinnostuneena	Palmén	 vierasti	 tarkkoja	 ja	 veitsenteräviä	 tieteiden	 välisiä	 raja-aitoja.	
Hän	 oli	 ensimmäisiä	 suomalaisia	 historiantutkijoita,	 jotka	 omaksuivat	 darwinistisen	
maailmankatsomuksen.	Tällainen	 ajattelu	 oli	1800-luvun	 viimeisten	 vuosikymmenten	
suomalaisessa	 historiantutkimuksessa	 vielä	 uutta.	 Palmén	 oli	 jo	 nuoruudessaan	
pyrkinyt	toimimaan	erilaisten	näkemysten	sovittelijana	 ja	sillanrakentajana.	Professori	
pyrki	 sekä	 poliitikkona	 että	 Oman	 Maan	 toimittajana	 laajaan	 toimijoiden	 väliseen	
yhteistyöhön,	mikä	 oli	osin	 suoraa	 seurausta	 vaikeasta	 aikakaudesta	 ja	 sen	 ankarista	
vaatimuksista.37	

E.	G.	Palmén	oli	suunnitellut	Oman	Maan	tapaista	julkaisua	jo	pitkään,	kuten	hän	itse	
korosti	 Aika-aikakauslehdessä	 julkaisemassaan	 artikkelissa.	 Palmén	 oli	 saanut	
ajatuksen	 jo	 nuorena	 poikana	 lukemastaan	 Johan	 Gabriel	 Carlénin	 moniosaisesta	
teoksesta	 Svenska	 familjeboken,	 läsning	 för	 hvar	 dag	 under	 året	 (1850–1852),	mutta	
luonnollisesti	 ajan	 myötä	 suunnitelma	 muuttui	 merkittävästi.	 Palménilla	 oli	
suoraviivaisen	selkeä	käsitys,	että	”tavanomaiset”	tietosanakirjat	olivat	puisevia	muille	
kuin	akateemisille	lukijoille.	Sitä	paitsi	aakkosittain	järjestettyä	tietosanakirjaa	ei	hänen	
mukaansa	ollut	mahdollista	saada	kannattavaksi.38	Palmén	suunnitteli	lukijaystävällistä	
mutta	 tietorikasta	 kirjasarjaa.39	Ajan	 kuluessa	 kypsynyt	 suunnitelma	 oli	 kesällä	1902	
siinä	 vaiheessa,	 että	 hän	 tarjosi	 Otavalle	 ”Kodin	 kirja”	 -työnimellä	 kulkenutta	 laajaa	
teossarjaa.	Kustantamo	ei	kuitenkaan	ottanut	sitä	ohjelmaansa.	Erityinen	hankauskohta	
oli	 teoksen	 laajuus,	 jota	Otava	vaati	huomattavasti	 supistettavaksi.	Asia	 jäi	 sittemmin	
vuosikausiksi	lepäämään.40		

Aikalaisille	 E.	 G.	 Palmén	 oli	 ”suomalaisuuden	 suurmies”,	 jonka	 tavoitteena	 oli	
”suomenkielisen	 kansanaineksen	henkinen	 kohottaminen”.41	Oma	Maa	 oli	 yksi	 tämän	
pyrkimyksen	 keskeisiä	 keinoja,	 mutta	 Palmén	 oli	 jo	 muutenkin	 pitkään	 toiminut	
kansanvalistuksen	parissa.	Sinänsä	hän	ei	suinkaan	ollut	ensimmäinen	tiedemies,	jonka	
mielestä	 myös	 suomen	 kielellä	 piti	 julkaista	 korkealuokkaista	 tiede-	 ja	
tietokirjallisuutta.	 Jo	 vuosikymmeniä	 aikaisemmin	 –	 ja	 ilmeisen	 korostetusti	 juuri	
historiantutkijoiden	piirissä	 –	oli	ollut	halukkuutta	 tällaiseen	 toimintaan,	 jota	voidaan	
hyvällä	 syyllä	 kutsua	 vaikkapa	 nykytermein	 yhteiskunnalliseksi	 vuorovaikutukseksi.	
Suomalaiset	 historianprofessorit	 olivatkin	 tuona	 aikana	 laajana	 rintamana	 eturivin	
yhteiskunnallisia	vaikuttajia.42	



Yrjö	 A.	 Jäntti	 kirjoitti	 vuonna	 1928,	 kuinka	 Oma	 Maa	 oli	 Palménille	 kansan	
valistamisen,	 venäläistämisen	 vastustamisen	 sekä	 vallinneen	 sensuurin	 kiertämisen	
väline.	 Päätoimittajalle	 ”yleissivistyksellistä	 lukemista	 tarkoitettaessa	 oli	 parasta	
menetellä	 aikakauskirjain	 ja	 sanomalehtien	 tavoin,	 tarjoamalla	 yleisölle	
mahdollisuuden	 mukaan	 vaihtelevaa	 lukemista	 jokaisessa	 teoksen	 vihkossa”.	
Keskusteluissa	 ilmenee	 toistuvasti	 suomalaisten	 tyrmistys	 helmikuun	manifestista	 ja	
sen	 seurauksista.43	 Tältä	 osin	 Jäntin	 ja	 hänen	 aikalaistensa	 näkökulma	
kansanvalistuksen	 merkitykseen	 suomalaisuuden	 säilyttämisessä	 vaikuttaa	
perustellulta.	 Lisäksi	 Palmén	 itsekin	 viittasi	 samaan	 teemaan	 aivan	 tuoreeltaan	
muistellessaan	 Oman	 Maan	 esivaiheita:	 ”Jo	 kesällä	 1899	 minä	 alustelin	 kysymystä,	
laatien	 itselleni	 ehdotuksen,	 mitä	 aineita	 sopisi	 historian	 alalla	 sovittaa	 eri	 päivien	
osalle;	Bobrikoffin	aika	oli	jo	alkanut,	sanomalehdistön	suu	oli	pahemmin	kuin	koskaan	
ennen	 tukittu.”	 Vihkomuotoinen	 tapa	 julkaista	 tietoa	 oli	 siten	 keino	 kiertää	
sanomalehdistöä	vaivaavaa	sensuuria:	”	–	–	viikottain	ilmestyvissä	vihoissa	voisi	jotenki	
korvata	 tätä,	 samassa	 kuin	 menneiltä	 ajoilta	 etsittäisiin	 opetusta,	 miten	 kansa	
pahimmissakin	oloissa	voipi	pysyä	pystyssä	ja	pyrkiä	eteenpäin”.44	

Sanomalehdistösensuuria	 Suomessa	 postimanifestin	 (1890)	 jälkeiseltä	 ajalta	
tutkinut	 Pirkko	 Leino-Kaukiainen	 toteaa	 ennen	 muuta	 pääkaupunkiseudun	
ruotsinkielisen	sanomalehdistön	kriittisyyden	venäläisten	toimia	kohtaan.45	Helmikuun	
manifestin	julkaisemisen	jälkeen	kaikki	sanomalehdet	ottivat	kantaa	asiaan	sensuurista	
välittämättä.	 Ongelmiin	 ei	 kuitenkaan	 puututtu	 ”suorasanaisessa”	 tekstissä,	 vaan	 –	
aivan	kuten	oli	tapahtunut	kustavilaisella	ajalla	1700-luvun	lopulla	–	hallituksen	toimia	
kritisoitiin	 epäsuorasti	 runoilla,	 vertauskuvallisilla	 kertomuksilla	 ja	 historiallisilla	
muisteluilla.	 Tässä	 valossa	 ei	 ole	 kovinkaan	 yllättävää,	 että	 historian	 hämärästä	
vedettiin	vuoden	1809	hallitsijanvakuutus	sekä	vielä	vanhemmista	asetuksista	vuoden	
1772	 hallitusmuoto.	 Vertauskuvia	 käytettiin	 yleisesti,	 mutta	 kenraalikuvernööri	
Bobrikov	 tajusi	 asioiden	 todellisen	 laidan:	 hän	 totesi	 vielä	 helmikuussa	 1899	
painoylihallitukselle,	että	sen	tulisi	puuttua	ankarasti	runomuotoisiin,	historiallisiin	tai	
allegorisiin	 viittauksiin	 päivän	 politiikan	 tapahtumiin.	 Vielä	 1700-luvulla	 sensuuri	 ei	
ollut	 aina	 pystynyt	 pureutumaan	 tällaisiin	 kirjoituksiin,	 mutta	 1900-luvun	 alussa	
sensorit	oppivat	lukemaan	rivien	välistä	ja	monille	lehdille	alkoi	paukkua	painoesteitä.	

E.	 G.	 Palmén	 tunsi	 oikeushistorian	 asiantuntijana	 ja	 pitkän	 sanomalehtitaustansa	
perusteella	 piilovaikutuksen	 mahdollisuudet	 ja	 muodot.46	 Autonomian	 aikana	
kustavilaisen	 ajan	 sensuurisäännökset47	 pysyivät	 pitkään	 voimassa,	 vaikka	 vuoden	
1867	painoasetus	 lopulta	hieman	muutti	 vanhaa	 järjestelmää.	Myöhemmin	 valvontaa	
kiristettiin	asetuksilla	vuosina	1871,	1891,	1894	ja	1899.	Erityisesti	poliittisen	aineiston	
julkaiseminen	vaikeutui	1890-luvulta	alkaen,	 kun	 lehdet	alkoivat	esimerkiksi	 lähettää	
omia	toimittajiaan	tekemään	juttuja	valtiopäiville.	Juuri	tähän	itse	tuotettuun	aineistoon	
sensuuri	 pureutui.	 Venäjän	 yhtenäistämispolitiikan	 tiukentuessa	 1890-luvun	
jälkipuoliskolta	 erityisesti	 sanomalehdet	 joutuivat	 tiukkaan	 kontrolliin,	 kun	 taas	
kirjojen	 ja	aikakauskirjojen	ennakkotarkastus	 ”ei	yleensä	ollut	aivan	yhtä”	ankaraa.	Se	
näkyy	 selvästi	 myös	 Santeri	 Ivalon	 Oman	 Maan	 ensimmäiseen	 painokseen	



kirjoittamasta	 sensuuria	 koskevasta	 artikkelista,	 jonka	muotoilut	 ovat	 kaikkea	muuta	
kuin	poliittisesti	neutraaleja.48		

Ennakkosensuuri	 lakkasi	 suurlakon	 jälkimainingeissa	 marraskuussa	 1905,	 jonka	
jälkeen	 Suomessa	 oli	 pari	 vuotta	 painovapaus	 vuoden	 1906	 perustuslakisäädöksen	
perusteella.	 Vuodesta	 1909	 lähtien	 tilanne	 kiristyi	 jälleen,	 vaikka	 varsinaista	
etukäteistarkastusta	 ei	 samassa	 mittakaavassa	 kuin	 aiemmin	 pantukaan	 toimeen.	
Maailmansodan	 sytyttyä	 1914	 Suomessakin	 astui	 voimaan	 sanomalehtiä	 koskenut	
sotasensuuri.	 Suomen	 itsenäistyttyä	 tammikuusta	 1919	 lähtien	 tasavallassa	 on	 sota-
aikoja	lukuun	ottamatta	vallinnut	painovapaus.49	

	
	
Oman	Maan	julkaisuprosessi	ja	teoksen	perusrakenne	

	
E.	G.	Palmén	esitteli	kirjahankettaan	WSOY:n	 johtajistoon	kuuluneelle	Kaarle	Krohnille	
lokakuussa	1905,	joka	innostui	ajatuksesta.	Samaan	aikaan	Suomen	poliittinen	ilmapiiri	
oli	selvästi	edeltäneitä	vuosia	väljempi.	WSOY:n	toimitusjohtaja	Werner	Söderström	oli	
vieläpä	 varannut	 ”ei-tuottaville”	 hankkeille	 erillisen	 määrärahan,	 joten	 tilanne	 alkoi	
näyttää	valoisalta.	WSOY:n	johtokunta	teki	parissa	päivässä	julkaisemispäätöksen.	Pian	
kävi	 ilmi,	 että	 sarja	 ei	 todellakaan	 tulisi	 tuottamaan	 julkaisijalleen	 tappiota,	 sillä	
vihkoina	levitetty	julkaisu	osoittautui	erittäin	myyväksi.50		

Oman	Maan	 julkaiseminen	 lähti	ripeästi	käyntiin,	sillä	ensimmäinen	vihko	 ilmestyi	
syyskuun	 lopussa	 1906	 vain	 noin	 neljä	 kuukautta	 kustannussopimuksen	
allekirjoittamisen	 jälkeen.	 1900-luvun	 alussa	 julkaistiin	 kirjallisuutta	 usein	 vihkoina,	
mikä	 tässä	 tapauksessa	 tarkoitti,	 että	 kukin	 vihko	 oli	 laajuudeltaan	 kolme	 tai	 neljä	
painoarkkia	 (kukin	 16	 sivua);	 myöhemmin	 normiksi	 tuli	 julkaista	 neljä	 painoarkkia	
kerrallaan.	 Teoksen	 houkuttelevuutta	 lisäsi	 se,	 että	 kunkin	 vihon	 hinta	 oli	 ajalle	
edullinen	 yksi	 markka.	 Teoksen	 tilausilmoituksessa	 elokuussa	 1906	 kirjoitettiin:	
”Onhan	päämäärä	oleva	se,	että	Suomen	mies	kerran	saa	omalla	kielellänsä	ammentaa	
kirjallisuudesta”.	 Painosmäärä	 oli	 aluksi	 7	000	 kappaletta,	mutta	 se	 nousi	 lopulta	 yli	
10	000:een.	Teoksen	ilmestyminen	viivästyi	muun	muassa	sarjan	laajentumisen	myötä.	
Viimeiset	 vihot	 julkaistiin	 vuoden	 1911	 lopulla,	 jolloin	 teoksen	 laajuus	 oli	 kasvanut	
suunnitellusta	55:stä	77	vihkoon.51	

Oma	 Maa	 jaettiin	 Carlénin	 teoksen	 tapaan	 kalenterivuoden	 mukaisesti,	 mikä	
osoittautui	 monitieteisen	 ja	 usein	 vaikeasti	 ”lokeroitavan”	 aineiston	 käsittelyssä	
mainioksi	 menetelmäksi.	 Välttämällä	 tietosanakirjamaista	 aakkosellista	 rakennetta	
estettiin	 vihkojen	 ilmestymisen	 viivästyminen,	 vaikka	 joku	 kirjoittajista	 ei	 olisikaan	
saanut	tekstiään	sovitusti	valmiiksi.	Rakenne	mahdollisti	puuttuvan	jutun	paikkaamisen	
valmiiksi	 ajoissa	 tulleella	 tekstillä.52	 Kääntöpuolena	 oli	 kiistatta	 sirpalemaisuus	 ja	
kokonaiskuvan	osittainen	hämärtyminen,	kun	isojakaan	teemoja	ei	voitu	aina	käsitellä	
yhdessä	ja	samassa	paikassa.		

Kaikista	 kolmesta	 Oma	 Maa	 -painoksesta	 tehtiin	 aikanaan	 laajat	 hakemistot.	
Kolmiportaisten	 hakemistoryhmittelyn	 −	 kirjoittajien	 mukainen	 aakkosjärjestys,	
pääartikkeleiden	teemojen	mukainen	järjestys	sekä	aakkosellinen	nimi-	ja	aiheluettelo	−	



avulla	 täsmällistä	 tietoakin	 haluava	 lukija	 pystyi	 suunnistamaan	 helposti	 oikeaan	
kohtaan.	 Hakemiston	 kolmiportaisuus	 korosti	 asiantuntijoiden	 laajojen	 esitysten	
merkitystä,	 sillä	 lyhyet	 kuukausi-	 ja	 päivämuistot	 mainitaan	 erikseen	 vasta	
aakkosellisessa	nimi-	ja	aineistoluettelossa,	jossa	teosta	tarkastellaan	kokonaisuutena.53	

Rekrytoidakseen	päteviä	kirjoittajia	Palmén	laati	maan	tunnetuimmille	tiedemiehille	
kiertokirjeen,	 jossa	korostettiin	yhteistyön	merkitystä,	 jotta	 laaja	 teossarja	valmistuisi	
säällisessä	ajassa.	Palmén	tähtäsi	koko	ajan	siihen,	että	teossarja	saataisiin	julkisuuteen	
mahdollisimman	 nopeasti.	 Mitä	 ilmeisimmin	 taustalla	 oli	 pelko,	 että	 ”suojasää”	 ei	
jatkuisi	 ja	 ”Bobrikovin	 ajat”	 palaisivat.54	 Lähes	 kaikki	 mukaan	 pyydetyt	 kirjoittajat	
sitoutuivat	hankkeeseen,	mukaan	 lukien	päätoimittajan	ankarat	poliittiset	vastustajat.	
Ensimmäiseen	painokseen	kirjoitti	yli	sata	Helsingin	yliopiston	opettajaa	ja	virkamiestä,	
joten	puolet	tekijöistä	tuli	maan	ainoasta	yliopistosta.	Monet	muutkin	asiantuntijat	ovat	
helposti	 identifioitavissa	 aikakautensa	 yhteiskunnalliseen,	 tieteelliseen	 ja	 poliittiseen	
eliittiin.55	Palménin	alustavissa	suunnitelmissa	historialla	oli	 todella	merkittävä	osuus	
kokonaisuudesta,	 mutta	 Oman	 Maan	 laajennuttua	 alkuperäisestä	 merkittävästi	
menneisyyden	osuutta	 supistettiin.	Silti	historian	alaan	 suoraan	kuuluvien	aineistojen	
merkitys	 on	 kaikissa	 kolmessa	 painoksessa	 iso.	 Gunnar	 Suolahti	 arvioi,	 että	
ensimmäisen	painoksen	sisällöstä	peräti	kaksi	kolmasosaa	oli	”historiallista	tietoa”.56	

E.	 G.	 Palménin	 kokoelmaan	 kuuluvassa	 lähetettyjen	 kirjeiden	 ja	 kirjekonseptien	
joukossa	 ei	 ole	 kovin	 paljon	 instituutioiden	 historiaan	 liittyvää	 aineistoa,	 sillä	
ensinnäkin	Palménin	 lähettämiä	kirjeitä	on	säilynyt	vain	niukasti.	Toisaalta	suurin	osa	
kirjeistä	on	mennyt	muille	kuin	Oma	Maa	 -teoksen	pääkirjoituksista	vastuussa	olleille	
henkilöille,	 tai	 ne	 eivät	 koske	 lainkaan	 kyseisen	 teoksen	 ensimmäisen	 painoksen	
valmistusajankohtaa	 vaan	 tavallisimmin	 paljon	 sitä	 varhempaa	 jaksoa.	 Kiinnostavia	
ovat	 luonnollisesti	 sekä	 Werner	 Söderströmille	 henkilönä	 että	 Werner	 Söderström	
osakeyhtiölle	lähetetyt	kirjeet	(vuosilta	1907–1919	yhteensä	13	kpl	).57	

E.	 G.	 Palmén	 kuvasi	 itse	 Aika-aikakauskirjan	 artikkelissaan	 jo	 1907	 Oman	 Maan	
taustoja	 ja	 totesi,	 että	 monet	 epäilivät	 hanketta	 aluksi.	 Lisäksi	 suunniteltu	 kova	
julkaisutahti	 –	vihko,	kaksi	 tai	 jopa	useampia	kuukaudessa	 –	 tuntui	hurjalta.58	Asenne	
näkyi	 myös	 esimerkiksi	 sanomalehtien	 kommenteista59,	 tosin	 suhtautuminen	
hankkeeseen	 oli	 lähes	 alusta	 pitäen	 poikkeuksetta	 positiivista.60	 Vaikka	 Palménin	
ajatuksena	 oli	 ensi	 sijassa	 tuottaa	 kansanvalistuksellista	 ja	 sivistystä	 kohottavaa	
aineistoa,	 näkyi	 jo	 alusta	 alkaen,	 että	 päätoimittajan	 nälkä	 kasvoi	 syödessä.	 Tekstien	
painopiste	 muuttui	 uusien	 tulosten	 tuottamiseen:	 ”Uutta,	 parhaasta	 päästä	 uutta	 oli	
tarpeen,	 jotta	 teoksesta	voisi	 tulla	 todellinen	aarreaitta,	mistä	suomalainen	saa	 tietoja	
omasta	maasta	 ja	kansasta,	 tietoja	sellaisia,	 jotka	voivat	vähemmin	 lukeneellekin	 tulla	
vastaisten	opintojen	ja	mietiskelyjen	perustukseksi.”61	

Oman	Maan	 ensimmäinen	 painos	myytiin	 loppuun	 viitisen	 vuotta	 viimeisen	 osan	
ilmestymisen	 jälkeen.	 Suomi	 itsenäistyi	 ja	 monet	 artikkelit	 alkoivat	 näyttää	
vanhentuneilta	 ja	 uusiakin	 avauksia	 tarvittiin.	 Siksi	 WSOY	 ryhtyi	 laatimaan	 osin	
uudelleenkirjoitettua	 laitosta,	 josta	 tuli	 vielä	 aiempaankin	 laajempi,	 sillä	 sarjan	
sivumäärä	kasvoi	4	840:sta	6	300:een.	E.	G.	Palmén	ehti	suunnitella	uuttakin	painosta,	
mutta	hänen	kuoltuaan	joulukuussa	1919	uusiksi	toimittajiksi	tulivat	professorit	Kaarle	



Krohn,	G.	Melander	 ja	K.	O.	Lindeqvist	 sekä	 toimitussihteeriksi	Yrjö	Karilas.	Kuutena	
laajana	niteenä	ilmestynyt	teos	ilmestyi	edelleen	vihkoina	vuosina	1919–1925.	Se	ylitti	
painosmäärissä	 edeltäjänsä	 (12	000).	 Itsenäistymisen	 vaikutuksesta	 ennen	 muuta	
sotalaitoksen	 ja	1900-luvun	ensimmäisten	vuosikymmenten	tapahtumien	osuus	kasvoi	
aiemmasta,	minkä	lisäksi	varsinkin	teossarjaan	lisätyissä	uusissa	artikkeleissa	arvioitiin	
entistä	 kriittisemmin	 keisarikauden	 loppuvaiheita.	 Kuten	 tämän	 teoksen	 useissa	
artikkeleissa	 osoitetaan,	 korostamalla	 kansallisvaltion	 syntyä	 ja	 venäläisvastaista	
taistelua	pystyttiin	suurelta	osin	väistämään	vuosia	1917–1918	koskevia	kiusallisia	 ja	
kansallista	yhtenäisyyttä	hajottaneita	kysymyksiä.62	

Toisen	maailmansodan	 jälkeen	 julkaistiin	vielä	kolmaskin	Oma	Maa	 -painos,	mutta	
tuolloin	aikakausi	oli	kokonaan	 toinen,	kuten	kirjoittajakuntakin.	Vuosina	1958–1962	
ilmestyneen	 sarjan	 päätoimittajana	 oli	 Edwin	 Linkomies,	 joka	 ensimmäisen	 niteen	
esipuheessa	 todisti	 kyseessä	 olevan	 ”kansallinen	 tietoteos”.	Vaikka	 Linkomies	 auliisti	
myönsi	varhempien	julkaisujen	arvon	–	myös	teoksen	rakenne	oli	säilytetty	entisellään	
– niin	 silti	 käsittelyn	 painopiste	 siirtyi	 ”ratkaisevasti”	 nykypäivään:	 kyse	 oli	 ”ennen
kaikkea	 itsenäisen	Suomen	kuvaamisesta”.	Linkomies	sai	houkuteltua	 jopa	presidentti
Urho	Kekkosen	kirjoittamaan	henkilökuvan	edeltäjästään	J.	K.	Paasikivestä.63	Tämänkin
painoksen	 merkitys	 historiantutkimukselle	 ja	 historiatietämykselle	 oli	 pitkällä
aikavälillä	 merkittävä,	 sillä	 teoksen	 pohjalta	 julkaistiin	 monissa	 yliopistoissa
vuosikymmeniä	 kurssikirjana	 ollut	 teos	 Suomen	 talous-	 ja	 sosiaalihistorian	
kehityslinjoja.64		

Oheinen	 taulukko	 kertoo	 eri	 painoksissa	 käytettyjen	 artikkeleiden	 kirjoittajien	
määrästä:	

Taulukko	1.	Oman	Maan	kirjoittajien	lukumäärä	eri	painoksissa.	
Painos	 Kirjoittajien	määrä	 Painoksen	niteet	 Sivumäärä	

1910-luku	 209	 6	 5	130	

1920-luku	 243	 6	 6	300	

1950-luku	 266	 12	 5	750	

Lähde:	Oman	Maan	eri	painokset;	Oman	Maan	hakemistot	1912,	1926,	1963.	

1910-	 ja	 1920-lukujen	 painosten	 lähempi	 tarkastelu	 osoittaa,	 että	 julkaisuissa	
käytettiin	 153	 yhteistä	 asiantuntijaa.	Kuitenkin	monia	 artikkeleita	 oli	 perusteellisesti	
muokattu	tai	alkuperäisten	kirjoittajien	rinnalle	oli	otettu	uusia	alojensa	erityisosaajia.	
Kolmanteen	 painokseen	 mennessä	 sukupolvenvaihdos	 oli	 täydellinen,	 sillä	 siitä	 vain	
kolme	 henkilöä	 –	 K.	 W.	 Hoppu	 (satamat),	 Arvo	 Ylppö	 (lastentaudit)	 ja	 E.	 A.	 Berg	
(tiedonvälitys)	–	olivat	olleet	mukana	jo	Oman	Maan	toisessa	painoksessa.		

Painopisteiden	 muutokset	 näkyvät	 myös	 teosten	 artikkeleiden	 jakautumisesta	
erityyppisiin	juttuihin.	Tarkastelun	perustana	on	käytetty	kunkin	teoksen	monipuolisia	



ja	 huolellisesti	 laadittuja	 hakemistoja.	 Oheisessa	 asetelmassa	 on	 jokainen	 artikkeli	
laskettu	niin	monta	kertaa	kuin	se	on	mainittu	hakemistossa;	artikkeleiden	määrä	ei	siis	
varsinkaan	 kahden	 ensimmäisen	 painoksen	 kohdalla	 ollut	 aivan	 yhtä	 suuri	 kuin	
taulukosta	 voisi	 päätellä.	 Virhemarginaali	 ei	 silti	 ole	 kovin	merkittävä,	minkä	 lisäksi	
laskutapa	korostaa	aikalaisten	luokitteluperusteita.		

Taulukko	 2.	 Oman	 Maan	 artikkeleiden	 jakauma	 eri	 painoksissa	 systemaattisten	
kirjoitusten	luettelojen	mukaan.		

Artikkeli
n	teema	

1910-luvun	
painos	

%	 1920-
luvun	painos	

%	 1950-
luvun	painos	

%	 Yhtee
nsä		

%	

Instituuti
ot	

235	 46	 229	 46	 225	 52	 689	 48	

Henkilöt	 109	 21	 80	 16	 17	 4	 206	 14	

Paikkaku
nnat/maakun
nat	jne.	

22	 4	 18	 4	 14	 3	 54	 4	

Muut	 150	 29	 172	 34	 175	 41	 497	 34	

Yhteensä	 516	 100	 499	 100	 431	 100	 1446	 100	

Lähde:	Oman	Maan	hakemistot	1912,	1926,	1963.	

Hakemiston	 otsikoiden	 perusteella	 noin	 puolet	 kaikkien	 painosten	 artikkeleista	
kohdistui	 jokseenkin	 suoraan	 instituutioihin,	 laitoksiin	 sekä	 erimuotoisiin	
organisaatioihin.	 Sen	 lisäksi	 suoraan	 tematiikkaan	 liittyvää	 aineistoa	 on	 mitä	
suurimmalla	 todennäköisyydellä	 sekä	 henkilöihin	 että	 erilaisiin	 alueisiin	 liittyvissä	
kirjoituksissa.	Määrällisesti	instituutioita	koskevia	juttuja	oli	1910-luvulta	1950-luvulle	
jokseenkin	yhtä	paljon.	Sen	sijaan	”ei-institutionaalisten”	esitysten	määrä	kasvoi	ennen	
muuta	 yksittäisiä	 henkilöitä	 käsittelevien	 artikkelien	 kustannuksella.	 Vain	 hieman	
kärjistäen	 toisen	maailmansodan	 jälkeen	oman	erikoisartikkelin	saadakseen	oli	oltava	
joko	 Runebergin	 ja	 Topeliuksen	 veroinen	 kansallissankari,	 tasavallan	 presidentti	 tai	
marsalkka.	 Painopisteen	 muutos	 kertonee	 paitsi	 ajan	 muutoksesta	 ylipäätään	 myös	
siitä,	kuinka	kiinnostunut	henkilö-	ja	sukuhistoriasta	E.	G.	Palmén	oli	aikanaan	ollut.		

Tutkijoiden	lähestymistavat	ja	teoksen	rakenne	

Tekstien	 lähiluku	 yhdistää	 tutkimusmenetelmänä	 kaikkia	 tämän	 teoksen	
artikkeleita,	 mikä	 tarkoittaa	 kaikille	 kirjoittajille	 yhteisten	 Oma	 Maa	 -aineistojen	
tulkintaa	 eri	 näkökulmista.	 Lähestymistapa	 mahdollistaa	 aineistojen	 syvällisen	
analysoinnin,	kerrontarakenteiden	avaamisen	sekä	eri	kanteilta	 tulkittujen	aineistojen	



vivahteiden	 esiin	 nostamisen.	 Tämän	 teoksen	 tarkoituksena	 on	 luoda	 kokonaiskuva	
suomalaiskansallisen	historiakuvan	kehityksestä	yli	puolen	vuosisadan	ajalle	ulottuvan,	
suomalaisia	 mielikuvia	 vahvasti	 muokanneen	 kirjasarjan	 kolmen	 painoksen	 avulla.	
Kirjoittajat	 ovat	 kuitenkin	 tiedostaneet	 –	 osin	 kantapään	 kautta,	 sillä	 aineisto	 on	
monessa	tapauksessa	suorastaan	valtava	–	että	ristiriidattomien	tulkintojen	tekeminen	
on	 toisinaan	 hyvin	 vaikeaa.	 Teoksen	 artikkelit	 perustuvat	 sekä	 laajaan,	 kutakin	
aihealuetta	käsittelevään	aikalais-	 ja	viimeisimpään	tutkimuskirjallisuuteen	että	niiden	
avulla	tehtyihin	vertailuihin	ja	analyyseihin.		

Aihepiirien	 laajuuden	 vuoksi	 on	 ollut	 välttämätöntä	 keskittyä	 ja	 viitata	 kussakin	
artikkelissa	 vain	 aihealueiden	 keskeisimpään	 ja	 tutkimustehtävän	 kannalta	
relevanteimpaan	 tutkimuskirjallisuuteen.	 Sama	 rationaalinen	 menettelytapa	 on	
vaikuttanut	 väistämättä	 myös	 itse	 teoksen	 rakenteeseen.	 Kirjoittajat	 ovat	 yhteisissä	
kokoontumisissaan	 rajanneet	 kirjan	 sisällön	 nyt	 käsillä	 oleviin	 teemoihin,	 jotka	 ovat	
nousseet	 tutkimusaineistojen	 läpikäynnin	 ja	pitkällisten	pohdintojen	 jälkeen	 kaikkein	
keskeisimmiksi.	Valinta	ei	suinkaan	tarkoita,	etteivätkö	tekijät	tunnistaisi	ja	tunnustaisi	
muiden	 mahdollisten	 instituutioiden	 ja	 rakenteiden	 olemassa	 oloa	 ja	 merkitystä.	
Tutkimusryhmän	 jäsenten	 on	 silti	 pitänyt	 rajata	 kulloistakin	 tutkimuskohdetta	
raskaalla	 kädellä,	 koska	 kaikkien	 tärkeimpienkään	 näkökulmien	 ja	 debattien	
yhdistäminen	 yhteen	 kirjaan	 ei	 realistisesti	 ollut	 mahdollista.	 Juuri	 kiinnittämällä	
huomiota	 Oman	 Maan	 teksteistä	 kenties	 puuttuviin	 teemoihin,	 kysymyksiin	 ja	
ongelmiin	 pystytään	 selvittämään	 sitä,	 mitä	 Oman	 Maan	 luoma	 kuva	 historiasta	 ja	
kulloinkin	eletystä	nykyisyydestä	piti	sisällään	ja	mitä	ei.		

Kirjoittajaryhmä	on	ollut	alusta	alkaen	tietoinen	valitsemansa	teeman	vaikeudesta,	
sillä	 puolen	 vuosisadan	 aikana	 ilmestyneiden	 kolmen	 Oma	 Maa	 -sarjan	 painoksen	
aikana	 maailma	 ja	 Suomikin	 ehti	 muuttua	 perin	 pohjin.	 Lisäksi	 valittu	 yleinen	
lähestymistapa,	 jossa	 toimintaympäristönä,	 tulkintakehikkona	 ja	 tutkimuskohteena	
ovat	 instituutiot	 ja	 organisaatiot,	 on	 pakottanut	 tutkijat	 ottamaan	 ainakin	 teoriassa	
huomioon	 ajallisesti	 lähes	 tuhannen	 vuoden	 periodin.	 Tästä	 ajanjaksosta	 on	 täytynyt	
pystyä	 tekemään	relevantteja	 tulkintoja	 tai	vastaavasti	havaita	asioita	 ja	 ilmiöitä,	 joita	
jostain	 syystä	ei	Omassa	Maassa	haluttu,	osattu	 tai	voitu	käsitellä.	Vaikka	mukaan	on	
otettu	monia	oleellisimmiksi	katsottuja	historiografisia	keskusteluja	ja	kiistakysymyksiä	
sekä	Oman	Maan	julkaisuajoilta	että	niin	sanotun	nykytietämyksen	aloilta,	niin	nöyrästi	
on	tunnustettava,	että	kaikkea	ei	mukana	ole.		

*	

Teos	 jakautuu	 kolmeen	 temaattiseen	 osaan,	 jotka	 ovat	 ”Valtio,	 uskonto,	 kansa”,	
”Valtaorganisaatioiden	rakentuminen	ja	rakentaminen”	ja	”Vuorovaikutus,	’tietoisuus’	ja	
konfliktit”.	 Kukin	 pääjakso	 sisältää	 kolmesta	 neljään	 sekä	 toisiinsa	 että	 teoksen	
kokonaisuuteen	 sitoutuvaa	 artikkelia.	 Jokaisessa	 artikkelissa	 analysoidaan	 eri	
näkökulmista	 Suomen	 kansaa,	 valtiota	 sekä	 Suomen	 menneisyydestä	 yleensä	 luotua	
kuvaa.	 Teoksen	 yksitoista	 artikkelia	 rakentavat	 instituutioiden	 historian	 kautta	
laajempaa	käsitystä	suomalaisesta	historiakuvasta	ja	kulloinkin	eletystä	nykyisyydestä.		



Teoksen	ensimmäisessä	osassa	”Valtio,	uskonto	ja	kansa”	keskitytään	siihen,	kuinka	
Omassa	Maassa	kuvattiin	 ja	selitettiin	Suomen	valtion	rakentumista.	Osioissa	tutkitaan	
teossarjan	 käsityksiä	 valtiosta	 ja	 valtiontaloudesta,	 kirkon	 ja	 uskonnon	 roolista	
suomalaisessa	 yhteiskunnassa	 sekä	 analysoidaan	 kotitalous-tematiikan	 syrjäyttäneen	
perhe-instituution	 kehittymistä	 keskeisimmäksi	 toiminnalliseksi	 pienyksiköksi.	
Kaikissa	Oman	Maan	painoksissa	kertomus	siitä,	kuinka	Suomi	irtaantui	ensin	Ruotsista	
ja	 saavutti	 sata	 vuotta	 myöhemmin	 itsenäisyytensä,	 oli	 tapahtumasarjana	 loppujen	
lopuksi	varsin	ongelmaton.	Kirkko	 ja	uskonto	sisälsivät	nekin	 institutionaalisesti	vain	
niukasti	 konflikteja,	 joskin	 uskonnon	 rooli	 suomalaisen	 kansakunnan	 rakentajana	
painottui	 kahdessa	 ensimmäisessä	 painoksessa.	 Suomalaisessa	 perheideologiassa	
puolestaan	 korostettiin	 muutosta,	 sillä	 ydinperhe	 ja	 koti	 syrjäyttivät	 esimodernin	
talonpoikaisen	 kotitalouden	 asiantuntijoita	 kiinnostavana	 ja	 heidän	 huomionsa	
saaneena	yksikkönä;	”tulevaisuuden	yhteiskunta”	rakentui	ydinperheiden	varaan.	

Jaksossa	”Valtaorganisaatioiden	rakentuminen	ja	rakentaminen”	analysoidaan	Oman	
Maan	 kirjoittajien	 kuvaa	 erilaisista	 hallinto-organisaatioista	 ja	 niiden	 toimijoista,	
virkamiehistä.	 Artikkeleissa	 erilaiset	 ”laitokset”	 ja	 niiden	 organisoituminen	 saavat	
paljon	huomiota	osakseen,	koska	tällainen	”laitosmainen”	ajatustapa	vallitsi	pitkään	 ja	
todisti	 osaltaan,	 kuinka	 valtion	 ajateltiin	 rakentuvan	 erilaisista	 osaorganisaatioista.	
Myös	–	 ja	ehkä	ennen	kaikkea	–	sota-	 ja	oikeuslaitos	olivat	1900-luvun	alun	Suomessa	
hyvin	 politisoituneita	 keskustelunaiheita.	 Niiden	 poliittisuus	 keskittyi	 ennen	 muuta	
sisäpoliittisiin	 ja	 sosiaalisiin	 näkökulmiin.	 Tarkastelutapa	 muuttui	 kuitenkin	
huomattavasti	 vuosisadan	 jälkipuoliskolle	 tultaessa,	 aivan	 samoin	 kuin	
terveydenhoidon	 ja	 sosiaaliturvan	 käsittely.	 Edellä	 mainitut	 valtaorganisaatiot	 olivat	
keskeisiä	 kansakunnan	 omakuvan	 rakentajia.	 Juuri	 näissä	 teksteissä	 kulloinenkin	
kirjoitusaika	ja	sen	historiakäsitykset	saavat	analyysissä	osakseen	runsaasti	huomiota.		

Kolmannessa	 osassa	 ”Vuorovaikutus,	 ’tietoisuus’	 ja	 konfliktit”	 tutkitaan	 sitä,	
minkälaisen	kuvan	Oma	Maa	 loi	yhtäältä	Suomen	kansan	mahdollisuuksista	osallistua	
omien	 asioidensa	 hoitoon	 kansanedustuslaitoksessa	 sekä	 toisaalta	 hallitsijan	
oikeuksista	 ja	 velvollisuuksista	maan	 isänä	 ja	 oikeudenmukaisena	 valtiaana.	 Siirtymä	
Suomen	 kansaa	 varhaisempina	 aikoina	 edustaneista	 parhaista	 yksilöistä	
kansanvaltaisen	 vuorovaikutuksen	 malliin	 on	 silmiinpistävä.	 Kansan	 yleisen	
tietoisuuden	 ja	 ymmärryksen	 kasvattamisessa	 olivat	 keskeisiä	 tiedonvälitys	 ja	
koulujärjestelmä.	Niitä	 tarkastelevissa	artikkeleissa	 tutkitaan	 sekä	 tiedonvälityksen	 ja	
koulujärjestelmän	 nopeaksi	 kuvattua	 kehitystä	 että	 asetetaan	 instituutiot	 aikansa	
muuttuvan	 yhteiskunnan	 osaksi.	 Vastarintaa	 eri	 muodoissaan	 käsittelevä	 artikkeli	
päättää	teoksen;	vastarinta	ei	muodostanut	Omassa	Maassa	edeltävien	lukujen	kaltaista	
selkeää	 kokonaisuutta,	 sillä	 rähinöinti,	 vastarinta	 tai	 vallankaan	 kapinointi	 eivät	
kuuluneet	 Oman	 Maan	 kirjoittajakunnan	 lempi-	 tai	 painoaloihin	 –	 paitsi	 siinä	
tapauksessa,	 että	 mainituilla	 normaaleista	 menettelytavoista	 raskaasti	 poikkeavilla	
keinoilla	 saatiin	 jotain	 merkittävää	 lisäarvoa	 Suomen	 kansan	 kehitykseen	 tai	
itseymmärrykseen.	 Siten	 artikkeli	 on	 rakennettu	 tiettyjen	 Suomen	
historian(kirjoituksen)	 murrosaikojen	 ja	 -tapahtumien	 tulkinnoista	 luotujen	
näkemysten	analyysille.		
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kanssa,	mikä	aineisto	 lienee	WSOY:n	arkistossa.	Sen	sijaan	E.	G.	Palménin	 ja	Werner	Söderströmin	sekä	
Werner	Söderström	Oy:n	välinen	kirjeenvaihto	on	varsin	tavanomaista	toimituksellista	viestintää,	 jossa	
pääpaino	on	painatus-	ja	toimitusresursseissa	sekä	painotyön	sujumiseen	ja	tekstien	pituuteen	liittyvissä	
seikoissa.	HYK,	käsikirjoituskokoelma,	Ernst	Gustaf	Palmén,	luettelo	170,	Coll.	165.16,	165.20.		

58	Tässä	julkaisutahdissa	ei	loppujen	lopuksi	pysyttykään.	Palmén	1907,	361–362.		
59	 Ensimmäiset	 maininnat	 hankkeesta	 ovat	 jo	 tammikuun	 lopulta	 1906.	 Esimerkiksi	

Hufvudstadsbladetissa	(18.11.1906)	hieman	epäiltiin	”kalliin”	sarjan	kannattavuutta,	minkä	lisäksi	tuossa	
vaiheessa	 noin	 160	 kirjoittajan	 sitoutumista	 korostettiin,	 samoin	 kuin	 painotyöhön	 panostamisen	
merkitystä.	 Historiallinen	 sanomalehtikirjasto,	
http://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/secure/main.html;	Hufvudstadsbladet	30.1.1906.		

60	Aluksi	hieman	kriittisesti	julkaisuun	suhtautunut	Hufvudstadsbladet	muutti	pian	suhtautumistaan,	
sillä	 lehdessä	 julkaistiin	 jo	 toukokuussa	1907	 tekstien	 ja	 kirjoittajien	asiantuntemusta	arvostava	arvio	
ensimmäisistä	kymmenestä	ilmestyneestä	vihkosta.	Lisäksi	mainittiin	erityisesti	teoksen	tuossa	vaiheessa	
noin	6	000	tilaajan	merkittävää	määrää.	Hufvudstadsbladet	14.5.1907.	Sama	 lehti	raportoi	säännöllisesti	
kirjasarjan	 edistymisestä	 (esimerkiksi	 Hufvudstadsbladet	 22.4.1908)	 ja	 korosti	 korkeatasoisten	
artikkeleiden	säilyttävän	pääsääntöisesti	arvonsa	pitkään;	tilaajia	oli	lehden	mukaan	keväällä	1908	jo	yli	
7	000.		



61	Palmén	1907,	366.		
62	Jäntti	1928,	345–346.		
63	Kai	Häggman,	Avarammille	aloille,	väljemmille	vesille.	Werner	Söderström	Osakeyhtiö	1940–2003.	

WSOY	2003,	247–248.	
64	Kyseisen	 teoksen	esipuheessa	 toimittaja	Eino	 Jutikkala	 totesi,	että	kirjan	 tarkoituksena	oli	koota	

Oman	 Maan	 artikkelit	 yksien	 kansien	 väliin,	 sillä	 kyseisen	 teossarjan	 kolmaskin	 painos	 oli	 jo	 myyty	
loppuun.	 Yhteensä	 17	 artikkelista	 15	 oli	 ilmestynyt	 aikoinaan	 Omassa	 Maassa.	 Osa	 artikkeleista	 oli	
päivitetty	 ja	 muutettu,	mutta	 kirjoittajat	 olivat	 suurelta	 osin	 samoja	 kuin	 alkuperäisessä	 julkaisussa.	
Varsinaisesti	 instituutioiden	 historiaan	 väljästikin	 liittyviä	 artikkeleista	 olivat	 lähinnä	 Vilho	Niitemaan	
läänityslaitosta	 ja	 aateliston	 vallan	 kautta	 koskeva	 artikkeli,	 Eino	 Jutikkalan	 sääty-yhteiskuntaa	 ja	 sen	
hajoamista	 käsittelevät	 artikkelit	 sekä	 Veikko	 Vennamon	 siirtoväen	 asuttamista	 koskeva	 kirjoitus.	
Suomen	 talous-	 ja	 sosiaalihistorian	 kehityslinjoja.	 Eino	 Jutikkala	 (toim.),	 Historian	 korkeakoulu	 2.	
Toimituskunta	Päiviö	Tommila,	Eino	Jutikkala,	Pentti	Renvall,	Jaakko	Suolahti.	WSOY	1968.		

65	Oman	Maan	kolmanteen	painokseen	henkilöhistoriat	kirjoitettiin	ainoastaan	H.	G.	Porthanista,	J.	W.	
Snellmanista,	Y.	S.	Yrjö-Koskisesta	sekä	kaikista	entisistä	presidenteistä.	

66	 Käsite	 ”valtio”	 esiintyi	 ensimmäisen	 kerran	 suomen	 kielessä	 1840-luvulla.	 Käsitteen	 käyttö	 oli	
kuitenkin	 1800-luvulla	 vakiintumatonta,	 ja	 Tuija	 Pulkkinen	 jakaa	 käsitteen	 peräti	 viiteen	
käyttötarkoitukseen.	 Pauli	 Kettunen,	 Yhteiskunta.	 Teoksessa	 Hyvärinen	 et	 al.	 (toim.)	 2003	 176;	 Tuija	
Pulkkinen,	Valtio.	Teoksessa	Hyvärinen	et	al.	(toim.)	2003,	218,	231–232.	

67	 1920-luvun	 painoksen	 artikkeleihin	 viitataan	 vain	 silloin,	 kun	 teksti	 on	 oleellisilta	 osiltaan	
poikennut	ensimmäisen	painoksen	vastaavasta	kirjoituksesta.		

68	Muista	 aikalaiskirjoittajista	 esimerkiksi	M.	Aura	 puhui	 Suomesta	 ”Venäjän	 yhteydessä	 vuodesta	
1809	 olleena	 valtiona”.	 M.	 Aura,	 Valtionhallinto.	 Teoksessa	 Valtiotieteiden	 käsikirja.	 Aakkosellinen	
tietoteos	IV.	Toim.	Leo	Harmaja	et	al.	Tietosanakirja	Osakeyhtiö	1924,	358.	

69	 Lisäksi	 tausta-	 ja	 vertailuaineistona	 on	 käytetty	 muiden	 aikalaistekstien	 valtion	 määritystä	 ja	
valtion	toimintaa	käsitteleviä	tekstejä,	joissa	kuvattiin	toisinaan	hyvinkin	yksityiskohtaisesti	mutta	ennen	
muuta	 normatiiviseen	 aineistoon	 perustaen	 hallinnon	 organisaatiota	 ja	 erilaisia	 toimijoita.	 Suuria	
yllätyksiä	tai	eroja	Oman	Maan	näkemyksiin	nähden	mainittuihin	teoksiin	ei	sisälly.	K.	J.	Ståhlberg	totesi	
kuitenkin	 1916	 ykskantaan,	 että	 Porvoossa	 1809	 ”Suomi	 –	 –	 Aleksanteri	 I:n	 vakuutuksen	 ja	 Suomen	
valtiosäätyjen	 suostumuksen	 kautta	 korotettiin	 valtioksi	 Venäjän	 keisarikunnan	 yhteydessä”.	 Rafael	
Erichin	(1924)	mukaan	valtio	harjoittaa	”omintakeista	 ja	pysyvää	valtaa”	määrätyllä	alueella.	Tosin	hän	
katsoi,	 ettei	 esimerkiksi	 suvereniteetilla	 ollut	 ”olennaista”	 merkitystä	 esimerkiksi	 Suomen	 asemalle	
Venäjän	yhteydessä.	Vastaavasti	vuonna	1928	K.	 J.	Stålhbergin	mukaan	valtion	 tehtävänä	oli	pitää	yllä	
oikeusjärjestystä	ja	edistää	yleistä	hyvää:	”Tämä	toiminta	on	–	–	lainsäädäntöä,	lainkäyttöä	ja	hallintoa.”	
K.	 J.	Ståhlberg,	Suomen	hallinto-oikeus	pääpiirteissään.	Tietosanakirja-osakeyhtiö:	1916,	8;	Rafael	Erich	
(a),	 Valtio.	 Teoksessa	 Valtiotieteiden	 käsikirja.	 Aakkosellinen	 tietoteos	 IV.	 Toim.	 Leo	 Harmaja	 et	 al.	
Tietosanakirja	 Osakeyhtiö	 1924,	 327,	 328;	 Rafael	 Erich	 (b),	 Suomen	 valtio-oikeus.	 I:1.	 Tietosanakirja-
osakeyhtiö	1924;	K.	J.	Ståhlberg,	Suomen	hallinto-oikeus.	Yleinen	osa.	Toinen	uudistettu	painos.	Otava	1928,	
1.	

70	 Petri	 Karonen	 on	 lukenut	 Oman	 Maan	 ensimmäisen	 ja	 toisen	 painoksen	 tekstit	 ja	 Antti	 Räihä	
kolmannen	painoksen	kirjoitukset.	Artikkeli	on	laadittu	tiiviissä	kirjoittajien	välisessä	yhteistyössä.	

71	Viljo	Hytönen,	Suomen	itsenäisyys.	Teoksessa	OM	1925(a),	626.	
72	Hytönen	1925a,	627.	
73	Edwin	Linkomies,	Suomen	itsenäistyminen.	Teoksessa	OM	1962b(a),	42.	
74	Aulis	J.	Alanen,	Porvoon	valtiopäivät.	Teoksessa	OM	1958c,	455.	
75	Aulis	J.	Alanen,	Suomen	historia	1809−1863.	Teoksessa	OM	1960b,	282;	vertaa	Juhani	Paasivirta,	

Suomen	itsenäisyyskysymys	1917	I.	Maaliskuun	vallankumouksesta	valtalakiin.	WSOY	1947,	10.	Paasivirran	
mukaan	 orastavaa	 suomalaista	 henkeä	 ilmeni	 jo	 1700-luvun	 alkupuolella,	 kun	 suomalaiset	 esittivät	
”kansallisen	ja	taloudellisen	olemassaolon	turvaamista	koskevia	vaatimuksia”.	

76	Mikko	Juva,	Itsenäisyyden	aatteelliset	edellytykset.	Teoksessa	OM	1959a,	194.	
77	Tämä	näkemys	Suomen	historian	vääjäämättömästä	suunnasta	oli	yleinen	1940-	 ja	1950-luvulla,	

esimerkiksi	Einar	W.	 Juva,	 Suomen	Uudestakaupungista	Haminaan	 1721–1808.	Historiallinen	 tutkielma.	
Otava	1947.		

78	 Tämä	 toteamus	 ei	 kuitenkaan	 tarkoita,	 etteivätkö	 kirjoittajat	 olisi	 olleet	 oikeassa	 siinä,	 että	
lähteistä	 löytyy	 runsaasti	 todisteita	 siitä,	että	 suomalaiset	pitivät	 itseään	hyvinkin	erityisinä	 suhteessa	
muihin	Ruotsin	kuninkaan	alamaisiin.	Esimerkiksi	1700-luvun	osalta	Petri	Karonen,	De	finska	borgarna	
och	begreppet	”Finland”.	Om	borgarståndet	och	dess	krav	på	ständertidens	riksdagar.	Teoksessa	Maktens	
mosaik.	Enhet,	 särart	och	 självbild	 i	det	 svenska	 riket.	Red.	Max	Engman	 &	Nils	Erik	Villstrand.	Skrifter	




