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A K AT E M I A

Kansa�nv�l�stym�sest� on ollut Suomelle suurta hy�ty� – ”se
on ollut el�m�n �a kuoleman kysymys”
Suomen s��lym�nen �tsen��sen� ol� p�tk�lt� seurausta kansa�nv�l�sen yhte�s�n tuesta.
V��me a�ko�na mon�ssa kansall�svalt�o�ssa on sen s��aan n�hty uusnat�onal�st�nen
k��nne, k�r�o�ttavat Antero Holm�la �a Pas� Ihala�nen Jyv�skyl�n yl�op�stosta.

Pasi Ihalainen, Antero Holmila, , Jyväskylän yliopisto 6.12 .  8 : 00

Sanotaan, että maa�lma, �ossa elämme, on kansa�nväl�semp� ku�n koskaan. Mutta
m�tä tarko�tamme, kun puhumme kansa�nväl�syydestä, eurooppala�suudesta ta�
globaal�sta? 

Kansa�nväl�nen �a kansall�nen ovat to�s�aan määr�ttäv�ä käs�tte�tä:
kansa�nväl�syydestä puhutaan a�empaa laa�emm�n, mutta samaan a�kaan on
nähtäv�ssä uusnat�onal�sm�n nousua. Onko kansa�nväl�syys �hanne, �olla a�etaan
kansall�svalt�o�den etu�a? K�lpa�levat ymmärrykset kansa�nväl�syydestä ovat
merk�tyksell�s�ä myös tämän pä�vän Suomen �a maa�lman haaste�den kannalta. 

Kansa�nv�l�syys saavuttamattomana �hanteena
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Osa Euroopan pol��tt�sesta el��t�stä on �o vuos�sato�en a�an tavo�tellut Euroopan
yhtenä�syyttä, rauhaa �a ra�at yl�ttävää yhte�styötä. 2010-luvulla monenkesk�nen
�nternat�onal�sm� �outu� ku�tenk�n uusnat�onal�st�sten, popul�st�sten �a
protekt�on�st�sten v�rtausten haastamaks�: ol� Brex�t, Donald Trump�n
pres�dentt�kaus�, popul�sm�n nousu �a v��me�s�mpänä rokotenat�onal�sm�.

Onko a�allemme tyyp�ll�nen kansa�nväl�syyden kyseenala�stam�nen
po�kkeuksell�sta va� �atkoa vuos�sata�selle kansall�svalt�o�den edu�sta käydylle
neuvottelulle? Onko �nternat�onal�sm� k��steltynä käs�tteenä samanla�nen ku�n
demokrat�a: sen �hante�ta e� ole m�ssään h�stor�an va�heessa saavutettu, mutta se
tar�oaa edelleen tavo�tte�ta tuleva�suuden pol�t��kalle? 

Kun puhumme kansa�nväl�syydestä, k�errätämme kansa�nväl�syyden h�stor�all�s�a
myönte�s�ä �a k�elte�s�ä merk�tyks�ä. To�m�ttamassamme k�r�assa Nat�onal�sm and
Internat�onal�sm Intertw�ned  tutk��at analyso�vat, m�ten ”kansa�nväl�syys” on
käs�tteenä syntynyt, keh�ttynyt �a muuttunut. M�lla�s�a merk�tyks�ä a�kala�set ovat
s�lle antaneet �a m�ks�? Seuraavassa pohd�mme myös s�tä, m�tä kansa�nväl�syys on
Suomelle kansakuntana merk�nnyt.

P�tkällä a�kaväl�llä kansa�nväl�syyspuhe on yle�stynyt �a mon�muoto�stunut �a usko
kansakunt�en väl�seen rauhanoma�seen yhte�styöhön vahv�stunut. To�saalta
s�llo�n kun kansa�nväl�syydestä on puhuttu vähemmän, kyseessä on use�n ollut
o�re kansakunt�en väl�s�stä �änn�tte�stä. Tämän dynam��kan ymmärtäm�nen on
olenna�sta tämän pä�vän �a tuleva�suuden to�s��nsa k�etoutune�den kansall�sten �a
globaal�en haaste�den edessä.

Kansall�svalt�o�den �a kansa�nv�l�syyden yhteen
k�etoutum�nen

Kansa�nväl�syydestä käyty keskustelu synty� vars�na�sest� 1700-luvulla �o
a�emm�n keh�ttyneen kansa�nväl�sen o�keuden poh�alle. To�saalta 1700-luvun
lopulla nat�onal�st�nen puhe yle�sty� �a haasto� maa�lmankansala�suuden �hante�ta,
m�kä tek� osasta kansa�nväl�syyden sanastoa k��stanala�sta. 

Ranskan vallankumouksen a�kana (1789–1799)  Ranskan �a Br�tann�an
suurvalta�ntress�t synnytt�vät kaks� k�lpa�levaa ymmärrystä �hm�skunnan
parhaasta: Ranskan vallankumouksell�nen un�versal�sm� määr�tt� s�tä, kuka ol� ta�
e� ollut kunnon vallankumouksell�nen. 

Br�tt�en näkökulmasta ranskala�nen un�versaal� vel�eyspuhe merk�ts� uudenla�sta
pyrk�mystä maa�lmanherruuteen; br�t�t �tse p�t�vät maataan kansa�nväl�sen
o�keuden puolusta�ana �a �mper�um�aan mall�na, �onka muka�sest� maa�lman as�at
tul� �är�estää. 

https://www.berghahnbooks.com/title/IhalainenNationalism
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Ent�stä v�lkkaamp� kansa�nväl�nen vuorova�kutus �a etenk�n kaupankäynt��n
l��ttyvä yhte�styö 1800-luvun lopulla synnytt� koko �oukon kansa�nväl�s�ä
�är�estö�ä. Kansa�nväl�selle o�keudelle luot��n Haag��n oma �nst�tuut�onsa, Haag�n
väl�tystuom�o�stu�n. Samalla myös kansa�nväl�syyden �lma�sut mon�muoto�stu�vat.

Kansa�nv�l�nen �a kansall�nen muodostu�vat yht� a�kaa

On hyvä ymmärtää, että kansall�svalt�o�den oma kansall�nen näkökulma vahv�stu�
käs� kädessä kansa�nväl�sen kanssa. To�s�n sanoen se, että osa as�o�sta m�ellett��n
a�empaa selkeämm�n “kansall�s�ks�” helpott� myös sen ymmärtäm�stä, että osa
as�o�sta ol� “kansa�nväl�s�ä”. Tämä puolestaan vahv�st� kansall�svalt�o�den asemaa
kansa�nväl�sen pol�t��kan to�m��o�na. Koska kansa�nväl�set kysymykset ol�vat use�n
k��stanala�s�a, kansa�nväl�syydestä puhum�nen myös pol�t�so�tu�.

1800-luvun lopulla er�la�set kansala�syhte�skunnan pa�nostusryhmät vaat�vat
o�keutta osall�stua pol�t��kkaan n��n kansall�sella ku�n kansa�nväl�selläk�n tasolla.
Sos�al�st�nen �nternat�onal�sm� haasto� kap�tal�sm��n, luokkayhte�skunt��n �a
kansall�svalt�o�h�n poh�aavan kansa�nväl�sen �är�estyksen. Kansakunnat sä�ly�vät
ku�tenk�n keske�senä kategor�ana n��n työväenl��kkeen teor�assa ku�n
käytännössäk�n. Malt�ll�s�lle sos�aal�demokraate�lle patr�ot�sm� ol�
yhteensov�tettav�ssa �nternat�onal�sm�n kanssa.

Ens�mmä�sen aallon fem�n�sm� 1900-luvun alussa pyrk� sukupuol��är�estelmän
uud�stam�seen. A�atus na�sten väl�sestä kansa�nväl�sestä sol�daar�suudesta
vo�maannutt� na�sas�ana�s�a yhd�stäessään er� ma�den na�sten vaat�muks�a
o�keuks�ensa laa�entam�seks�. Ens�mmä�s�llä suomala�s�lla na�skansanedusta��lla
ol� tässä vuorova�kutuksessa keske�nen rool�, kun he �ako�vat kokemuks�aan
parlamentaar�sessa pol�t��kassa to�m�m�sesta 

1800-luvun lopulla perustettu olymp�al��ke puolestaan rakens� kansa�nväl�stä
yhte�söä keräämällä yhteen kansat �a n��den symbol�t �a luomalla n��den poh�alta
olymp�al�pun uudeks� kansa�nväl�syyden symbol�ks�. Myös Suomen
suur�ruht�naskunta sa�  – osana Venä�än ke�sar�kuntaa  – näkyvyyttä
kansa�nväl�sessä yhte�sössä. 

Suomala�sten vahv�n ase venälä�stäm�sto�m�a vastaan ol� vetoam�nen
kansa�nväl�seen m�el�p�teeseen. Suomen Olymp�akom�tea synty� �a tunnustett��n
osaks� kansa�nväl�stä urhe�lul��kettä kymmenen vuotta ennen Suomen
�tsenä�stym�stä.

Ideal�sm�a, pragmat�sm�a, ��r�nat�onal�sm�a



4/14/22, 3:06 PM Kansainvälistymisestä on ollut Suomelle suurta hyötyä – ”se on ollut elämän ja kuoleman kysymys” – MustRead

https://www.mustread.fi/artikkelit/kansainvalistymisesta-on-ollut-suomelle-suurta-hyotya-se-on-ollut-elaman-ja-kuoleman-kysymys/ 4/7

Kansa�nväl�syyden merk�tykset laa�en�vat ent�sestään, kun Kansa�nl��tto
perustett��n ens�mmä�sen maa�lmansodan �älkeen vuonna 1920. Term�llä
“kansa�nväl�syys” vo�t��n kuvata kansa�nväl�stä yhte�styötä mutta myös puolustaa
o�keusperuste�sta maa�lman�är�estystä �a kansall�svalt�o�den rauhanoma�sta
vuorova�kutusta ed�stävää maa�lmantaloutta ta� va�htoehto�sest� kommun�st�sta
maa�lmanvallankumousta. 

Vars�nk�n p�enet valt�ot ets�vät t�etä pysyvään rauhaan. Suomen kalta�set vasta
�tsenä�styneet kansakunnat näk�vät Kansa�nl��ton �äsenyydessä tunnustuksen
olemassaololleen. 

Puoluepol�t��kassa �nternat�onal�sm�sta tul� k��stanala�nen käs�te: L�beraal�t
tavo�ttel�vat  kansall�svalt�o�ta tukevaa taloudell�sta �a käytännöll�stä
kansa�nväl�syyttä �a terveht�vät �lolla etenk�n kansa�nväl�sen kaupan laa�enem�sta
1920-luvulla, va�kka he suhtautu�vat epä�llen sos�al�st�seen �nternat�onal�sm��n. 

Konservat��v�t ol�vat use�n �yrkk�ä ant�-�nternat�onal�ste�a el� etenk�n
Kommun�st�sen �nternat�onaal�n vastusta��a. Poh�o�sma�den konservat��v�en
valtav�rta käänty� ku�tenk�n maa�lmansot�en väl�senä a�kana  – bolšev�sm�n �a
nats�sm�n väl�ssä  – Kansa�nl��ton edustaman �nternat�onal�sm�n kannalle. 

Suomala�sten pol��t�kko�en enemm�stö val�ts� kansa�nväl�syyden maansa
selv�ytym�sstrateg�aks�. Internat�onal�sm��n l��ttyvä opt�m�sm� ha�htu� os�tta�n
1930-luvulla nat�onal�sm�n nousun, laman, kaupankäynn�n protekt�on�sm�n �a
Suomessa talv�sodan myötä.

Eurooppala�nen va� globaal� �nternat�onal�sm�?

To�sen maa�lmansodan �älkeen �nternat�onal�sm�n k�elte�set merk�tykset
harven�vat läns�ma�ssa. Kun YK-veto�nen kansa�nväl�syys hautautu� kylmän sodan
potero�h�n, Euroopan �ntegraat�o �a transatlantt�nen yhte�styö korostu�vat
länt�sessä Euroopassa. 

Monet EEC:n �a Euroopan un�on�n arkk�tehd�t p�t�vät �tseään �nternat�onal�ste�na.
Talouselämä �a yr�tykset ol�vat �nnostune�ta �ntegraat�osta, mutta kansall�s�ssa
parlamente�ssa �nnostus ol� tyyp�ll�sest� la�meaa: kansall�set pol��t�kot puhu�vat
use�n eurooppala�sesta �dent�teet�stä �kään ku�n se ol�s� ollut kansall�sen
�dent�teet�n vastakohta. Suomessa läns�-�ntegraat�o tul� avo�memm�n
mahdoll�seks� vasta kylmän sodan päätyttyä.

1960- �a -70-luvut ol�vat yhte�skunt�en mutta myös asente�den murroksen a�kaa.
Kansa�nväl�stä a�attelua tuk�vat dekolon�saat�o, s��rtola�suus, kasvava
mon�kulttuur�suus, nuor�son kansa�nväl�nen suuntautum�nen �a vasemm�ston
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laa�a kannatus. Es�merk�ks� länt�sen Euroopan �a myös Suomen
op�skel��al��kkeessä kansa�nväl�syydestä tul� ka�ken to�m�nnan lähtökohta.
Op�skel��at halus�vat korvata kansall�sen suveren�teet�n käs�tteen
“maa�lmanyhte�söllä”. 

Samansuunta�nen keh�tys ol� nähtäv�ssä myös k�rkkokunt�en p��r�ssä. T�eto�suus
k�lpa�lev�en uskonto�en r�nnakka�nelosta tuk� ekumen�an käs�tteen laa�entam�sta
myös e�-kr�st�ll�s�ä uskonto�a koskevaks� �a ed�st� globaal�n sol�daar�suuden
oso�ttam�sta. Myös Olymp�al��ke �ul�st� globaal�a sol�daar�suutta, va�kka k�lpa�lu
kansall�sten symbol�en alla �atku�k�n.

El�mmek� �nternat�onal�sm�n ��lke�st� uusnat�onal�st�sta
a�kaa?

Vuos�tuhannen va�hteessa kansa�nväl�syyspuheessa tapahtu� käänne. Globaal�
maa�lmankylä to� �oukon haaste�ta hyöty�en r�nnalle: yl�ra�a�set
ympär�stöongelmat �a muuttol��kkeet sekä terror�sm�n pelko ol�vat n��stä
näkyv�mp�ä. 

Kansa�nväl�syyspuheen vähenem�sen taustalla va�kuttaa laa�emp� popul�st�nen �a
uusnat�onal�st�nen käänne, �ota �nternet�n �a sos�aal�sen med�an polar�saat�o on
vauhd�ttanut. Es�merk�ks� �lmastonmuutoksesta e� ole keskusteltu n��nkään
kansa�nväl�syyden ku�n kansall�sten etu�en k�elellä. Ihanne r�kkaasta poh�o�sesta
tukemassa köyhän etelän ympär�stöpol�t��kkaa on korvautunut etelään
kohd�stetu�lla vaat�muks�lla osall�stua akt��v�semm�n �lmastoto�m��n. 

Huol� �lmastonmuutoksesta e� ole muuttunut kunn�anh�mo�seks� kansa�nväl�seks�
�lmastopol�t��kaks�, �a kansall�sm�el�set ovat s��rtäneet huom�on globaale�sta
haaste�sta kot�maan pol��tt�s��n ongelm��n. 

Va�kka kansa�nväl�nen kesk�nä�sr��ppuvuus on ollut mon�lla alue�lla pol��tt�sessa
puheessa vahvaa, käytännön kansa�nväl�nen yhte�styö on use�n al�stettu
palvelemaan kansall�s�a �a er�ty�sest� taloudell�s�a etu�a.

Kansa�nv�l�syyden lupaus paremmasta

P�tkän a�kaväl�n tarkastelu oso�ttaa kansa�nväl�syyden vo�man as�o�den
muuttam�sessa koht� parempaa: s��nä m�ssä sota ol� 1700-luvulla lähes
normaal�t�la, on va�keaa kuv�tella, että Euroopan un�on�n �äsenmaat alka�s�vat
ratkoa etur�st�r��to�aan ase�n. P�tkällä a�kaväl�llä kansa�nväl�syyden korostam�nen
onk�n a�na l��ttynyt to�m�ntaan rauhan ed�stäm�seks�. 
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Suomelle kansa�nväl�stym�nen on ollut elämän �a kuoleman kysymys.
Suomala�set ve�vät kansakuntaansa maa�lmankartalle �o Venä�än vallan a�kana, �a
autonom�an puolustus poh�autu� p�tkält� kansa�nväl�seen norm�stoon. Suomala�sta
demokrat�aa vahv�stett��n s�toutumalla demokraatt�sten ma�den yhte�söön. 

Kansa�nväl�sestä yhte�styöstä tul� maa�lmansot�en väl�llä use�mp�a puolue�ta
yhd�stävä �hanne, selv�ytym�sstrateg�a total�taar�sten valt�o�den väl�ssä. Kylmän
sodan a�kana länt�s�stä kansa�nväl�s�stä yhteyks�stä haett��n vastapa�noa
Neuvostol��ton va�kutukselle, �a kylmän sodan �älkeen Suom� on hyötynyt
kansa�nväl�syydestä er�ty�sen pal�on. 

Tämän pä�vän haaste�sta �lmastonmuutos �a luonnon mon�muoto�suuden
turvaam�nen ovat ennen muuta globaale�a kysymyks�ä, �otka ovat ratka�stav�ssa
va�n kansa�nväl�sellä yhte�styöllä, �ossa kansall�nen on pystyttävä tarv�ttaessa
al�stamaan kansa�nväl�selle. P�tkän a�kaväl�n tarkastelu oso�ttaak�n, että
kansa�nväl�syyden vaal�m�nen kansall�sen r�nnalla n��n aatteena ku�n
käytännöll�senä to�m�ntana on a�na ollut hyödyks� n��n Suomelle, mu�lle
kansall�svalt�o�lle ku�n maapallollek�n.

Pas� Ihala�nen

Pas� Ihala�nen (Jyväskylän yl�op�sto) on taustaltaan verta�levan Euroopan
h�stor�an professor�, �oka on tutk�nut pol��tt�sen keskustelun h�stor�aan

p�tkällä a�kaväl�llä el� es�merk�ks� mon�arvo�suuden, demokrat�an,
parlamentar�sm�n, kansall�sten �dent�teett�en �a �nternat�onal�sm�n h�stor�aa.

Vuos�na 2021-26 hän to�m�� akatem�aprofessor�na tutk�en pol��tt�sen
edustuksell�suuden h�stor�aa el� parlament�n �a kansan väl�s�ä �änn�tte�tä

kymmenessä Euroopan maassa 1700-luvulta 2000-luvulle.

Antero Holm�la
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Antero Holm�la (Jyväskylän yl�op�sto) on h�stor�an apula�sprofessor�. Hän on
er�ko�stunut to�sen maa�lmansodan �älke�sen a�kaan �a sodan �älk�t�lo�h�n

mon�sta er� näkökulm�sta, �o�ssa yhd�styvät Suomen h�stor�a �a
kansa�nväl�nen h�stor�a. Tällä hetkellä hän tutk�� kylmän sodan suomala�sta
mu�st�- �a kokemush�stor�aa. L�säks� hänen mu�ta tutkm�us�ntresse�ään ovat
mm. Yhdysvalto�en ulko- �a geopol�t��kka, kollekt��v�nen mu�st�, holokaust�n

mu�st�pol�t��kka �a urhe�luh�stor�a, er�ty�sest� Kansa�nväl�sen
olymp�akom�tean h�stor�a.

Tämän s�sällön mahdoll�staa Jyväskylän yl�op�sto. 
Journal�st�nen päätösvalta on MustRead�n to�m�tuksella.
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