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Risto Alapuro

Vuosi 1968 ja Suomi1

Suomalainen uusvasemmistolaisuus ja radikalismi 1960-luvulla 
olivat osa yleismaailmallista nuorisokapinaa, joka huipentui hul-
luna vuonna 1968, mutta ne olivat myös omintakeinen versio 
siitä. Kysymys on, millä tavoin omintakeinen Suomen tapaus oli. 
Liikettä ja sen esivaiheita muovasivat Suomen historian vuoteen 
1918 juontuvat vastakkaisuudet.

1.

Jälkikäteen voi sanoa, että Suomessa tapahtui 1960-luvun alku-
puolella ja puolivälissä asioita, jotka valmistivat sitä kohtaamaan 
maailmanlaajuisen nuorison liikehdinnän. Maa oli yksi sodan-
jälkeisen ajan taakseen jättänyt modernisoituva länsieurooppa-
lainen valtio. Opiskelijamäärät paisuivat, tekniset muutokset 
murensivat vanhoja luokkasiteitä, muutettiin kaupunkeihin 
ja Ruotsiin, maatalous kaupallistui. Palkkatyöläisyys yleistyi, 
ammattirakenne muuttui, ja sosiaalinen liikkuvuus lisääntyi. 

Tämä kaikki synnytti painetta liberalisoitumiseen ja avautumi-
seen. Juuri 60-luvulla Suomessa omaksuttiin ”modernin kapita-
lismin vaatima ideologinen väljyys”, lainatakseni Klaus Mäkelää, 
60-luvun radikalismin tyyppihahmoa.2 Toinen 60-lukulainen, 
Matti Viikari, muotoili asian sanomalla, että nyt Suomessa vaa-
dittiin vihdoin Ranskan vallankumouksen ihmisoikeuksien julis-
tuksen toteuttamista.3 Iskuvoimaisen muotoilun liberalisoinnin 
vaatimus sai Erik Allardtin solidaarisuusteoriassa, joka perusteli 
sen, että työnjaoltaan monimutkaisessa yhteiskunnassa, jollainen 
Suomi yhä enemmän oli, moniarvoisuus ja erilaisuus olivat tär-
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keä koossa pitävä tekijä: hän todisteli, että säännellyt ristiriidat 
olivat myönteinen eivätkä hajottava voima.4

Prosessiin kuului myös vuoden 1918 uudelleenarviointi, siis 
sen kriisin, joka oli synnyttänyt perustavimman poliittisen ris-
tiriidan Suomessa eli vastakkaisuuden kommunistien ja mui-
den välillä. Entinen porvarillinen kuva murtui nimenomaan 
1960-luvulla. Varsinainen lähtömerkki oli Väinö Linnan Täällä 
Pohjantähden alla -teoksen toinen osa vuonna 1960, ja historioit-
sijat tulivat perässä. Linna esitti, että kapinalliset olivat aktiivisia 
ja tuntevia toimijoita, samanlaisia kuin muutkin. Luokkaulottu-
vuudesta tuli hyväksyttävä osa porvarillista kuvaa sisällissodasta. 

Nuoren sukupolven ns. yhden asian liikkeet tekivät myyrän-
työtään moniarvoisuuden hyväksi. Kansainväliset vaikutteet 
olivat selviä englantilaisen mallin inspiroiman Sadankomitean 
perustamisessa vuonna 1963; yhdistys oli radikaalipasifistinen ja 
vastusti ydinaseita idän ja lännen välisen konfliktin maailmassa. 
Yhdistys 9 vaati tasa-arvoista asemaa naisille, Marraskuun liike 
puolusti vankeja ja asunnottomia, Teiniliitto johdatti oppikoulu-
laisia kansainvälisyyteen jne. Arvoja pantiin uusiksi kirjasodissa 
ja muissa kulttuurikamppailuissa. Alettiin puhua haastavasti 
isänmaallisuudesta, seksistä, suurmiehistä, kirkosta ja uskon-
nosta, poikkeavuudesta, vähemmistöistä. Ylioppilaslehti loisti 
provokaatioiden eturintamassa.5

2.

Mutta nuorisokapinan suomalaiseen taustaan kuului muutakin 
kuin modernille kapitalismille ominainen aatteellinen väljene-
minen yleensä. Jouduttiin ottamaan kantaa aivan erityiseen koti-
maiseen tilanteeseen. Vaikka Suomessa oli suuri kommunistinen 
ja vasemmistososialistinen liike, niin sivistyneistö oli erittäin 
antikommunistista. Tällainen yhdistelmä oli ainutlaatuinen län-
tisessä Euroopassa. Niissä kahdessa muussa läntisessä maassa, 
joissa kommunistinen liike oli vahva – Ranskassa ja Italiassa –, 
oli myös vahva vasemmistolainen älymystöperinne. Suomessa ei 
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ollut sellaista älymystövasemmistolaisuutta, joka merkitykseltään 
olisi ollut verrattavissa niihin. ”[Suomen kommunismilla] on 
mitättömän pieni aktiivinen johtoporras, olematon sivistyneis-
tön kannatus ja valtava vesiruumis, joka tosin näyttää komealta, 
mutta jonka käyttöarvo on suhteellisen vähäinen”, kirjoitti muuan 
pamfletisti 1960-luvun sarastaessa.6 Tilanne juontui sisällissodan 
kahtiajakoon. Vallankumousyritys oli ollut poikkeuksellisen pro-
letaarinen, ja sen jälkeen sivistyneistö kammoksui kutakuinkin 
yksimielisesti kommunistista ja vasemmistososialistista liikettä, 
jonka kumousyrityksen verinen kukistaminen oli synnyttänyt. 

Suomalaisen nuorisokapinan ja (uus)vasemmistolaistumisen 
erityispiirre tuli olemaan, että liikehdinnässä kohdattiin välttä-
mättä tuo suuri kommunistinen liike ja otettiin kanta siihen.

Ensimmäinen mutta tulokseton yritys oli tapahtunut 1940- 
luvulla. Silloin maan alta noussut kommunistinen ja vasemmis-
tososialistinen liike oli pyrkinyt siihen, että osa sivistyneistöä siir-
tyisi ”porvariston leiristä” ”luokkatietoisen työväen” puolelle, siis 
yksinkertaisesti omaksuisi luokkakantaisen ajattelun. Yritys valui 
hukkaan; sivistyneistö asettui siilipuolustukseen turvaamaan 
kansallisia arvoja.7

Muutos alkoi vaivihkaa 1950-luvulla. Se lähti liikkeelle epä-
suorasti ja ylätasolta, kirjallisuudesta ja yhteiskunnan tutkimuk-
sesta. Ns. 50-lukulaisuus purki vuoden 1918 ja toisen maailman-
sodan jälkeisen nationalistisen yhtenäiskulttuurin ja totaalisen 
isänmaa-käsityksen painolastia epäsuorasti, kielen ja kulttuurin 
tasolla. 50-lukulaisuus oli sitä, että haluttiin puhdistaa kieli enti-
sestä rojusta, suurista sanoista ja suurista aatteista. Ei haluttu 
käyttää sellaisia onttoja sanoja kuin sankarit, sisu, uhri. Yksi suo-
sikki oli Ernest Hemingway, joka sanoi, että “jokien, kylien ja 
katujen nimet olivat merkitseviä sanoja verrattuna sellaisiin iljet-
täviin abstraktisanoihin kuin kunnia, maine, urheus”.8 

Yhteiskuntatieteissä nousi esiin jyrkkä positivismi. Tavoitteena 
oli eleettömyys, kammo kaikkea uhoa kohtaan. Jaakko Hintikka 
eritteli, mitä ”arvovapaus” ja ”arvosidonnaisuus” saattoivat mer-
kitä kielellisesti, eikä palauttanut arvoarvostelmia tunnereakti-
oihin, niin kuin aikaisemmin oli tehty. Politiikan tutkimuksessa 
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positivismi ilmeni behavioraalisena suuntauksena. Yhteiskunta-
tieteissä korostettiin kokemusperäisyyttä, ja vierastettiin koko-
naisvaltaisia järjestelmiä.9 Kaikuja kielellisestä ja ajatuksellisesta 
purkutyöstä oli vielä Allardtin solidaarisuusteoriassakin, sen jär-
kevän ja epädramaattisen viileässä suhtautumisessa kommunis-
teihin.

Tämä kaikki ei vielä muuttanut suhtautumista kommunisteihin 
suoranaisesti. Mutta oireellista oli, että se muutti suhtautumista 
Neuvostoliittoon, jonka kanssa oli elettävä niin kuin kotimaisten 
kommunistienkin. Vaadittiin kielen puhdistamista ja uutta alkua 
suhteessa itäiseen naapuriin. Jouko Tyyri, yksi nuoren polven 
älykköjä, sanoi, että “poliittiset realiteetit ovat kielikysymyksiä” 
ja että “Paasikiven linja (...) on syvimmältä luonteeltaan kielelli-
nen menetelmä”. Suhteessa Neuvostoliittoon tämä tarkoitti hänen 
mukaansa läpinäkyvyyttä, täsmällistä puhetta ja tietoisuutta siitä, 
että merkkien täytyy vastata merkityksiä.10

Tällaiset vaatimukset olivat vanhan nationalistisen painolastin 
purkamista. Pesänselvitys puhdisti pöydän seuraavalle polvelle, 
60-lukulaisille, sekä suhteessa kommunisteihin että suhteessa 
Neuvostoliittoon. Tässä työssä oli edelleen kielellinen ulottuvuu-
tensa: vanhoille termeille oli annettava uusia merkityksiä. Tyypil-
lisiä esimerkkejä ovat Hannu Taanila ja Kalevi Suomela. Taanilan 
mielestä ”vasemmiston nykyiset ongelmat johtuvat vasemmiston 
käsitteen muuttumisesta”.11 Suomela taas sanoi, että poliittisissa 
erimielisyyksissä ”kysymys on (…) paljon kielestä”: ”Useissa 
tapauksissa vastustus ei kohdistu niinkään itse asioihin, vaan 
sanoihin joihin on onnistuttu liittämään voimakas negatiivinen 
tunnevaraus.”12 Antti Eskola viittasi Sosiologia-lehdessä niihin 
”käsitteellisiin vaikeuksiin”, jotka häiritsivät keskustelua sosialis-
miin siirtymisen muodoista ja proletariaatin diktatuurista. Kom-
munisteilla oli ”oikea ajatus”, mutta he käyttivät tunnemerkityk-
seltään ”harhaanjohtavaa käsitettä”.13

Kun lähestymisen esteet alkoivat purkautua, alkoi myös liit-
tyminen vasemmistopuolueisiin. Virta vei ensin sosiaalidemo-
kraatteihin ja hullun vuoden jälkeen yhä enemmän SKDL:ään ja 
SKP:hen. Mutta jo vuoden 1966 lopulla Jeja-Pekka Roos kirjoitti 
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Ylioppilaslehdessä, että ”SDP:stä eroaminen on tullut samassa 
määrin moraaliseksi velvollisuudeksi kuin kirkosta eroaminen”.14

3.

Yhteiskunnallinen tilanne pelasi 60-lukulaisten pussiin myös sillä 
tavoin, että heillä oli hyvä vastustaja, nimittäin sellainen, jonka 
varustukset olivat 60-luvulle tultaessa kovertuneet ontoiksi.15 
Nuorten ajatusta heistä itsestään etujoukkona historian liikkeessä 
vahvisti se, että vanhat linnakkeet tuntuivat sortuvan helposti 
yksi toisensa jälkeen. 60-luvulle saakka keskeisiä asemia piti hal-
lussaan 30-luvulta juontuva paljolti AKS:läinen älymystö. Toisin 
kuin muissa Hitlerin rinnalla taistelleissa maissa kulttuurieliittiä 
ei ollut puhdistettu sodan jälkeen. Suomessa vain poliittinen jul-
kisivu vaihdettiin, mutta muut instituutiot kuten kulttuurielämä 
tai oikeuslaitos linnoittautuivat sitäkin vahvemmin puolusta-
maan kansallista yhtenäiskulttuuria. Vuoden 1966 Kuka kukin on 
-teoksen monien entisten AKS:läisten joukossa on muun muassa 
viisi yliopistojen ja korkeakoulujen rehtoria, 104 professoria, kor-
keimman hallinto-oikeuden presidentti ja useita korkeimman 
oikeuden jäseniä. Vielä vuonna 1968 evankelis-luterilaisen kir-
kon yhdeksästä piispasta seitsemän oli aikaisempia AKS:läisiä.16

Kontrasti keskeisiä asemia hallussaan pitäneisiin oli siis jyrkkä. 
Koska AKS-polvi oli väistymässä, uuden läpimurto oli yhtä aikaa 
sekä helppo että näyttävä: 60-lukulaisuus oli selkeä sukupolvi-
ilmiö.

 
4.

Vuodesta 1968 tuli opiskelijakapinan eräänlainen saranakohta, 
”60-lukulaisille kaikenlaisen radikalismin numeromaaginen tii-
vistymävuosiluku ja avainmetafora”.17 Silloin ”paradigma muut-
tui”.18 Muutos ilmeni suhtautumisessa väkivaltaan ja samalla suh-
tautumisessa sekä kansainväliseen että kotimaiseen tilanteeseen. 
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Eräs murroksen keskeinen nimittäjä oli vallankumous. Sitä on 
aiheellisesti kutsuttu uusvasemmistolaisuuden yhdeksi ydinme-
taforaksi Suomessa.19

Alkujuuria oli jo Sadankomitean sisäisessä kiistassa vuotta 
paria aikaisemmin. Yhdistys oli tärkein kymmenluvun alkupuo-
len yhden asian liikkeistä. Rauhanliikkeenä mutta radikaalina 
sellaisena Sadankomitea kannatti järkiperäistä argumentaatiota 
ja ”väkivallatonta suoraa toimintaa”. ”Väkivaltaa emme tahdo, 
väkivaltaa emme tee”, laulettiin vuonna 1966 sadankomitealai-
sen Arvo Salon Lapualaisoopperassa, yhdessä vuosikymmenen 
tiivistymässä. Vuosina 1966–1967 kehitys yhdistyksessä sai kui-
tenkin uusia piirteitä. Osa jäsenistöstä halusi ei-puoluepoliitti-
sen Sadankomitean ottavan yhdistyksenä kantaa vasemmiston 
puolesta. Painetta aiheutti tarve määritellä linja kansainväliseen 
tilanteeseen, etenkin Vietnamin sotaan ja yleisemmin ”imperia-
lismiin”, mitkä olivat keskeisiä teemoja muiden maiden opiskeli-
jakapinassa. Ns. marssilinjan kannattajat olivat sitä mieltä, että on 
”turha miettiä tuleva rauhaa, kun on taisteltava käynnissä olevaa 
sotaa vastaan”.20

Marssilinja jäi tappiolle Sadankomiteassa, mutta silti itse kysy-
mys, suhtautuminen väkivaltaan ja vallankumoukselliseen tais-
teluun kolmannessa maailmassa, jäi, ja siihen oli pakko ottaa 
kantaa ja nimenomaan vuonna 1968. Teema oli keskeinen Suo-
men Sosialidemokraatissa vuoden 1968 alussa käydyssä keskuste-
lussa, jossa käytettiin parikymmentä puheenvuoroa. Debatti sai 
alkunsa sadankomitealaisten Pekka Peltolan ja Kalevi Suomelan 
kirjoituksesta, joka käsitteli väkivaltaisen muutoksen tukemista 
kolmannessa maailmassa.21 Heidän kantansa oli, että oli ase-
tuttava sissien puolelle mutta ei kuitenkaan ollut oikein tukea 
aseellista toimintaa, vaan oli keskityttävä informaation jakami-
seen. Oli myös niitä, jotka puolustivat ehdottomasta väkivallatto-
muudesta luopumista, mm. Arvo Salo ja Marja-Leena Mikkola. 
Maaliskuussa pidettiin Kauppakorkeakoululla imperialismi-
seminaari, jossa lyötiin läpi ajatus väkivallasta ”väistämättömänä 
keinona imperialismia vastaan”.22 Tässä ilmapiirissä alkoi tiivistyä 
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myös eräiden nuorempien aktivistien verkosto, josta kehittyi 
myöhemmin ns. nuortaistolaisuus.23

Myöhemmin samana vuonna 1968 Sadankomiteasta irtautui 
Tricont-ryhmä tai -verkosto. Sen piirissä ja liepeillä alettiin koros-
taa vuosikymmenen vaihteessa yhä selväsanaisemmin, että impe-
rialisminvastainen taistelu vaatii yhteistä rintamaa kolmannessa 
maailmassa ja kehittyneissä kapitalistisissa maissa. ”Kansallisten 
vapautusliikkeiden taistelu kolmannessa maailmassa on olennai-
nen osa nykyistä vallankumouksellista prosessia kapitalistisessa 
maailmassa. (...) Ylioppilasliikehdinnät edustavat (...) suuntausta, 
joka on yhdensuuntainen kansallisten vapausliikkeiden imperi-
alisminvastaisen taistelun kanssa.”24 Tosin sanoen katse kääntyi 
myös Suomeen yhtenä sellaisena kapitalistisena maana, joka sai 
(välillistä) hyötyä uuskolonialistisesta riistosta. ”[I]mperialismin-
vastainen taistelu Suomessa on taistelua Suomen suurpääomaa ja 
kapitalismia vastaan. Se on myös paras mitä voimme tehdä kol-
mannen maailman alistettujen kansojen puolesta.”25 

5.

Tässä tuotiin siis selkeästi esiin kytkentä maailmanlaajuisen ja 
kotimaisen tilanteen välillä: kotimaisella kamppailulla oli paikka 
maailmanlaajuisen kamppailun osana. Yhtäältä suomalainen 
opiskelijaliike liittyi näin yleismaailmallisen opiskelijakapinan 
rintamaan vallankumouksen puolesta imperialismia vastaan. 
Kokemuksessa oli riemukasta uuden lupausta, mikä käy hyvin 
ilmi Ylioppilaslehden toimittajan Antti Kuusen tekstikokoelmasta 
Ylioppilaitten vallankumous (1968). Opiskelijoiden ”iloinen” tai 
”anarkistinen” vallankumous tarjosi ”elämänmuotona (...) päih-
dyttävää solidaarisuudentunnetta: vapautta, veljeyttä, tasa-arvoi-
suutta”. Vaikka ”ylioppilasvallankumouksen” ”järeä lähtölaukaus” 
ammuttiin Berkeleyssä 1964, se oli ”yksi ja yhteinen, yleismaail-
mallinen”. ”Kumoukselliseen rintamaan” kuuluivat etenkin ”kol-
mannen maailman kansat” sekä ”kapitalistisen maailman uusi 
työväenluokka” ylioppilaineen päivineen (mutta eivät niinkään 
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vallitsevaan järjestelmään liian kiinteästi integroituneet kapitalis-
tisen maailman työläiset): ”Taistellessaan verissäpäin maailman 
metropolien kaduilla ja toreilla ylioppilaat tuntevat konkreettista 
kohtalonyhteyttä Vietnamin kansaan ja ylipäätään kolmanteen 
maailmaan.”26

Suomen erityistilanne kuvastuu Kuusen tekstissä oireellisesti 
niin, että mukana oli myös Venäjän lokakuun vallankumous. 
Kirjoituskokoelman keskeisin artikkeli on haltioitunut kuvaus 
osallistumisesta lokakuun vallankumouksen 50-vuotisjuhliin 
Leningradissa.27 Vaikka siellä Kuusi juhli vallankumoukselli-
suutta yleensä, lokakuun vallankumoukseen siirtyi joka tapauk-
sessa osa vallankumouksen hyväksyttävyydestä, mikä oli jyrkästi 
vastoin porvarillisia ajatusselviöitä. Samalla kysymys oli siitä, että 
Kuuselle ja monille muille käsitteen käyttäjille vallankumous-
termin päämerkitys oli toinen kuin vanhemmalle väelle, jonka 
mielissä se kiinnittyi ennen kaikkea kommunistien diktatuuri-
pyrkimyksiin Suomessa. 

6.

Silti tärkeäksi tuli myös se, että ”vallankumoukselle” oli olemassa 
ilmeinen kotimainen viittauskohde, ilmeisempi kuin monessa 
muussa maassa. Tämä ilmenee esimerkiksi Marraskuun liikkeen 
kehityksessä. Se perustettiin vuonna 1967 lokakuun vallankumo-
uksen 50-vuotispäivänä (!) kontrollipoliittiseksi yhdistykseksi, 
jonka ”päämäärät on alistettava moniarvoisen yhteiskunnan 
kokonaispäämääriin”. Hallituksen enemmistönä olivat valtio-
tieteilijät. Mutta jo vuoden kuluttua perustamisesta keskeiseksi 
tavoitteita kuvaavaksi termiksi tuli vallankumous. ”Kontrollipo-
litiikan sektori on yksi vallankumouksen sektori. Tavoitteena on 
suuri sosialistinen vallankumous”, lausuttiin liikkeen ns. ideolo-
giaseminaarissa marraskuussa 1968. Seuraavaksi vuodeksi val-
lankumouksellinen suunta sai enemmistön hallitukseen, ja sen 
viisi sosiologiaa ainakin sivuaineena opiskellutta jäsentä liittyivät 
kaikki SKP:hen.28
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7.

”Vallankumouksella” saatettiin siis viitata sekä kolmannen maa-
ilman kumouksiin että oman maan tilanteeseen (ja kolman-
neksi vielä ylioppilaiden omaan kapinaan suhteessa kumpaankin 
näistä). Kaikissa käyttötarkoituksissaan termi oli epämääräinen, 
mikä oli osa sen vetovoimaa ja käyttökelpoisuutta. Se taipui eri 
suuntiin ja tarkoituksiin, erilaisiin tapoihin viitata historiallisiin 
esikuviin ja kytkeä oma toiminta maailmanhistorian liikkeeseen. 
Antti Kuuselle juuri termin epämääräisyys oli osa sen tehoa.29

Alikehityksen teoreetikolla André Gunder Frankilla oli kyllä-
kin suuri vastakaiku, kun hän kävi Suomessa vuonna 1969 opet-
tamassa, että kehitysmaiden riisto on lopetettavissa vain teke-
mällä vallankumous omassa maassa.30 Silti esimerkiksi Tricont 
piti päätehtävänään informaation jakamista. Mihinkään väkival-
taan ei ryhdytty, vaan suomalaisten toimintatavat pysyivät järjes-
täytyneen pohjoismaisen repertoaarin puitteissa.

8.

”Vallankumouksen” omaksumisessa oli myös suoraan 60-luvun 
kulttuuriradikalismista nouseva juonteensa, jolla saattoi olla 
enemmän välillistä kuin välitöntä merkitystä 60-luvun lopun 
radikaaleille ja heidän liittymiselleen SKDL:ään ja SKP:hen. Silti 
se oli tärkeä ilmapiiriin vaikuttava tekijä ja esimerkki.

Tarkoitan sukupolvensa ilmaisevinta hahmoa, sen villitsijäksi 
mainittua runoilijaa Pentti Saarikoskea. Jo vuonna 1962 hän rik-
koi kirjallisen ilmaisun totunnaiset rajat ottamalla sosialismin ja 
vallankumouksen runouteensa osana jokapäiväistä ja henkilö-
kohtaista kokemusta. Hänen kuuluisaksi tulleessa kokoelmassaan 
Mitä tapahtuu todella? (1962) olivat läsnä Suomi ja Neuvosto-
liitto, Lenin ja Trotski ja Venäjän vallankumous ja kommunismi 
(”minusta tuli kommunisti”) samanarvoisena materiaalina kai-
ken muun rinnalla.31 Saarikoski hyväksyi lauseet, jotka ”saavat 
olla mitä tahansa”.32 Hän antoi arjen kaikkine puolineen mukaan 
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lukien politiikan tulla yksilöllisen kokemuksen osaksi. Poliittinen 
kieli astui sisään kirjallisuuden ja runouden kieleen täysivaltai-
sena ja tasa-arvoisena elementtinä. Tässä Saarikoski astui ulos 
alkuperäisestä kielen puhdistamisen ohjelmasta.

Vallankumous tarkoitti Saarikosken tapauksessa suoraa yh-
teyttä hänen omaan elämäänsä, toimintaan intellektuellina ja 
itseään toteuttavana ihmisenä. Akateemisen Sosialistiseuran 
vaalijuhlassa 1963 hän sanoi: ”Kulttuuriradikalismi ei voi tarkoit-
taa muuta kuin pyrkimystä tämän yhteiskunnan täydelliseen ja 
lopulliseen kumoamiseen, sosialistisen yhteiskunnan perustami-
seen”. Seuraavan vuoden alussa hän uuden ”vallankumouksel-
lisen” Aikalainen-lehden päätoimittajana kutsui ”rakentamaan 
yhteiskuntaa, tekemään vallankumousta”.33

 

9.

”Vallankumous” oli väkevästi läsnä myös siinä tapahtumassa, 
johon Suomen opiskelijaliike huipentui ja josta sittemmin tuli 
lähes myyttinen, nimittäin Vanhan ylioppilastalon valtauksessa 
marraskuun 25. päivänä vuonna 1968. Vuorokautta ennen kuin 
Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan oli määrä viettää talossa 
satavuotisjuhlaansa, opiskelijat menivät sisään ja ottivat sen hal-
tuunsa. Virallinen juhlinta jouduttiin siirtämään muualle arvo-
vieraineen, joista huomattavin oli presidentti Urho Kekkonen. 
”Aikakausi vaihtui myös Suomessa.”34 

Talon ulkoparvekkeen kaiteeseen kiinnitettiin banderolli ”Val-
lankumous yliopistolla on alkanut!”, ja sisällä laulettiin Kan-
sainvälistä.35 Ylioppilaslehden erikoisnumeron, nk. ”Vallanku-
mousylkkärin”, pääkirjoituksena oli Kari Aronpuron runo ”Val-
lankumous”.

Yhtäältä Vanhan valtaus vaikuttaa melko vaatimattomalta 
haasteelta. Liike huipentui opiskelijoiden oman talon haltuun-
ottoon. Mielenosoitus ei asettanut opiskelijoita suoraan vastak-
kain minkään muun ryhmän kanssa, eikä sillä ollut myöskään 
selkeätä poliittista tai symbolista vastustajaa. ”Ylioppilaat tulivat 
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ylioppilaiden taloon keskustelemaan.”36 Tilanvaltaukset olivat 
varsin toisenlaisia kuin Pariisissa, missä opiskelijat keväällä 1968 
miehittivät hallintoelimen kokoussalin Nanterressä sekä itse Sor-
bonne-Panthéonin päärakennuksen. Molemmissa tapauksissa he 
haastoivat suoraan yliopiston, ja Sorbonnen tyhjentäminen johti 
laajaan yhteenottoon poliisin kanssa. Italiassa vallattiin kymme-
niä yliopistorakennuksia.

Toisaalta ei ole lainkaan merkityksetöntä, että tapahtumalla oli 
valtava kaikupohja tiedotusvälineissä ja ns. yleisessä mielipiteessä 
ja että se on saanut lähes myyttisen jälkimaineen. Siitä saattoi 
tulla symboli 60-luvun murrokselle, jonka jälkeen Suomi ei ollut 
entisensä juuri sen takia, että sen jälkeen Suomi ei ollut entisensä. 
Tarkemmin sanoen: se on ollut käyttökelpoinen symbolina siksi, 
että se on ikään kuin ollut tarjolla jäsentämään sitä suurta muu-
tosta, jossa monet 60-lukulaiset valtiolliset visiot myöhemmin 
toteutuivat – koulutuksessa, lainlaadinnassa, sosiaalipolitiikassa, 
hyvinvointivaltion rakentamisessa.

Vanhan valtauksessa ja myös sen jälkimaineessa on jotakin ns. 
”hulluuden hetkestä”. Tätä termiä (moment of madness) on käy-
tetty Pariisin toukokuusta 1968, ja yleisemmin sillä on kuvattu 
sellaista kollektiivisen toiminnan huippukohtaa, jollainen voi 
syntyä historiallisissa käännekohdissa. Näyttää siltä, että kaikki 
vanha ja painostava sortuu ja näköpiiriin nousee uusi ja tunte-
maton ilman tarkkoja ääriviivoja mutta täynnä lupauksia. Se on 
tilanne, jossa tavanomaiset raja-aidat kaatuvat, ja mielet valtaa 
juhlavuuden, keskinäisen yhteyden, vapautumisen, täyttymyk-
sen, varmuuden ja sopusoinnun tunne. Tuntuu siltä, että kaikki 
on mahdollista! 37

Tätä tunnetta oli ehdottomasti Suomen ”vuodessa 1968”. Juuri 
sitä ilmaisee hyvin vallankumous, tuntoa siitä, että maailmaa 
ollaan luomassa uudeksi. Hetki ei voi kestää pitkään; Suomen 
murroksessa sellainen oli epäilemättä juuri vuosien 1967 ja 1968 
vaiheilla. Vanhan maailman varustukset näyttivät murtuvan yksi 
toisensa jälkeen, ja ”kaikki oli mahdollista”.

Erinomaisesti tätä tunnetilaa kuvaa Antti Kuusen hurmio: 
”Vallankumouksessa on mystistä viehättävyyttä. (…) Jo suoritus 
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sinällään – vallan anastaminen – herättää kunnioitusta. (…) Oli 
käsittämättömän riemullista ja vapauttavaa saada äänensä kähe-
äksi huutamalla eläköötä vallankumoukselle.”38 Tai kuten Seppo 
Hentilä on sanonut vallankumous-kokemuksestaan: ”Jotenkin 
se vain oli luissa ja ytimissä.”39 Samaa haltioitumista on Christer 
Kihlmanin muistelossa: ”Monien muiden tavoin minä olin tem-
pautunut mukaan yleiseen euforiaan ja ajattelin että oli raikasta 
puhua ’vallankumouksesta’.” ”[K]äsite ikään kuin leijui ilmassa, se 
oli kaunis, käyttökelpoinen ja puhutteleva.” 40

Myös mielenosoitukset radikalisoituivat, ja niiden vetovoima 
lisääntyi vuonna 1968. Samoin niiden määrä nousi huippuunsa 
juuri tuolloin. Pääaiheena oli kansainvälinen solidaarisuus, eri-
tyisesti Vietnamin sota. Mielenilmauksiin sisältyi juhlaa ja kon-
frontaatiota, joka poikkesi jäyhästä suomalaisesta marssikulttuu-
rista – muun muassa iskulauseiden huutamista, kadulla istumista 
ja tahdissa juoksemista, olkoonkin että toiminta pysyi kansain-
väliseltä kannalta katsoen järjestyneissä uomissa.41 Yhdenlainen 
mielenosoitus oli tietysti Vanhan valtauskin.

10.

Mutta menneisyys iski vielä takaisin, ja siinäkin ”vallankumouk-
sella” oli näkyvä rooli. Kysymys on ns. proletaarisesta käänteestä 
ja ”sosialistisen vallankumouksen” paluusta, josta merkkejä oli jo 
Marraskuun liikkeen vallanvaihdossa syksyllä 1968. Tässä muo-
donmuutoksessa piilotettu historia nousi vaatimaan osansa. Ns. 
(nuor)taistolaisesta liikkeestä tuli ilmapiiriä hallitseva suuntaus 
opiskelijamaailmassa. Keskeisessä asemassa olivat Helsingin yli-
opiston valtiotieteilijät ja heistä etenkin sosiologit, joista vuonna 
1971 puoluekannakseen ilmoitti SKDL:n lähes kaksi kolmasosaa 
(62 prosenttia).42 Kaikista Helsingin yliopiston yhteiskuntatietei-
den opiskelijoista ASS:laisia oli vuosikymmenen alussa enimmil-
lään neljännes.43 Kehitys käy ilmi myös esimerkiksi Kannunva-
lajien Tutkain!-lehden muutoksesta. Valtiotieteilijöiden aktivisti-
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ryhmä valtasi Akateemisen Sosialistiseuran (ASS), Sosialistisen 
Opiskelijaliiton (SOL) suurimman jäsenyhdistyksen.44

Muualla maailmassa nuorison kapina jatkui imperialismin-
vastaisena kolmannen maailman solidaarisuusliikkeenä. Se myös 
väkivaltaistui etenkin Saksassa ja Italiassa. Se oli kriittistä Neu-
vostoliittoa ja sen linjalla olevia kommunistipuolueita kohtaan, ja 
se oli maolaista tai trotskilaista.

Suomessa kävi toisin. Edes Tšekkoslovakian miehitys elo-
kuussa 1968 ei vaikuttanut kuin hetken. Tilaa maolaisille ja trots-
kilaisille oli vain ohimenevästi, ja samaan aikaan, kun SKDL ja 
kommunistipuolueen enemmistö olivat irtautumassa perintönsä 
kahleista osana 1960-luvun jäidenlähtöä ja etääntymässä Neuvos-
toliiton holhouksesta, opiskelijaliikkeen hallitseva osa asettui tätä 
kehityslinjaa vastaan ja sitoutui SKP:n luokkakantaiseen vähem-
mistöön. Taistolainen opiskelijaliike eteni ikään kuin kansallisen 
trauman ytimeen asti, kaikkein kavahdetuimpaan ääripisteeseen. 
Toiminnan kruunasi sen äärimmäinen provokatiivisuus. Ja kun 
kuljettiin sisällissodan synnyttämän kahtiajaon pohjaan asti, 
niin sisäistä ja ulkoista ulottuvuutta ei voinut erottaa toisistaan. 
Ulkoinen ja sisäinen ristiriita yhtyivät kommunismin synnyssä 
ja historiassa Suomessa. Paljastui paitsi ns. valkoisesta valheesta 
alkanut rikos Suomen työväenluokkaa vastaan myös se, mikä oli 
rikoksen kohteeksi joutuneen työväenluokan kytkentä neuvosto-
valtioon: solidaarisuus edellistä kohtaan tarkoitti solidaarisuutta 
myös jälkimmäistä kohtaan. 

Tässä oli taustaa kannan ottamiselle suureen ajankohtaiseen 
kysymykseen, kysymykseen maailmanlaajuisesta solidaarisuu-
desta. Suomalaisessa versiossa tämä tarkoitti, että maailmanhis-
toriallisessa jaossa oli asetuttava sosialismin puolelle kapitalismia 
vastaan, ja siinä jaossa Neuvostoliitto oli sosialismin päälinnake 
– mahdollisista puutteistaan huolimatta.

Kenties tämänkin käänteen alkuun sopii kuva ”hulluuden het-
kestä” – ainakin maailma näyttäytyi uutena. Mutta viimeistään 
70-luvun ensi vuosista lähtien voinee puhua ennemminkin valais-
tumisesta uskonnollisen kääntymyksen mielessä.45 Valaistumisen 
tai kääntymyksen selittäisi siis vähintäänkin osaksi Suomen 20. 
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vuosisadan peitetyn historian paljastuminen, yhdistettynä tämän 
paljastumisen ajankohtaiseen kansainväliseen kytkentään kyl-
män sodan kuviossa 1960- ja 1970-luvulla. En tarkoita, että Suo-
men ”piilotettu historia” olisi välttämättä ollut suoraan läsnä tai 
että kysymyksessä olisi ollut suora reaktio siihen, vaan että oman 
historian näkeminen uudella tavalla – petoksen paljastuminen 
– antoi paljon lisäpontta ja johdonmukaisuutta sille tulkinnalle, 
joka tehtiin maailmanhistoriallisesta jaosta silloisessa tilanteessa.

Kääntymyksen selittäisi siis se, että oli erittäin hyvin mahdol-
lista joltisellakin koherenssilla omaksua kokonaan vaihtoehtoi-
nen näkemys Suomesta ja sen lähihistoriasta ja asettaa se ajan-
kohtaiseen maailmanhistorialliseen kuvioon, etenkin imperialis-
min/kapitalismin vastustamiseen. Tähän mahdollisuuteen antoi 
aineksia sisällissotaan juontuva kahtiajako ja nimenomaan sen 
sisältämä ”peitetty historia” 60-luvulle asti.

Opiskelijaliikkeen muutos ilmeni kirkkaana suhtautumisessa 
vallankumoukseen. SOL rehabilitoi vanhan SKP:läisen vallan-
kumouskäsitteen samoihin aikoihin, kun puolue luopui siitä. 
Vuonna 1969 hyväksytystä SKP:n uudesta ohjelmasta oli pois-
tettu viittaukset proletariaatin diktatuuriin, ja siinä ilmoitettiin 
pyrittävän ”sosialistiseen vallankumoukseen” ”rauhanomaista ja 
kansanvaltaista tietä”.46 Älymystöliike sen sijaan liittyi puolueen 
vähemmistöön, joka piti kiinni entisestä ohjelmasta ja sen mar-
xilais-leniniläisestä vallankumouspuheesta. Suomalaisesta perin-
teestä kunniaan nostettiin erityisesti O. W. Kuusinen. Kolman-
nen maailman tilanteeseen perustuvan perspektiivin imperialis-
miin korvasi leniniläinen imperialismiteoria: ”Nyt on vihdoin-
kin alettava toteuttaa marxismi-leninismiä suomalaiseen kapi-
talismiin sen sijasta, että yritetään keksiä vallankumousmalleja 
Etelä-Amerikan valtioille.”47 Tässä toiminnassa SOL:lla oli selkeä 
rooli: ”[SOL on] vallankumouksellinen opiskelijajärjestö [, jonka 
tarkoituksena on] toteuttaa osuuttaan monopolien vastaisen ja 
vallankumouksellisen liikkeen tehtävänjaosta mobilisoimalla 
opiskelijoita ja kasvattamalla heitä marxismi-leninismiin.”48

Muutamassa vuodessa kävi ilmi, että jälkinäytös ei ollut uuden 
alku vaan vanhan loppu. Se ei ollut 60-luvun liikkeen nousua 



Vuosi 1968 ja Suomi

4948

uudelle tasolle vaan kätketyn historian vastaisku. Sisällissodasta 
periytyvä menneisyyden taakka tuotti neuvostomielisen nuoriso-
liikkeen, ainutlaatuisen muunnelman maailmanlaajuisesta opis-
kelijakapinasta.
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