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Eino juTikkalan historiapalkinto myön-

nettiin professori Pirjo Markkolalle

Pirjo Markkola on Tampereen yliopis-

ton historian professori alanaan suomalai-

sen yhteiskunnan historia. Hän on kansal-

lisesti ja kansainvälisesti ansioitunut his-

torioitsija, jonka vahva panos on nähtävis-

sä tutkijan, akateemisen opettajan ja tut-

kimusryhmän johtajan rooleissa. 

Pirjo Markkola kuuluu historiantutki-

muksen uudistajasukupolveen, jonka ansi-

osta sukupuoli, arki ja hyvinvointivaltio 

ovat saaneet vahvan sijan suomalaisessa 

historiantutkimuksessa. Markkolan tutki-

janura alkoi työläiskodin syntyä ja tampe-

relaisia työläisperheitä käsittelevällä väitös-

kirjalla vuonna 1994. Läpi vuosikymmenten 

hänen työssään ovat seuranneet sukupuo-

lentutkimuksen ja sosiaalihistorian teemat.

”Olen naishistoriantutkimuksen, sillä 

nimellä sukupuolihistoriantutkimusta sil-

loin kutsuttiin, ensimmäistä suurempaa 

läpimurtosukupolvea. Minulla se alkoi jo 

gradusta. Meitä oli monta naishistoriasta 

väitellyttä tutkijaa 1990-luvulla.”

”Omin alani on ollut sosiaalihistorian ja 

sukupuolihistorian yhdistelmä, jossa tutki-

taan tavallisten ihmisten elämää ja yhteis-

kunnan rakenteita pikemmin kuin korkean 

tason yksilöhistoriaa. Näkökulma on ollut 

uusi. Se on pyrkinyt valottamaan historiaa 

sellaisena kuin se on ihmisten kokemana ja 

kertomana ollut. Välillä on vaatinut nokke-

luutta löytää aineistoa, mutta aina sitä on 

löytynyt, kun tietää, mitä kysymyksiä ai-

neistolle esittää.” Markkola kertoo.

”En tee tutkimuksiani lukemalle esi-

merkiksi hallitusohjelmaa tai puolueiden 

ohjelmia tai julistuksia vaan keskityn ih-

misten kokemaan arkeen. Olen ollut kiin-

nostunut esimerkiksi luterilaisuuden vai-

kutuksesta ajatteluun ja sosiaalityöhön. 

Oikeastaan vuoden 1972 Kansanterveys-

lain voimaantuloon saakka seurakuntien 

diakonissoilla oli hyvin tärkeä rooli maa-

seudun terveydenhuollossa.”

Professori Markkola on johtanut useita 

tutkimushankkeita toimien tutkimusryh-

män johtajana ja johtoryhmän jäsenenä 

esimerkiksi Suomen Akatemian rahoitta-
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missa Yhteiskunnan historian huippuyksi-

kössä ja Kokemuksen historian huippuyk-

sikössä. Hän on myös johtanut tutkimus-

ryhmää Pohjoismaiden ministerineuvoston 

alaisen NordForskin huippuyksikössä The 

Nordic Welfare State - Historical Founda-Historical Founda-

tions and Future Challenges. ”Olen ollut 

mukana kolmessa huippuyksikköhank-

keessa. Tällä hetkellä tutkimme Tampereen 

Kokemuksen historian huippuyksikössä 

kolmea teemaa, jotka ovat eletyn kansa-

kunnan, eletyn uskonnon ja eletyn hyvin-

vointivaltion tutkimusryhmät. Itse olen 

eletyn hyvinvointivaltion ryhmän vetäjä.”

Pirjo Markkolan työuralle on ollut omi-

naista kansainvälisyys ja liikkuvuus. Hän 

on alusta alkaen luonut merkittäviä kon-

takteja sekä rakentanut verkostoja, jotka 

ovat hyödyttäneet hänen opiskelijoitaan 

Suomessa ja Pohjoismaissa. Markkola on 

tehnyt suomalaista tutkimusta ja tutkijoi-

ta tunnetuksi myös toimiessaan kansain-

välisissä luottamustehtävissä.

Markkolan tutkimustyöllä on vahva yh-

teiskunnallinen vaikuttavuus. Tämä näkyy 

esimerkiksi Markkolan ja hänen johtamansa 

tutkimusryhmän sosiaali- ja terveysministe-

riön tilaamassa selvitystyössä lastensuoje-

lun menneisyydestä. Tämän selonteon yh-

tenä seurauksena Suomen valtio esitti an-

teeksipyynnon lastensuojelun sijaishuollos-

sa kaltoin kohdelluille henkilöille. ”Lasten-

suojelun epäkohtien selvitys on oman tutki-

janurani tärkein yksittäinen hanke. Olen 

yhä siitä ylpeä ja iloinen, että ryhmäni, jos-

sa oli historiantutkijoita, etnologeja ja sosi-

aalityön tutkijoita sai työn tehtäväkseen.”

Markkola on julkaissut aktiivisesti kan-

sainvälisillä ja kotimaisilla forumeilla. 

Hän on toiminut myös Historiallisen Aika-

kauskirjan päätoimittajana. 

Suomalaisen Tiedeakatemian jäseneksi 

Pirjo Markkola kutsuttiin vuonna 2014.

Professori Pirjo Markkola 

kuuluu historiantutkimuksen 

uudistajasukupolveen

Eino Jutikkalan historiapalkinto myönne-

tään joka kolmas vuosi palkinto ansiok-

kaasta historiantutkimustyöstä.
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