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Laki aviottomista lapsista eduskunnan käsiteltävänä.
Miina Sillanpään lausunto 14. 3. 22.

On ilolla tervehdittävä lakiehdotusta, jonka 
tarkoitus on korjata mitä suurin vääryys lainlaa- 
dinnassa. Avioliiton ulkopuolella syntyneet lapset 
ja  heidän äitinsä ovat tähän saakka olleet yhteis
kunnallisen, oikeuden ulkopuolella. Niin kirkon 
kuin maallisen oikeuden kannalta katsottiin nai
nen syylliseksi, joka yksin sai kantaa edesvastuun 
aviottoman lapsen syntymisestä. Lapsi, joka oli 
ilman kirkon lupaa syntynyt, leimattiin elinijäk- 
seen äpärälapseksi. Ja  että hänet aina tunnettai- 
siin, merkitsi kirkko hänet kirjoihinsa äidin risti- 
mänimen mukaan, jolla nimellä hän, sai kulkea 
elämänsä läpi, ikäänkuin poltinraudalla merkit
tynä. Aviottoman äidin tytär oli useimmassa ta
pauksessa tuomittu kulkemaan samoja teitä kuin 
äitinsä. Eihän katsottu rikokseksi pettää porton 
tytärtä, jonka kanssa kunnialliset ihmiset eivät 
tahtoneet edes seurustella, saatikka ottaa häntä 
perheensä jäseneksi. Kukapa äiti olisi halunnut 
porton tytärtä miniäkseen tai porton poikaa vä- 
vykseen. Kun kirkko ja  maallinen laki tunsi vain 
langenneita naisia, jotka itse olivat syyllisiä lan
keemukseensa, niin, kristillissiveelliset vanhemmat 
silmää räpäyttämättä ajoivat nuoren köyhän pal
velustytön talostaan, jonka talon poika tai itse 
isäntä oli vietellyt. -Ja  laki, joka oppikirjassa sa
nottiin olevan jumalalta, suojeli siittäjää kaikelta 
edesvastuulta. E i tarvinnut talollisen pelätä, että 
äpäräpoika pääsisi omien •— laillisten lasten 
kanssa perinnön jakoon. Yleinen mielipide ei 
tuominnut viettelijää, vaan vietellyn, joka kirkon 
opin mukaan oli pääsyyllinen.

Puhutaan etteivät meillä luokkaeroavaisuudet 
..ole koskaan olleet niin suuret kuin esimerkiksi 
Intiassa, jonka kasti järjestelmä kieltää alaluokka
laisen pyrkimästä yläluokkaan, jossa temppelin 
ovelle asetetaan taulu, jossa sanotaan, että alem
paan luokkaan kuuluvat palvelijat ja  koirat ovat 
kielletyt sinne sisälletulemasta. Sama Intian kas* 
tijärjestelmä on meillä käytännössä noudatettu 
varsinkin mitä n.s. langenneisiin naisiin ja  heidän 
lapsiinsa tulee. Nainen, syyllinen on rangaistava, 
lapsi on äpärä, mies puhdas,

August Bebel sanoo kirjassaan "Nainen ja  yh
teiskunnallinen kysymys” , m .m .: "M yös varakkai
den ja  sivistyneitten luokkiemme pojat pitävät 
usein oikeutenaan vietellä kansan tyttäriä ja  jät
tää heidät sitten pulaan. Ja  helposti lankeavatkin 
luottavaiset, kokemattomat kansan lapset ystä
vittä eläessään ilotonta elämää, viettelyksen 
kautta, joka lähestyy heitä loistavassa ja  imarte- 
levassa muodossa. Pettymykset ja  surkeus ovat 
seurauksena ja  lopulta rikokset. Kuviteltakoon 
sitä sydämen tuskaa, joka on valmistettu suurim

malle osalle aviottomien lasten äitejä. Naisten 
itsemurhat ja  lapsen murhat ovat useimmin johtu
neet hyljätyksi jääneen kurjuudesta ja  tuskasta. 
Oikeuden pöytäkirjat antavat tästä synkän opetta
van kuvan. Niinpä tuomittiin Itävallassa 1894 
tyttö, joka kahdeksan päivää synnytyksen jälkeen 
oli Wienin synnytyslaitoksesta varattomana hei
tetty kadulle ja  epätoivoissaan tappanut lapsensa, 
hirtettäväksi. Näin vietelty, häpeällisesti hyljätty 
nainen joutuu epätoivoon, tappaa kohtunsa hedel
män, syytetään ja  tuomitaan kuritushuoneeseen 
tai kuolemaan. Tunnoton todellinen murhaaja —- 
isä, jää rankaisematta, menee kenties pian naimi
siin jonkun "kunniallisen”  perheen tyttären kanssa 
ja  tulee hurskaaksi mieheksi.”

Leon Richter kertoo kirjassaan "vapaa nainen” 
tapauksen, kuinka erään palvelustytön Pariisissa 
tuomitsi hänen lapsensa isä, kunnioitettu, hurskas 
asianajaja joka oli juryn jäsenenä. Vielä enem
mänkin, asianajaja oli itse murhaaja ja  äiti oli 
aivan syytön, jonka hän Vfsta tuomion jälkeen 
tunnusti oikeudelle.

Ranskalainen lainsäädäntö kieltää tutkimasta 
isyyttä, uskoen löytölaste-n kotien voivan poistaa 
vääryyden. J a  löytölasten kodeissa kerrottiin hoi
don olleen niin huonon, että suurin osa sinne tuo
duista lapsista kuoli.

Ja  samantapainen käsite 011 ollut vallalla meillä. 
Yleinen mielipide on tuominnut naisen, jonka 
mies, viettelijä jätti oman onnensa nojaan, yhteis
kunnan hylkiöksi, joka useimmassa tapauksessa 
jälkeläisineen oli tuomittu kylähuorana äpäräka- 
karansa kanssa elämään.

Kuvauksellisin porvarillisten piirien maailman
katsomukselle on se lausunto, jonka edustaja Iida 
Yrjö-Koskinen esitti 19 13  eduskunnassa aviolii
ton ulkopuolella syntyneiden lasten perintösuh- 
teista keskusteltaessa; hän sanoi: ” Vaikka ilahut- 
tavaa ja  oikeutettua onkin, että vihdoin käydään 
korjaamaan aviottoman lapsen asemaa ja  poista
maan vuosisataisia vääryyksiä, näyttää minusta 
kuin tässä innossa oltaisiin valmiit tekemään vas
takkaisia vääryyksiä. Semmoisena täytyy pitää 
lakivaliokunnan mietintöön sisältyvän asetusehdo
tuksen 5 pykälän poistamista, s.o. täyden perintö
oikeuden myöntämistä naimisissa olevan isän 
aviottomalle lapselle. Idoito ja  kasvatus määrät
täköön lapselle sekä isän eläessä että isän kuoltua, 
mutta ei perintöoikeutta. Tulee mielestäni varoa, 
ettei aviovaimolle ja  hänen lapsilleen tapahdu il
meistä vääryyttä.”  Puhuja polemisoi sitten toista 
puhujaa vastaan ja  jatkoi: "Vuosien vieriessä
mies sitten voi hairahtua uskollisuudestaan ja  siit
tää avioliiton ulkopuolella yhden tai useampia lap-
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siä. Onko perinnön jaossa nämä lapset asetetta
vat rinnan uskollisen vaimon lasten kanssa, hänen 
joka on ollut mukana pesää rakentamassa, joka 
on hoitanut kotia, vaalinut sen sairaat, kestänyt 
perheen vastoinkäymiset ja  vaikeudet. Kysyn, 
onko tämän vaimon lapset asetettavat rinnan het
ken huumauksessa alkunsa saaneen jälkeläisen 
kanssa? Kuinkapa tuommoinen tieto, että jälke
läinen vielä voi päästä perintöönkin käsiksi, roh- 
kaisisikaan niitä tunnottomia naisia, jotka uskalta
vat antautua välikappaleiksi niin arkoja välejä 
rikkomaan kuin on aviopuolisoiden?” Lopuksi 
puhuja huomauttaa että ” tämä nyt sanottu koh
distuu myöskin aviottomiin, ennen naimista syn
tyneisiin .lapsiin, jos morsian ei ole saanut niitä 
tietoonsa jonkun laissa määrätyn toimenpiteen 
kautta, esim. ilmoituksella kuulutuksiin pan
taessa” .

Edustaja Iida Yrjö-Koskinen näkee siis myös- 
kin naisessa tunnottoman viettelijän, joka voi 
saada uskollisen aviomiehen —  hairahtumaan. Ja  
kieltää lapselta kaiken perintöoikeuden, myöskin 
niiltä, joita tuo puhdas uskollinen aviomies on siit
tänyt ennen avioliittoa, jos siitä ei ole vaimolle 
ilmoitettu. Edustaja Iida Yrjö-Koskinen, joka 
alussa ilmoitti iloitsevansa siitä, että vuosisatain 
vääryydet aviottomia lapsia kolataan poistetaan, 
oli kuitenkin itse valmis jättämään avioliiton ulko
puolella syntyneet lapset kokonaan perinnöttö- 
mäksi — jos lapsen isällä olisi avioliitossa synty
neitä lapsia. Sen mukaan pääsisivät vain ne lap
set perimään, joiden isät eivät olisi avioliitossa.

Edustaja Vuorimaa lausui silloin, että ” tässä ei 
ole kysymys ainoastaan yhden lapseni onnesta, 
joka on syntynyt rikoksen kautta, vaan tässä on 
kysymys niistä lapsista, jotka ovat syntyneet per
heessä ja  perheen emännän eli vaimon'onnesta, ja  
kai niiden onni painaa yhtä paljon kun yhden 
ainoan vieraan lapsen.

Edustaja rovasti Sipilä lausui samasta asiasta: 
"Eiköhän yhteiskunnailtamme enää tahdota antaa 
minkäänlaista merkitystä lailliselle avioliitolle, 
kun tahdotaan aviottomatkin lapset asettaa ihan 
samoihin oikeussuhteisiin kuin aviolapset.”

Ja  tämä käsite, joka ilmeni vuoden 19 13  edus

kunnan äärimmäisessä oikeistossa ja  kirkon edus
tajissa, sama käsite elää vielä nytkin tässä edus
kunnassa. Omistusoikeuden puolesta taistellaan. 
Jo s ulkopuolella avioliittoa syntynyt lapsi päästet
täisiin perimään isänsä, voisi omaisuus joutua 
vääriin käsiin. Kalliit perheomaisuudet voisivat 
pirstoutua. Sillä tähän saakka on laki suojellut 
perhepyhyyttä. Lakivaliokunnan ja  suuren valio
kunnan ehdotus asettuu sille kannalle, ettei lapsi, 
jonka tuomioistuin voi tuomita saamaan eläkkeen 
isältään, vielä pääse perimään isäänsä, jos ei isä 
ole lasta. — tunnustanut. V . 19 13  eduskunnan 
enemmistö asettui toki vapaamielisemmälle kan
nalle, hyväksyen periaatteen, että jos tuomioistui
messa kerran voitiin todeta, kuka oli lapsen isä, 
eikä ollut esiintynyt asianhaaroja, jotka tekivät 
isyyden epäiltäväksi, lapsi julistettiin isänsä peri
jäksi. Jo s  lakiehdotus siinä muodossa kuin se nyt 
esiintyy, tulisi eduskunnan päätökseksi, olisi se to
della mitä suurin pettymys niille, jotka toivovat 
tällä todellista parannusta aikaansaatavan. Sillä 
tosiasiallisesti tulisi käymään, että useammat var
sinkin niistä isistä, joilla on maallista mammonaa, 
tulevat kieltämään isyytensä. Ja  vaikka se tuo
mioistuimen edessä voitaisiin kuinka pätevästi ta
hansa todeta, kun isä vain kieltäytyy, niin lasta ei 
voida tuomita isänsä perilliseksi. Tässä esiintyy 
siis sama periaate, jota edustaja Iida Yrjö-K osk i
nen y.m. ajoivat 19 13  eduskunnassa, s.o. saakoon 
kasvatuksen, mutta ei perintöä, se on säilytettävä 
perhepiiriin.

Aviottomain lasten oikeussuhteiden järjestäm i
sellä on suuri sosiaalinen merkitys. Yhteiskun
nan eduskunnalta olisi laki saatava sellaiseksi, että 
se poistaisi säätyeron, asettaisi saman isän lapset 
edes osittain samaan asemaan. Lakiehdotus siinä 
muodossa kun se nyt esiintyy, jättäisi kaikki ne 
lapset, joiden isät kieltävät isyytensä, perinnöttö- 
miksi. Se jättäisi oikeutetun katkeruuden aiheen 
lapseen, joka saisi nähdä, miten ehkä hyvinkin va
rakkaan isän lapset saavat kylliksi varoja kasva
tuksensa täydentämiseen, äpärälapsen jäädessä 
turvattomaksi 16— 17  v. ikävuoteen päästyään. 
Olisi siis otettava .täysi askel oikeuteen eikä enää 
rangaistava lasta vanhempien hairahduksista.

Voi talven keskellä puhjeta suvi, 
yö tumma loihtia ihmeitään. 
M oni tuska ja  vaiva unhoittuvi, 
säde yöhön pilkkiin hämärään.

Kiitos kukista.
(Toveri Anna Nurmiselle.1)

Havuoksat armahat; metsä mikään 
ei enemmän siintänyt vihreää.
Kukat sellikin tuodut, ei kuihdu ne ikään. 
Läpi elämän mieltä ne elvyttää.

Hilja Liinamaa-Pärssinen.

*) T o v e r i A . N . on asuen H äm een linn assa  hoitanut kapinavankien  asioita ja  huolehtinut h eistä tehden siten 
arvaam attom an suuren työn aatteen h yväksi.
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