
--------------------- t t i — !—
Pori, 2. 6. 1948.

•>  •

Pcrtieen emä:, s 
uin  työn «rvo

I Vanhan  a jan  ja  osittain ny- 
jkyisenkin käsityksen m ukaan ei 
perheen em ännän työlle talou
tensa hoidossa tunnusteta a n 
siotyön luonnetta. Se on vaan  
kulutuksen hoitamista. N iinpä  
käsitetäänkin, että mies elättää  
vaimonsa ja  lapsensa. Verotuk
sessa puhutaan isännän palkas
ta sellaisissakin taloissa, jo lloin  
mies ei käy työssä kodin ulko
puolella, hoitaa vaan  om ia pel
tojaan. M utta m issään ei puhu
ta em ännän palkasta. Muistan  
oman isäni sen a jan  käsityksen 
m ukaan joskus lausuneen äidil
le, joka valitti liiallista väsy
m ystään: M itäs aihetta sinulla 
on valitukseen, m inähän ne työt 
teen. T ä llä  yleisellä m ielipiteel
lä oli vanhanajan  kansantalous- 
miesten lausunnot takanaan. 
M itä isot edellä, sitä pienet pe
rässä.

Nyt on kansantaloustieteeseen  
saatu kuitenkin aivan uusi n ä 
kemys. Siihen on vain tarvittu  
asiantuntijana nainen. Näitä  
asiantuntijoita m eillä nuoresta 
kulttuuristamme huolim atta jo  
on ehtinyt kasvaa. Taloustietei
lijä, maisteri Lau ra  H arm aja  on 
äskettäin julkaissut tieteellisen 
teoksen nim eltä: »Kotitalous
kansantalouden osana.» Se on 
a la llaan  uraa uurtava. Siinä! 
hän esittää kotitalouden ja  per-j 
heen em ännän työn a ivan 1 
uudessa valossa. Kotien kautta| 
kulkee suurin osa kansakunnan  
tuloista. K irjo itta ja  toteaa, että 
kotitalous ei ole vain kulutusta, 
vaan  siinä tapahtuu myöskin 
huom attavaa tuotantoa, joka  
m eillä on arvioitu 16 %  koko 
m aan kansallistuloista. Ruotsis
sa kotitalouden tuotanto on a r 
vioitu 20 % , ja  Am erikassa 24 %  
koko kansallistuloista. E ttä  a r 
violaskelmat ovat niin erilaisia, 
riippuu siitä, ettei ole vielä 
päästy täyteen selvyyteen, m it
kä tekijät on otettava huomioon  
arviolaskuja suoritettaessa. 
M utta jo  se alhaisin lasku m itä 
Suomen kohdalla m ainitaan, 
osoittaa miten valtavista sum 
mista kotitaloudessa on kysy
mys.

T äm ä arviointi ei kuitenkaan  
vielä sano, mikä osuus siinä on 
perheen em ännällä ja  hänen  
työllään. Tästä kysymyksestä on 
Työtehoseuran päällikkö M aiju  
G ebhard  toim ituttanut tutki
muksen m aalaistaloj en naisten 
töistä ja  kotitalouden eri alojen  
vaatim asta työajasta ja  työkus
tannuksista. Tutkimuksen koh
teeksi oli otettu talous, jossa

Joli isäntä, em äntä ja  kolme 
jlasta  alle 3 vuoden. Talossa oli 
kotiapulainen ja  »pikkupiika» 
lapsia varten, sekä renki. Ta 
lossa oli työtä helpottavia m u
kavuuksia, kuten sähkövalo  
ja  vesijohto, m utta yleisen ta 
van m ukaan ei viime m ainittua  
kuitenkaan keittiöön. Tutki 
muksissa ei työajaksi merkitty 
ruokailuaikoja, ei lepohetkiä ei
kä lukemiseen käytettyä aikaa  
vain tehokas työaika m erkittiin  
Tutkimuksessa todettiin, että 
ruanlaitto vaati suurim m an  
osan ajasta: 42 % . Toiseksi tuli 
kotieläinhoito, kolm annelle ti
lalle kodin puhtaana pito. S it
ten vaatteiden pesu, m ankeloin- 
ti ja  silitys. Lasten pienenä oi 

|lessa vaati lasten pesu paljon  
[aikaa.

Työaika vaihteli 10— 16 tun
tiin päivässä. Pyhäpäivät eivät 
olleet paljon  helpompia. Koti 
talousnaisilla on täten yleensä 
7 työpäivää viikossa. Työnteki
jä in  todelliseksi työajaksi tuli 
keskim äärin em ännälle 13,4 ja  
apulaiselle 12,5 ja  pikkupiialle 
11,7 työtuntia päivää kohti. V ie
lä m ainitaan, että ensim m äise
nä k irjanpitovuonna ei em än
nällä  ollut yhtään vapaapäivää, 
toisena vuonna oli eri a iko ina ,9 
vapaapäivää. Apulaisilla oli 
16— 17 vapaapäivää vuosittain.

Lopuksi kiinnitetään huomio  
työkustannuksiin. K otiapulaisel
le oli m aksettu 700 m arkkaa r a 
hapalkkaa kuukaudessa. Luon 
taisetuina asunto, lämpö, valo, 
ruoka ja  puhtaus sekä vakuu
tusmaksut yhteensä 800 mk. 
Täten apulaisen palkka nousi 
yhteensä 1.500 mk kuukaudessa. 
K un  em äntä oli am m atiltaan

kokeneempi ja  am m attitaitoi
sempi, ja  kun hän käytännöllä  
sen työnsuoritusten ohessa huo
lehti myöskin työnsuunnitte
lusta, johdosta ja  valvonnasta, 
on hänen kuukausipalkkansa  
laskettava huom attavasti kor
keammaksi kuin apulaisen. Jos 
tähän toimeen olisi täytynyt ot
taa vieras henkilö, olisi hänen  
palkkansa pllut väh intään  2.000 
mk kuukaudessa. N äin  ollen a r 
vioi k irjo ittaja em ännän k u u -1 
kansipaikan 2.000 mk:ksi.

Sen jälkeen, kun täm ä arvio  
on tehty, on rahan  arvo m uut
tunut aivan  toiseksi. K un  ko
tiapulaisen kokonaispalkka a r 
vioidaan 5— 6.000 mk kuukau
dessa, on em ännän kuukausi
palkaksi vastaavasti arvioitava  
7— 8.000 mk.

Tässä vain m uutam ia piirtei
tä tästä mielenkiintoisesta tut
kielmasta, joka havainnollistut
tua naisten työosuuden ja  sen 
rahallisen arvon. Osastopäällik
kö M aiju  G ebhard  sanookin lo
pussa: T äm ä kaikki osoittaa
vakuuttavasti, m iten tärkeätä  
on pyrkiä työn järk iperäistyt-

tämisellä supistam aan näillä  
aloilla toimivien henkilöiden  
työtuntien lukua sekä vähentä  
m ään heidän työnsä rasitta
vuutta. Sam alla osoittavat nä 
m ä luvut, että sosiaaliset lain  
säädäntötoim enpiteet ovat näi
denkin työalojen harjoittajille  
välttäm ättöm iä. Työkustannus- 
laskelmiin perehtyen käy myös 
kili, selvemmin ilmi, että koti 
taloustyön säästöä tarkoittavat 
erikoiset laitteet, koneet, työvä
lineet eivät ole suinkaan kan
nattam attom ia ylellisyysvälinei- 
tä, kuten vielä yleisesti a ja te l
laan.

Näin  on nainen asiantuntija 
na kokonaan kumonnut vanho
jen  kansan talousmiesten teo
riat, jotka eivät olleet jaksaneet 
tunkeutua kotitalousvaltakun- 
taan : keittiöporstuata pidem 
mälle. N iinpä m eillä vielä 1929 
tunnettu kansantalousm iehem - 
me E. Nevan linna kirjoitti: »M i
tä yhteyttä on yksityisten käyt
tötaloudessa suoritetulla vähäi
sellä tuotantotoim innalla, sel

la ise lla  kuin vaimojemme suk
kien parsim isella ja  muilla ko
titalouden askareilla kansanta
loudessa.»

Maisteri Lau ra  H arm a ja  k ir
joittaessaan hyvin kirpeän a r 
vostelun Nevanlinnan teoriasta 
takertuu sukkien parsimisesi 
merkkiin, huomauttaen, miten  
suuri kansantaloudellinen asia 

jon sukkien parsiminen. Hän  
huom auttaa, että jos ei sukkia 
parsittaisi, ne nopeasti joutui 
sivat rom ukoppaan heitettävik
si, kun ne sen sijaan  parsittu - 
una kestävät vielä pitkät a jat  
kuluttaa. S iinä säästetään m il
joonia sukkapareja vuosittain. 
Ja hän  laskee, että jos perheen  
em äntä kuluttaa sukkien parsi- 
miseen tunti viikossa, ja  jos 
lasketaan hänen työpalkakseen  
vain 1 mk tunnilta, ansaitsevat 
perheen em ännät täten vuo 
dessa noin 100 m iljoonaa mk 
yksistään sukkien parsim isella  
ja  L. H. kysyy: Onko kotitalous- 
tuotanto vähäpätöisyys? "

Selvitellessämme itsellemme 
työmme merkitystä kotitalou
den alalla, on m eidän naisten  
myöskip pyrittävä vaikutta
m aan asioiden kulkuun. Edus
kunnassa ovat sosialidemokraat 
tiset naisedustajat tehneet lu 
kuisia alotteita kotitalouden ja  
perheen äitien asem an helpot
tamiseksi. M utta näm ä alotteet 
kaipaavat sitä tukea, m itä jä r 
jestötoim innalla yleensä saavu 
tetaan. Perheen äitien jä r je s 
täytym inen varsinkin m aaseu
dulla  on ylen heikkoa. Sano
taan, ettei ole aikaa'. E ihän p e r 
heen äiti voi jä ttää  kotiaan ja  
lapsiaan ilm an hoitoa. M utta  
eiköhän näin vaalien edellä voi
taisi kokeeksi sopia siitä, että 
kylän miespuoliset yhdistyksen  
jäsenet päättäisivät luovuttan



yhden illan viikossa em äntien
sä vaapaaillaksi. Jättäisivät työ
väentalon, jos sellaista p a ik k a -, 
kunnalla on, tai keksisivät muun  
sopivan kokoontumispaikan n a i
sille. Ja siihen tilaisuuteen olisi 
varattava sopivaa ohjelm aa, ei 
suuria teoreettisia kysymyksiä 

Ivaan päivänkysym yksiä naisten  
oman toim innan piiristä ja  vaa 
likysymyksiä.

Eduskunnassa on naisedusta
jia toistaiseksi ollut vain va jaa  
10 %  koko edustajain lukum ää
rästä, M utta vähäisestä luku
m äärästään huolim atta he ovat 
saaneet koko joukon naisten  
asemaa koskevia alotteita läp i- 
ajetuksi. Ei lukum äärällään, 
m utta asiantuntem uksellaan ; 

|asioista, jotka olivat miehille 
vieraita, ei voida väittää, ettei
vät m iehet ja  naiset katsele 
monia asioita om an sukupuolen- 

Lsa näkökulmalta. Ja jo tta  m yös
kin naisia koskevat asiat saisi
vat eduskunnassa oikeamielisen  
ratkaisun, on myöskin naisia  
I valittava eduskuntaan.
! Ottakaam m e tunnuslauseeksi: 
S o s i a l i s m i  o n  v i e t ä v ä !  
k o t e i h i n .
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