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Tutkimuksessa tarkastellaan moderniin kansalaisuuteen sisältyneitä normeja ja ihanteita,
joita analysoidaan vuoden 1935 sterilisaatiolain toteuttamisessa syntyneiden asiakirjojen
kautta. Pyrkimyksenä on löytää asiakirjoihin implisiittisesti kirjatut hyvän elämän ja
kansalaisuuden kriteerit. Työn laajemman kehyksen muodostaa suomalaisen
modernisaation ja ns. uuden keskiluokan analyysi erityisesti lääketieteen ja huoltotoimen
asiantuntijaviranomaisten avulla.

Rotuhygienian tarkastelu avaa uuden väylän tutkia moderniin kansalaisuuteen liittyneitä
määreitä. Rotuhygienia ja erityisesti sen käytäntöön soveltaminen sterilisaatiolain
muodossa tarjoaa kansalaisuuden näkökulmalle konkreettisen ja fokusoidun
tutkimuskohteen. Sterilisaatioasiakirjoissa kristallisoituu lääketieteellisin perustein tehty
huonon kansalaisen määrittely. Tutkimus rakentuu kolmesta pääluvusta. Ensin käydään
läpi vuoden 1935 sterilisaatiolain toteuttamista yleisesti aikaisemman tutkimuksen
perusteella, minkä jälkeen tarkennetaan kuvaa otoksista saatujen tulosten avulla.
Seuraavassa luvussa tarkastellaan hyvän elämän kriteerejä oikeanlaisen elämänkulun
hahmottamisen avulla. Viimeinen pääluku keskittyy modernin kansalaisen muotokuvan
rakentamiseen normeiksi määrittyvien fysionomisten ja seksuaalisten sekä luonne- ja
älykkyysominaisuuksien palasilla.

Normaali, terve kansalainen oli lapsesta asti sekä fyysisiltä että psyykkisiltä
ominaisuuksiltaan normien mukaan kehittynyt. Hänessä ei ilmennyt diagnosoitavia
häiriötiloja vaan hänen yksilöllinen elämänsä noudatti sisäsyntyistä "luonnollista"
elämänkulkua. Fyysiseltä olemukseltaan ihannekansalainen oli sopusuhtainen,
säännönmukainen ja mahdollisimman symmetrinen. Normaali kansalainen oli alistanut
viettinsä rationaalin alle. Hän hallitsi tunteitaan ja elämäänsä järkevästi niitä itse tietoisesti
ohjaillen. Seksuaaliviettinsä ihannekansalainen oli rajannut porvarillisen avioliiton alueelle,
ja sielläkin sukupuolielämän tehtävänä oli reproduktio uusien kansalaisten tuottajana.
Viettielämän hallitsemattomuus ja ylivalta suhteessa yksilön järjen tahtoon osoitti
sisäsyntyistä rappiota, degeneraatiota, jolloin vajaan, epänormaalin yksilön elämä oli jäänyt
lapsen tai lähes eläimen tasolle. Normaali kansalainen kulki  jatkuvan yksilöllisen
kehityksen polkua, jonka tarkoituksena oli saattaa atavistiset piirteet ja vietit järjen ja
sivistyksen tuoman hallinnan alle.Ihannekansalaisen evolutionääriseen kehitykseen kuului
valintojen tekeminen yhteneväisinä kansallisvaltion päämäärien kanssa. Hän kykeni
elättämään itsensä ja perheensä mahdollisimman itsenäisesti muiden apuun turvautumatta.
Hän eli kristillisten moraaliarvojen mukaisesti rehellisyydessä, säästäväisyydessä ja
anteeksiannossa. Modernin ihannekansalaisen kasvatus alkoi kotona, jossa häntä oli
hoidettu ja kasvatettu normien mukaisesti sekä oikeanlaisessa tunnesuhteessa äitiinsä.
Indoktrinoiva kasvatus ja ohjaus ihannekansalaisuuteen jatkui koulussa.

Tutkimukseni osoittaa kristilliseen  opetukseen sisältyneiden arvojen ja moraalikäsitysten
jatkumon objektiiviksi kutsutuissa moderneissa (luonnon-)tieteissä. Tieteen avulla
perustellut käsitykset työnteosta, sukupuolimoraalista sekä auktoriteetin ylivallasta ovat
verrattavissa luterilaisen opin sisältöihin.
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