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Släkten Valtanen i den finländska
socialpolitikens virvlar
Finland blev självständigt för drygt 100 år sedan. Då såg vårt land mycket annorlunda ut än i dag. Finland var ett av Europas fattigaste och mest jordbruksdominerade
länder, den förväntade livslängden var bland de lägsta i Europa, barnadödligheten var hög och nationalinkomsten per person var bara hälften av vad den var i
Storbritannien. På hundra år har Finland utvecklats till en nordisk välfärdsstat,
som med många olika mått mätt är ett av de bästa länderna i världen. Nationalinkomsten per person är större än i Storbritannien, barnadödligheten är bland de
lägsta i världen och utbildningsnivån är hög. Visst finns det problem fortfarande,
men utvecklingen har varit svindlande.
Vi funderade länge på hur man bäst skulle kunna beskriva denna framgångssaga, med alla dess glädjeämnen och bekymmer. En historisk studie om socialpolitiken i det 100-åriga Finland? Tematisk forskning inom olika socialpolitiska
områden? Nej, vi kom fram till en helt annan lösning; vi valde att skildra en släkts
liv och leverne i serieform. Berättelsen om släkten Valtanen ger en konkret bild av
levnadsvillkoren under olika årtionden. Genom att följa några generationers liv ser
vi hur utvecklingen steg för steg har gått mot bättre livsförutsättningar, ett tryggare
liv och en ljusare framtid.
Serieboken om släkten Valtanen är resultatet av ett fruktbart samarbete mellan Folkpensionsanstaltens forskare och sju serietecknare, som alla gått
serieteckningslinjen vid konstskolan i Limingo. Följande seriekonstnärer har deltagit i arbetet med boken: Tessa Astre, Emma Haapamäki, Aapo Kukko, Niilo
Kämäräinen, Petrus Louhio, Jarkko Remahl och Iina Sofia Silventoinen. I Folkpensionsanstaltens arbetsgrupp deltog utöver mig även Katri Aaltonen, Tuula Helne,
Katariina Hinkka, Tarja Hyvärinen, Milla Ikonen, Jaana Martikainen, Mikko
Niemelä, Maini Tulokas och Sampo Varjonen. Jag tackar alla som medverkat, men
vill rikta ett särskilt tack till serietecknarna. Utan ert kunnande och brinnande
intresse hade det här projektet aldrig varit möjligt att genomföra.
Givande stunder i släkten Valtanens sällskap!
Olli Kangas
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Ett tröstlöst skrik hördes i natten. Barnet var
redan förlöst, men Anna blödde fortfarande.
Det fanns ingenting man kunde göra för att
rädda livet på den 23-åriga Anna Valtanen
när hon födde sin dotter Marja Valtanen. I
slutet av 1800-talet var den finländska hälsooch sjukvården tämligen outvecklad. En massa barn kom till världen, men i övrigt rådde
det brist på det mesta. Det här ledde till en
stor barnadödlighet, och även mödradödlighet var vanligt förekommande i Finland; av
tusen kvinnor dog cirka fem i barnsäng.
Att Marja klarade sig med livet i behåll
kan ses som ett litet mirakel. Johanna, den
äldsta i syskonskaran, var bara tio år gammal
när Marja föddes, men ändå tog hon tappert
hand om sina yngre syskon när de förlorade sin mor. Familjen Valtanen levde i ständig fattigdom. Barnens hälsa blev svagare och
svagare, för man hade inte råd med mat och
hälsovård. Barnens far Kalle Valtanen drabbades av lungsot hösten 1887. Sjukdomen fick
ödesdigra följder; Kalle dog och barnen blev
helt föräldralösa. De äldsta barnen Johanna,
12 år, och Erkki, 10 år, beslöt sig då för att lämna barndomshemmet och gå sina egna vägar.
De yngre syskonen, Tuomas 8 år och Marja 2
år, blev sockenbarn och såldes på auktion.
Systemet med fattigauktioner och utackordering var ett förstadium till den finländska
sociala tryggheten. Barn, gamla och s.k. vanföra utauktionerades till hushåll som lovade
att försörja dem och stå för deras uppehälle
mot en liten ersättning. Den som gav kommunen det lägsta budet fick sockenbarnet

eller det vuxna fattighjonet. Under flera år
flyttades Marja från ett hus till ett annat, tills
hon var gammal nog att arbeta.
År 1899 lyckades Marja Valtanen få tjänst
som piga på gården Valtala. Arbetet var tungt,
men hennes levnadsförhållanden blev ändå
bättre i och med att hon fick mat och dryck
och tak över huvudet. Den sociala ställningen för en ung piga var emellertid allt annat än
god. Hugo, den äldsta sonen i huset, var nästan myndig och mycket intresserad av flickor. Han uppvaktade Marja i smyg, och lovade
henne pengar och gåvor om hon gick med på
att inleda en relation med honom. Ungdomarna hade ett kort förhållande, som resulterade i att Marja blev gravid. Marja vågade inte
berätta om graviditeten för någon, men snart
syntes det på henne hur det låg till.
Eftersom Marja kom från fattiga förhållanden var det många som ansåg att hon saknade moral. Det påstods till och med att hon
var en äktenskapsbryterska eftersom hon inte
ville berätta vem som var far till barnet. Allt
det här ledde till att man körde henne på porten och hon tvingades lämna Valtala. Så kom
det sig att den ogifta, gravida och minderåriga flickan hamnade på kommunens fattighus,
där hon födde ett barn vintern 1900. Gossebarnet fick namnet Iisakka Valtanen.
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De kommunala fattighusen var förknippade med
skamkänslor och rädslor av olika slag. Orsakerna
var dels kulturella, dels var det enskilda fall som
påverkade folks uppfattning. I ett samhälle där
arbete och prestationer bestämde människornas
värde kändes det tungt och förnedrande att ligga
någon annan till last. De som bodde på fattighuset delades inte in i olika grupper, inte ens i olika
rum. Därför kunde ett föräldralöst barn hamna
i samma rum som vuxna med många olika problem. Efter att Marja hade fått Iisakka betalade
hon för sig och pojken genom att arbeta på fattighuset om vintrarna. Om somrarna tjänstgjorde
hon som piga på olika gårdar, var som helst där
man var villig att ge henne arbete. Iisakka växte
upp på fattighuset. Han lekte med de andra hemlösa och föräldralösa barnen, och de blev som syskon för honom.
I början av 1900-talet var attityderna i samhället moralistiska. Även om en ung mor inte var
någon särskilt ovanlig syn på den tiden var situationen för en ensamstående kvinna med barn
allt annat än god, om hon inte råkade vara änka.
Lyckligtvis hade Marja fått gå i folkskola och lärt
sig läsa och skriva trots att hon var ett sockenbarn.
Det var färdigheter som hennes föräldrar aldrig
kunnat drömma om att uppnå för egen del.
Vid ingången av 1900-talet var spädbarns- och
barnadödligheten fortfarande ett stort problem i
Finland; av 100 födda barn dog 14 innan de hann
fylla 1 år, och också ganska många barn under 5 år
fick sätta livet till. Några år innan Marja kom till
världen hade hennes mor Anna fått tvillingpojkar.
De hann inte ens få ett namn.
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Alla som bodde på fattighuset hörde till de
sämre lottade i samhället, men Marja kände sig
ändå inte accepterad och trygg där. Allt elakt
skvaller plågade henne, i synnerhet som hennes son alltmer började likna sin far när han
blev äldre. Marja höll sig mest för sig själv och
lärde Iisakka bokstäver och siffror.
Under århundradets första år var det främst
ensamma mödrar med barn och ensamma
arbetsoförmögna män med alkoholproblem
som fyllde fattighusen. Marja, som själv inte
ens var myndig, försökte ofta gömma undan
sin son när hårdhänta män gjorde närmanden
mot henne.
Marja drömde om ett eget hem för sig och
Iisakka, ett hem där hon skulle kunna leva tillsammans med en hygglig, arbetande man och
skaffa syskon åt Iisakka. Marja ville ge sin son
en god manlig förebild, eftersom männen på
fattighuset uppförde sig illa och visade sig vara
allt annat än det som hon förväntade sig av en
man.
När Iisakka kom i skolåldern började han
sin skolgång tillsammans med de andra barnen
på fattighuset. Läskunnighet var en av de faktorer som avsevärt förbättrade de här barnens
möjligheter att klara sig i livet.
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1900-talets första årtionde började lida mot sitt slut.
Marja hade redan hunnit bli nästan 25 år när hon fick
ett oväntat besök. Det var husbonden på Valtala som
ville träffa henne. Han började bli gammal, och klarade inte längre av att sköta alla sysslor på gården. I sin
fars ögon var den äldsta sonen Hugo inte kapabel att
ensam ta hand om gården. Husbonden hade under
årens lopp fått reda på Hugos förehavanden. Nu bad
han Marja komma tillbaka till gården och gifta sig
med Hugo, så att de till åren komna hemmansägarna skulle kunna göra upp ett sytningsavtal. Sytningsavtal var ett sätt för äldre människor att på förhand
överföra egendom till sina släktingar, ofta till barnen,
och att samtidigt genom avtalet försäkra sig om att bli
försörjda på ålderns höst.
Men Marja kände att hon hade fått nog av
både Valtala och kommunens fattighus.
Därför tackade hon nej till erbjudandet
om giftermål, tog avsked av fattighuset
och begav sig till stan för att söka
arbete där. Den 10-årige Iisakka
lämnade hon kvar, men lovade
dyrt och heligt att komma
tillbaka och hämta honom.
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År 1915 återvände Marja Valtanen. Iisakka
hade precis fyllt 15 år och blivit så stor att fattighuset inte längre kunde erbjuda honom en
plats. Mor och son lämnade sin lugna hemby och begav sig till staden och de dånande
fabrikerna.
Industrialiseringen kom långsamt i gång i
Finland, men med tiden tog utvecklingen fart.
Ojämlikheten mellan den ägande klassen och
den övriga befolkningen var iögonfallande
både på landet och i städerna. Finlands självständighet förändrade inte vardagen för den
vanliga människan i någon högre grad. Det
gjorde däremot inbördeskriget.
Småningom anpassade sig Iisakka till
stadslivet. En dag råkade han på sin och
moderns arbetsplats stöta ihop med Svetlana, en kvinna som var några år äldre än
han. Hennes starka politiska övertygelse och
engagemang gjorde stort intryck på Iisakka,
och han var helt såld. Trots sin mors förmaningar blev även Iisakka politiskt aktiv, och
kom i enlighet med sin övertygelse att strida
på de rödas sida.
Till all lycka klarade sig Iisakka ur inbördeskriget utan några allvarligare skador. Hans
anseende var dock förstört. Det hindrade
honom ändå inte från att fria till Svetlana år
1919.
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1900-talets andra årtionde började lida mot
sitt slut. Finlands riksdag hade verkat sedan år
1907 utan att egentligen få någonting till stånd
under sina första år. Om inte reformförslagen
föll på grund av meningsskiljaktigheter mellan socialister och borgare så föll de på grund
av att kejsaren motsatte sig initiativen.
Iisakka och Svetlana bodde tillsammans
med Iisakkas mor i ett hyresrum i stadens
arbetarkvarter. Förhållandena där skiljde
sig inte märkbart från livet i fattighuset ute
på landsbygden. Industrialiseringen, inflyttningen till städerna och ett ökande antal
arbetsplatser skulle emellertid snart bli verklighet, men den utvecklingen hade ett högt
pris för många grupper i samhället i början
av 1900-talet.
För familjen Valtanen var livet ändå
rätt gott. Iisakkas och Svetlanas son Matti
Johannes Valtanen kom till världen år 1920
och lyste upp deras tillvaro.
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Ett Finland utan social trygghet
I början av 1900-talet var fattigdomen det största sociala problemet i Finland. Den enda skyldighet som kommunens fattigvård hade var att hjälpa
barn som saknade omvårdnad och personer som på
grund av sjukdom eller ålderdom hade förlorat sin
arbetsförmåga. Fattiga placerades på arbetsinrättningar och fattighus, där det rådde sträng disciplin
och brist på föda. Den hjälp som de fattiga fick måste de betala för genom fysiskt arbete.
Sytning var en tidig form av pensionssystem för
dem som hade det bättre ställt. Genom ett sytningsavtal överlämnade en ålderstigen hemmansägare
sin gård till en annan person, i regel en arvinge, som
förband sig att trygga försörjningen för hemmansägaren och hans hustru så länge de levde. Många
arbetade ända fram till sin död, eftersom den förväntade livslängden var under 50 år.
Redan från år 1895 hade det funnits en arbetsolycksfallsförsäkring, men endast en liten del av
arbetarbefolkningen omfattades av den. År 1917
infördes en arbetslöshetsförsäkring, som grundade
sig på frivilligt medlemskap i en arbetslöshetskassa.
Det var ändå inte många som omfattades av försäkringen, och nivån på ersättningen var också mycket blygsam; dagpenningen var cirka 10 procent av
lönen och endast några procent av löntagarna hörde
till en arbetslöshetskassa.
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Torparlagen hade gjort livet lättare för en stor del av
landsbygdsbefolkningen, men för den arbetarbefolkning som så småningom började växa fram i städerna var situationen fortfarande synnerligen svår. Det
fanns inga självförsörjande hushåll, och arbetarnas
löner var mycket låga på den tiden. Familjen Valtanen bodde i ett hyresrum, arbetade på en textilfabrik
och fostrade släktens senaste tillskott Matti. Svetlanas
äldre bror Kirill, som inte riktigt hade lyckats hitta

sin plats i en föränderlig värld, flyttade in i grannhuset. Kirill var känd för sitt spelande och för sina
skumma affärer. Egentligen var han inte arbetsför
och skulle ha haft rätt till fattigvård, men på grund
av skamstämpeln vägrade han att ha någonting med
fattigvården att göra. Han ville bo nära sin syster och
hennes familj. De var stadsbor, och representerade
därmed en mycket liten del av befolkningen.
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Tidiga pensionsarrangemang för att trygga ålderdomen hade visserligen skapats, men de som kom att
åtnjuta pension var främst arbetstagare och tjänstemän hos stat och kommun samt i städerna – och
även de först i slutet av 1920-talet då en lag om pension för tjänstemän trädde i kraft år 1927. På den
tiden var drygt 1,5 miljoner verksamma inom olika
yrken. Fastän man både talat om och i vida kretsar
föreslagit olika statliga pensions- och trygghetsmo-

deller hade socialvården ännu inte fått luft under
vingarna. I riksdagen funderade man också på att
skapa en mall för ett sjukförsäkringssystem, men förslaget sköts i sank av de makthavande. En orsak till
motståndet var bland annat att försäkringen skulle
gälla endast löntagare. Dessutom hyste man misstankar om att sjukförsäkringen skulle innebära en
ökning av påhittade sjukdomar och arbetsskygghet.
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När lagen om läroplikt stiftades år 1921 blev kommunerna skyldiga att grunda skolor. Matti gick i folkskola och lärde sig läsa, skriva och räkna. Att låta
honom fortsätta sin skolgång efter folkskolan kom
inte på fråga, för det hade familjen inte råd med. Därför måste han redan som mycket ung börja arbeta för
brödfödan. Kirill hade i tiderna inte fått gå i skola.

Matti tyckte mycket om sin morbror och försökte lära
honom läsa, med varierande framgång. Fastän Kirill
inte var läskunnig hindrade det honom inte från att
syssla med affärer, där bytesmedlet var både varor och
pengar. I Finland hade förbudslagen varit i kraft från
år 1919, och Kirill sysselsatte sig genom lönnbränning
och langning av alkohol.
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I april år 1935 hittades Kirill död bakom en krog.
Polisen misstänkte att det var fråga om ett dråp, men
undersökte inte saken desto närmare och gärningsmannen kunde aldrig gripas. Snart fick Iisakka och
Svetlana reda på att Kirill i all hemlighet hade sällskapat med en kvinna i många år. Han hade till och med
fått två barn med henne. Nu var kvinnan desperat
och hoppades på hjälp av familjen Valtanen, eftersom

hennes egna föräldrar redan var döda. Matti fick nu
för första gången träffa sina kusiner Maila och Maija, som båda bar sin mors efternamn Kulho. Svetlana
ville att flickorna skulle flytta in hos dem, men Marja
accepterade inte det arrangemanget. I stället föreslog
hon att kvinnan skulle söka arbete som piga i Marjas
gamla hemtrakter, där Marja hade möjlighet att ordna ett nytt hem och en ny tillvaro för familjen Kulho.
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År 1937 stiftades lagen om folkpensionering, och i
och med den grundades också Folkpensionsanstalten. Marja Valtanen hade hunnit bli 52 år och arbetade som sömmerska på en textilfabrik. Även om
lönerna hade stigit under årens lopp hade hon inga
besparingar. Nu måste var och en betala obligatoriska

pensionspremier. Länge hann man inte samla in pensionspremier innan vinterkriget bröt ut. Både Iisakka
och Matti blev inkallade till fronten. Iisakka stupade redan i början av kriget. Matti sårades svårt av en
kula i magen.
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Den sociala tryggheten tar
sina första steg
Den kommunala fattigvården utvidgades år 1922.
Då blev det kommunernas skyldighet att ta hand om
alla hjälpbehövande fattiga, även om dem som var
arbetsföra. Främst gällde det ändå för var och en att
ansvara för sin egen och för sina närmaste anhörigas försörjning. Den som fick hjälp från kommunen
måste gottgöra hjälpen, ofta genom arbete.
Moderskapsunderstöd började betalas ut år 1937.
Först var det avsett endast för mindre bemedlade
kvinnor, och cirka två tredjedelar av alla föderskor
fick understödet. Moderskapsunderstödet innebar
också att en del av mödrarna kom att omfattas av
hälso- och sjukvården. År 1949 började moderskapsunderstödet gälla alla föderskor.
År 1937 godkändes lagen om folkpensionering.
Det här var på sin tid den största sociala reformen i
Finlands historia. Löntagare och företagare började
nu samla kapital genom att betala in försäkringspremier på egna pensionskonton hos Folkpensionsanstalten, som hade grundats för att ansvara för
skötseln av försäkringen. Pensionerna var emellertid
mycket små.
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Återigen hade kriget satt sina spår i de finländska hemmen. Matti var fortfarande vid fronten när
familjen Valtanen nåddes av budet att Iisakka hade
stupat. De pensionspremier som soldaterna redan
hade betalat in på sina konton betalades nu tillbaka
till deras anhöriga. I folkmun kallades förmånen därför begravningsbidrag. Svetlana fick 500 mark. Det
var en summa som många arbetare och småbrukare
inte ens hade hunnit betala in.
Trots krigsåren var man inom inrikespolitiken
rätt tveksam till folkpensionen och tanken på social trygghet. Det fanns till och med de som talade för
en nedläggning av Folkpensionsanstalten. Kriget försvårade också insamlingen av folkpensionspremier.
Folkpensionssystemet reformerades, och många var
mycket upprörda över de nya betalningsarrangemangen. De första invaliditetspensionerna betalades
ut i mitten av 1940-talet, men mottagarna var mycket
få och beloppen blygsamma.
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Många av de evakuerade befriades från skyldigheten
att betala folkpensionspremier, eftersom de befann
sig i en svår livssituation. De hade ju varit tvungna att lämna sina hem två gånger; först på grund av
vinterkriget och sedan på grund av fortsättningskriget. År 1947 infördes ett nytt system för gemensam förskottsinnehållning av både kommunalskatt
och folkpensionspremier. Krigsinvaliderna ägnades
givetvis särskild uppmärksamhet. I och med vården
av de sårade började man utveckla olika metoder för

behandling och rehabilitering. Målet var att invaliderna i mån av möjlighet skulle återvända till arbetslivet. När kriget var slut var Matti inte längre kapabel
att arbeta på fabriken. Efter många om och men lyckades han få arbete som lastbilschaufför. En dag när
han körde sin mjölkbil ute på landet råkade han träffa
Maija, som hade arbetat som piga i Kulmala i nästan
tio år. Matti och Maija förälskade sig i varandra, de
unga tu gifte sig och Matti flyttade till Kulmala.
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Maija hade ledgångsreumatism, en sjukdom som blivit en ny folksjukdom. Liksom tusentals andra finländare omfattades också Maija av invalidvården. I
Finland fokuserade man allt mer på olika sätt att upprätthålla arbetsförmågan hos befolkningen och på att
utveckla den förebyggande vården. Syftet med detta
var naturligtvis att förhindra att människorna blev

tvungna att börja ta ut invaliditetspension i alltför
unga år. Vid övergången från 1940-talet till 1950-talet
orsakades arbetsoförmåga främst av tuberkulos,
sjukdomar i cirkulationsorganen, sinnessjukdomar,
sinnesslöhet samt sjukdomar i rörelse- och stödorganen, av vilka ledgångsreumatism var vanligast.
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Lagen om barnbidrag stiftades år 1948. Moderskapsunderstödet, som från år 1937 hade beviljats endast
mindre bemedlade mödrar, började delas ut till alla
mödrar år 1949. Maija och Matti fick tre barn tillsammans. År 1953 föddes Sirpa Valtanen och år 1956
tvillingpojkarna Ari-Matti och Veli-Matti Valtanen.
Svetlana Valtanen började närma sig pensionsåldern,
och Marja Valtanen dog gammal och trött våren 1955
i en ålder av 70 år. Folkpensioneringslagen hade varit
i kraft i nästan tjugo år, men Marja hade inte brytt sig

om att lyfta någon pension. Fortfarande förhöll sig
många mycket skeptiskt till fattighjälp. Hela sitt vuxna liv hade också Marja dragit sig för att behöva ta
emot fattighjälp, och enligt henne hörde också pensionen till den kategorin.
När tvillingpojkarna föddes var deras farmor
Svetlana redan 61 år gammal. Hon var trött på stadslivet, och längtade ut till lugnet på landet. Så kom det
sig att också hon flyttade till Kulmala, och in i hennes
hyresrum flyttade Maijas äldre syster Maila Kulho.
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Folkpensioneringslagen reformerades år 1956, och
bytte samtidigt namn till folkpensionslagen. Systemet med personliga pensionskonton hade i praktiken inneburit en rätt svag trygghet och slopades
nu. I stället infördes ett system med skattefinansierade, jämnstora pensioner. Folkpensionens värde
steg också, och redan år 1957 var pensionstryggheten
som helhet 2,5 gånger större än året innan. I början

av 1950-talet fördes också livliga diskussioner om att
man borde skapa ett sjukförsäkringssystem, men av
ekonomiska och politiska orsaker sköts frågan upp.
År 1958 dog Maija Valtanen i en bilolycka. Matti blev
ensam med tre barn, och hade dessutom sin åldrande mor att ta hand om. Svetlana Valtanen började få
ålderdomspension år 1960.

46

47

Den sociala tryggheten utvidgas
Från år 1948 fick en mor barnbidrag för varje barn
som var under 16 år. I början var beloppet detsamma oberoende av antalet barn. Senare graderades
barnbidraget så att beloppet blev högre ju fler barn
det fanns i familjen.
År 1956 ersatte socialhjälpen den traditionella
fattigvården. Absolut fattigdom var inte längre ett
krav för att få hjälp, utan det räckte med att man
saknade pengar för sin försörjning. I socialhjälpen
infördes också andra former av stöd för att förbättra
utkomsten för stödtagarna och deras familjer samt
för att öka deras välbefinnande.
År 1956 slopades de personliga pensionskonton
som man hade samlat in pengar på med tanke på en
framtida folkpension. Alla som var arbetsoförmögna eller som hade fyllt 65 år fick rätt till pension.
Pensionen var lika stor för alla, och kunde vid behov
kompletteras med en understödsdel. Nivån på pensionerna steg betydligt.
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År 1959 stiftades en ny lag om arbetslöshetsförsäkring, som förbättrade den ekonomiska tryggheten för
dem som saknade arbete. Början av 1960-talet var de
stora reformernas tid i Finland, och reformerna hade
långtgående följder. Landet genomgick också stora
strukturella förändringar. År 1962 stiftades en arbetspensionslag, och år 1964 infördes en allmän sjukförsäkring. Den allmänna sjukförsäkringen innebar en
social trygghet för alla skikt av befolkningen. Finland
som hittills hade varit mycket agrart började nu industrialiseras. Folk flyttade från landsbygden, framför allt från glesbygden, in till städerna och till och

med till Sverige för att få arbete. Sverige behövde
invandrare som arbetskraft på sina fabriker. Man kan
säga att Göteborg snabbt blev den största finländska
byn utomlands. Också Matti Valtanen begav sig till
Sverige för att arbeta, men barnen blev kvar i Finland. Sirpa stannade hos sin farmor Svetlana på landet, medan tvillingpojkarna Ari-Matti och Veli-Matti
flyttade till sin moster Maila i stan. De stora flyttströmmarna medförde ett ökat behov av att åstadkomma socialpolitiska förändringar i en snabbare
takt.
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Den sociala tryggheten förbättrades på 1960-talet,
bland annat genom att man höjde barnbidraget och
införde förbättringar i familjepensionssystemet. Tack
vare familjepensionen blev det lättare för änkor och
föräldralösa barn att klara sig vidare i livet. Både folkpensionen och arbetspensionen var på tapeten när

man dryftade vilket administrativt system som skulle
lämpa sig bäst som grund för ett allmänt pensionssystem. På 1960-talet reformerades också kommunernas och statens pensioner. I och med reformen
kom alla löntagare att omfattas av pensionsskyddet.
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I början av år 1968 omfattades 3,3 miljoner finländare av folkpensionslagen och 1,5 miljoner av det pensionsskydd som grundade sig på arbetsavtals- och
tjänsteförhållanden. Redan i och med arbetspensionslagarna hade alla löntagare garanterats ekonomisk trygghet på ålderdomen. Pensionslagarna för
lantbruksföretagare och andra företagare stiftades i
början av 1970-talet. Den allt snabbare strukturför-

ändringen märktes tydligt på landsbygden, där allt
fler lockades av livet i städerna och valde att flytta
bort. Vid ingången av 1970-talet fick det gamla, diskriminerande skolsystemet vika undan när grundskolan infördes. För familjen Valtanen var början av
1970-talet en tid av sorg och saknad. Ari-Matti, den
ena av Mattis tvillingpojkar, drunknade när han var
ute och fiskade på sommarlovet.

54

55

År 1972 trädde folkhälsolagen i kraft, och kommunerna började grunda hälsovårdscentraler för att ge
alla invånare tillgång till den vård som de behövde.
Veli-Matti Valtanen började studera på gymnasiet
och var bland de första som fick studiestöd i Finland.
I det skedet funderade hans syster Sirpa redan på oli-

ka yrken och tänkbara läroanstalter i Finland, och
beslöt sig slutligen för att börja studera till sjuksköterska. Syskonens pappa bodde fortfarande i Sverige.
Han hade inte ens haft möjlighet att komma till sin
sons begravning.
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På 1970-talet genomfördes många familjepolitiska reformer. En bidragande orsak till satsningarna kan ha varit att nativiteten hade sjunkit drastiskt.
Förbättringar i villkoren för moderskapsledighet och
moderskapspenning gjordes ett flertal gånger, och år
1973 stiftades lagen om barndagvård.
År 1976 började Veli-Matti sällskapa med Mirja
Kuusi. Ungdomarna drömde om att få studera vid ett
universitet, och de lyckades också komma in på de
studieinriktningar som de hade önskat. Stöden för de
studerande utvidgades och förbättrades ytterligare.

Snart blev det dags för Veli-Matti och Mirja att sätta eget bo, när de år 1979 blev föräldrar till ett flickebarn. Dottern fick namnet Saara Kristiina Valtanen.
Hennes farfar Matti återvände från Sverige, efter att
ha arbetat där i över tio år. På grund av hjärtbesvär
tvingades han att sluta som chaufför, men en och
annan slant hade han hunnit lägga undan. När Matti var 58 år började han få invalidpension, men hann
vara pensionär i endast två år. Sommaren 1980 avled
han i en hjärtattack.
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Mot en heltäckande
socialförsäkring
År 1960 började arbetslöshetskassorna understödas genom en ny centralkassa. Det här innebar att
nivån på förmånerna höjdes och att de betalades ut
för en längre tid. För dem som inte hörde till en kassa infördes en arbetslöshetsersättning, som var lika
stor för alla. Ett villkor för att beviljas ersättningen
var dock att man hade behov av ekonomiskt stöd.
År 1962 skapades ett arbetspensionssystem som
grundade sig på förvärvsinkomsterna och på fondering. Under de följande åren började allt fler branscher omfattas av arbetspension. Även företagare
fick rätt till arbetspension. Tack vare de här reformerna minskade fattigdomen bland äldre betydligt.
Från år 1962 började bostadsbidrag betalas till
behövande familjer med två eller flera barn.
Från år 1964 fick alla som var bosatta i Finland
rätt till ersättning från sjukförsäkringen för de kostnader som orsakades av sjukdom, graviditet och
förlossning. I sjukförsäkringen ingick ersättningar
för vård- och läkemedelskostnader samt ersättning
för inkomstbortfall. Finland var det sista europeiska land som införde sjukförsäkring, men näst efter
Sverige var systemet det mest omfattande i världen.
År 1972 började studier understödas även med en
studiepenning, och inte längre med enbart studielån. År 1977 utökades studiestödet med ett bostadstillägg.
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År 1980 var Saara Valtanen ännu en liten ljushårig
tulta på 2 år. Hon och hennes föräldrar fick uppleva Finland under en tid av ekonomiskt uppsving och
ökat välstånd. Samhället utvecklades, och det gjorde också den sociala tryggheten. År 1982 höjdes de
sociala förmånernas belopp, och förmånerna blev
beskattningsbar inkomst. Det här innebar en avsevärd förbättring av sjukdagpenningarna och arbetslöshetsdagpenningarna. På 1980-talet genomfördes
också familjepolitiska reformer; bland annat infördes hemvårdsstödet och en subjektiv rätt till dagvård.
Dessutom utvecklades utkomststödet och tjänsterna
för handikappade personer. Släkten Valtanen hade
två pensionstagare: Svetlana, 98 år, och Maila, 78 år.
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I och med det ekonomiska uppsvinget i Finland ökade också befolkningen. Finländarna levde längre
än tidigare, och antalet personer som fick pension
från Folkpensionsanstalten steg för första gången till
över en miljon år 1986. Lagen om barndagvård som
stiftades år 1973 innebar en förbättring av kvinnornas möjligheter att arbeta utanför hemmet. Antalet pensionstagare hade fördubblats sedan mitten

av 1970-talet, och var femte finländare hade pension. Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och
män trädde i kraft år 1986. Syftet med lagen var att
förebygga diskriminering på grund av kön och att
främja jämställdheten i arbetslivet. För Mirja betydde det här bättre möjligheter att som högskoleutbildad kvinna avancera i arbetslivet.
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Under den ekonomiska recessionen på
1990-talet ökade arbetslöshetsgraden från
4 procent till 17 procent på några år. Tusentals
företag gick i konkurs, och som mest fanns
det nästan en halv miljon arbetslösa i Finland. År 1990 begicks flest självmord någonsin i vårt land. Maila Anelma Kulho var 85 år
när hon dog av ålder på hälsovårdscentralen
i Kulmala kommun. Veli-Matti och Mirja var
lyckligt lottade, eftersom de fick behålla sina
arbetsplatser. Inte heller Sirpa drabbades av
arbetslöshet, men hon fick ändå bevittna lågkonjunkturen i Finland på alltför nära håll.
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År 1994 började Saara studera vid en yrkesskola. Studiestödet höjdes för första gången, men redan nästa
år skars det ner igen. I slutet av år 1994 ordnades en
rådgivande folkomröstning om ett eventuellt medlemskap i Europeiska unionen. Svaret blev ja, och
Finland anslöt sig till EU i början av år 1995. Under
årtiondets gång hade klyftan mellan rika och fattiga
börjat växa oroväckande snabbt också i Finland.
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Invandringen och flyktingfrågan var heta diskussionsämnen i det finländska samhället. Saara var 20
år när hon på sitt jobb som restaurangkock lärde känna Oman Hasama från Iran. De sällskapade en kort
tid, innan Oman blev tvungen att lämna landet. Efter
att han åkt i väg upptäckte Saara att hon var gravid.
På hösten 1998 födde hon en pojke, som fick namnet
Matias Jukka Tapani Valtanen. Trots att lågkonjunkturen började avta och man kunde skönja tecken på ett
nytt uppsving i ekonomin blev långtidsarbetslösheten
ett allt större problem i samhället. Svetlana Valtanen
dog år 2000 i en ålder av 105 år. Matias fyllde 2 år.

Lågkonjunkturen bromsar
utvecklingen av den
sociala tryggheten
År 1984 ersattes socialhjälpen av ett utkomststöd.
Utkomststödet blev en subjektiv rätt för medborgarna,
och man införde ett system med en enhetlig basnivå
för stödet som gällde i hela landet.
År 1985 började hemvårdsstöd betalas för barn
under 3 år som vårdades hemma. Samma år infördes
också en subjektiv rätt till dagvård.
År 1985 gjordes förbättringar i de arbetslösas grunddagpenningar och inkomstrelaterade förmåner vad
gällde bidragens nivå, utbetalningstid och omfattning.
År 1994 infördes ett arbetsmarknadsstöd, vars syfte
var att fungera som ett aktiverande stöd för unga som
kom ut på arbetsmarknaden för första gången.
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Den finska marken slopades, euron togs i bruk och
Europeiska unionen utvidgades mer och mer. Oman
återvände till Finland och beviljades finskt medborgarskap. Invandringen var ett ämne som alltjämt diskuterades mycket livligt. Oman och Saara började
vara tillsammans igen, nu som en barnfamilj. Båda
två hade jobb, men många i deras bekantskapskrets
var arbetslösa trots utbildning på andra eller tredje
stadiet. År 2003 föddes Matias lillasyster. Hon fick
namnet Fatima Marketta Valtanen. Oman tog ut sin
faderskapsledighet genast när Fatima föddes.
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Pensionssystemet reformerades år 2005. Man ville
höja pensionsåldern och anpassa den till finländarnas ökande livslängd. I samband med pensionsreformen år 2017 bands pensionsåldern till den förväntade
livslängden. Veli-Matti, 49 år, och Mirja, 48 år, hade

redan länge sparat och gjort placeringar med tanke
på sämre tider. Däremot hade Sirpa, 52 år, bara sin
egen pension att se fram emot som ekonomisk trygghet på ålderns höst.
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År 2011 infördes en garantipension. Sirpa räknade ut
att hennes pension kommer att vara så pass stor att
hon inte kan få garantipension. Barnombudsmannen gav ett utlåtande om att faderskapslagen borde
reformeras. Oman och Saara fick ytterligare ett barn,
sonen Matti Oman Valtanen. Generellt sjönk nativiteten i Finland.
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På arbetsmarknaden råder osäkra tider. Sirpa fyller
64 år, lämnar sitt jobb som psykiatrisk sjukskötare
och får förtidspension. Veli-Matti är 61 år och sysslar
numera bara med konsultuppdrag. Mirja har fyllt 60
år och är fortfarande i arbetslivet. Matias tar en dubbelexamen våren 2017. Nu fortsätter han sina studier

i en högskola. Studiestödssystemet genomgår en stor
förändring, och de studerande börjar omfattas av det
allmänna bostadsbidraget. Ansvaret för utbetalningen av det grundläggande utkomststödet flyttas över
från kommunerna till Folkpensionsanstalten.
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E P I LO G
2020
Den sociala tryggheten i början
av det nya årtusendet
År 2003 kompletterades föräldraledigheterna med
en pappamånad, som var avsedd enkom för barnets
far. Tanken var att främja en jämnare fördelning av
ledigheterna mellan föräldrarna.
I de pensionsreformer som genomfördes åren
2005 och 2017 började man beakta förändringarna i den förväntade livslängden. I och med att den
genomsnittliga livslängden ökar kommer den pension som betalas ut att gradvis minska, medan åldersgränsen för ålderspension gradvis höjs.
Från år 2011 har försörjningen för mindre bemedlade pensionstagare tryggats med en garantipension,
som garanterar alla en minimipension som är högre
än enbart folkpension.
År 2017 inleddes ett försök med basinkomst.
Tvåtusen arbetslösa togs med i försöket genom ett
slumpmässigt urval. Under de två år som försöket pågår får deltagarna en basinkomst i stället för
arbetslöshetsförmåner. Basinkomsten behåller de
även om de får ett arbete under försökets gång.
I Finland har den förväntade livslängden ökat till
83 år för kvinnor och till 77 år för män. Genom en
av de största reformerna inom social- och hälsovården försöker man nu förbättra tillgången och kvaliteten på social- och hälsovårdstjänsterna samt bromsa
ökningen av socialutgifterna.
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Det självständiga Finland fyller 103 år.
Finland står ännu närmare Europa och den övriga världen än tidigare. Olika globala sociala och ekologiska problem, framför allt flyktingsituationen och
klimatförändringen, för med sig utmaningar av aldrig tidigare skådat slag.
Vilken trygghet kan förvärvsarbete, den närmaste
kretsen och samhället erbjuda finländarna i framtiden? Är basinkomst eller medborgarlön svaret på de
behov av social trygghet som aktualiseras i en värld
som ständigt blir alltmer komplex?

Släkten Valtanen lever och mår bra. Av sin syster Sirpa får Veli-Matti höra om släktens historia,
bland annat om farfar Iisakka Valtanens födelse, liv
och död. Veli-Matti beslutar sig för att köpa Valtala
gård i det som tidigare hette Kulmala kommun innan
kommunen fusionerades och blev en del av ett större stadsområde år 2018. På gården samlas hela tjocka
släkten Valtanen varje sommar. Här umgås flera
generationer, allt från Veli-Matti Valtanen till Sakari Iisakka Valtanen, Matias och hans partner Miros
adoptivbarn.
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