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1. Johdanto ja tutkimuskysymykset 

Suomen imeväiskuolleisuus on nykyisin maailman matalimpia. Imeväiskuolleisuus, eli alle yksivuotiaina 

kuolleiden määrä tuhatta elävänä syntynyttä kohden, laski 1900-luvun aikana 150:stä noin kolmeen, eli 

lasku on ollut todella nopeaa. Ilmiötä on tutkittu paljon erityisesti pitkiin ajanjaksoihin keskittyen, jolloin 

kehitykseen liittyvä tematiikka on noussut keskeiseksi selitysmalliksi. Kaupungistumiskehitys, 

sanitaatioinfrastruktuurin parantuminen, talouskasvu, parempi ravitsemus, tiedon leviäminen1, 

lääketieteelliset edistysaskeleet sekä julkinen terveydenhuolto ovat epäilemättä vaikuttaneet 

vastasyntyneiden selviytymismahdollisuuksia parantaneesti pitkällä aikavälillä. 

Shokit, kuten sodat ja nälänhädät, ovat kuitenkin rikkoneet yleensä laskevaa trendiä 

imeväiskuolleisuudessa. 1860-luvun nälkävuodet, 1918 sisällissota ja espanjantauti sekä viimeinen suuri 

shokki, eli vuosien 1939‒1945 sodat, vaikuttivat Suomessa imeväiskuolleisuutta tilapäisesti kasvattaen. 

Tämän tutkielman tavoitteena onkin paneutua Suomessa vuosina 1934–1947 alle yksivuotiaina kuolleiden 

määrissä tapahtuneisiin muutoksiin ja niiden mahdollisiin selityksiin. Ajanjakso on valittu siksi, että sen 

aikana maassa käytiin kolme sotaa: talvi-, jatko- ja Lapin sota, ja ajanjaksoon sisältyy myös rauhan aikoja 

ennen ja jälkeen sotien. Viimeisin sota-aika Suomessa on imeväiskuolleisuuden kannalta kiinnostava, sillä 

shokki ei vaikuttanut imeväiskuolleisuuteen vain sitä kasvattavasti, vaan kesken sodan maa koki myös 

historiallisen matalat imeväiskuolleisuudet vuosina 1941 ja 1943.2 Tutkielman tarkoituksena onkin etsiä 

selityksiä näille molemminsuuntaisille muutoksille lyhyehköllä ajanjaksolla. 

Kuvio 1. Imeväiskuolleisuus Suomessa vuosina 1870–1970. 

 

Lähde: Tilastokeskus. 

                                                             
1 Edvinsson, Gardarsdóttir, & Thorvaldsen, 2008. 
2 Findikaattori: Imeväiskuolleisuus vuosina 1751–2018. 
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Shokkien vaikutusta siviiliväestön hyvinvointiin pohtiva niin sanottu warfare-welfare -tematiikka 

on kytkettävissä myös Suomen tapaukseen. Keskustelun ytimessä on ajatus siitä, että sodankäynti herätti 

uudenlaisia asenteita sekä vauhditti poliittista päätöksentekoa poikkeustilanteen luoman kaaoksen 

keskellä.3 Toisaalta keskustelua on myös käyty valtioiden rahankäytön näkökulmasta ja vertailtu sota-

aikana tehtyjä päätöksiä kuluttaa varoja aseisiin tai hyvinvoinnin edistämiseen.4 Tämän tutkielman 

kannalta kiinnostavimpia ovat aiemmassa tutkimuksessa esitetyt havainnot lasten arvostuksen noususta 

sodan miestappioiden myötä sekä tästä kummunnut valtiotason tarve vähentää imeväiskuolleisuutta 

terveydenhoidollisin keinoin.5 Tästä näkökulmasta sota oli siis sekä negatiivinen väestön hyvinvoinnin 

kannalta, sillä sodankäynti vaati monien parhaassa työiässä olleiden miesten hengen vieden näin 

perheiden isiä ja silloisen teollisuuden ja maatalouden tärkeintä työvoimaa. Sota vaikutti myös 

negatiivisesti ulkomaankauppaan, mikä taas johti elintarvikkeiden saatavuuden vaikeutumiseen erityisesti 

siviilien keskuudessa, joita valtio ei ruokkinut samalla tavoin kuin rintamamiehiä.6 Toisaalta kuitenkin sota 

sai erityisesti päättäjät huolestumaan kansakunnan tulevaisuudesta niin Suomessa kuin muuallakin, sillä 

sodassa kaatuneiden suuri määrä, vähenevä syntyvyys ja korkea imeväiskuolleisuus yhdessä tarkoittivat 

supistuvaa väestöä.7 Lisäksi sodan on nähty mahdollistaneen lääketieteellisten innovaatioiden käytännön 

testauksen sotilailla, kun esimerkiksi tuhoisat kulkutautiepidemiat sotilaiden keskuudessa kiihdyttivät 

tarvetta nopeille ratkaisuille. Nämä innovaatiot, kuten jäykkäkouristusrokote, ulotettiin sittemmin myös 

siviiliväestön terveydenhuoltoon.8 

Huoli johti tekoihin, ja Suomessa perustettiin lapsiperheille valistusta tarjoava Väestöliitto 

välirauhan aikaan 19419 ja säädettiin neuvoloiden perustamiseen kuntia velvoittava laki jatkosodan 

päätteeksi 194410. Äitiysavustus muutettiin sosiaalietuudeksi vuonna 1941, jolloin avustuksen perusajatus 

erkaantui aikaisemmasta köyhäinhuoltoon rinnastetusta vähävaraisten avustuksesta. Uudenlaisen 

äitiysavustuksen tuolloisena ydinajatuksena oli, että valtion tuli investoida omaan tulevaisuuteensa ja 

palkita kansalaisvelvollisuutensa, eli lisääntymisen, täyttäneet perheet.11 Lisäksi menetettyjen alueiden 

siirtoväkeä varten perustettu Suomen Huolto otti aktiivisen roolin neuvolalaitoksen laajentumisessa 

                                                             
3 Obinger & Petersen, 2017. 
4 Eloranta, 2004. 
5 Laurent, 2017; Harjula, 2015; Dwork, 1987. 
6 Utrio & Utrio, 1994, 66–71; Nars, 1966, 45. 
7 Harjula, 2006; Dwork, 1987 208‒220. 
8 Laurent, 2017, 175. 
9 Väestöliitto: Jälleenrakennuksen aika. https://www.vaestoliitto.fi/vaestoliitto/historia2/jalleenrakennuksen-aika/. 
Viitattu 20.11.2019. 
10 Harjula, 2015, 150. 
11 Harjula, 2015, 188–189. 
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omilla neuvoloillaan sekä kannustamalla kuntia neuvoloiden perustamiseen.12 Toisaalta kuitenkin 

kansanterveystyön tehostuminen sota-aikana voidaan nähdä myös vain osaksi jatkumoa, joka alkoi jo 

1920-luvulla, kun neuvolatoimintaa laajennettiin järjestöpohjalta ja sairaaloiden rakentamista haluttiin 

tehostaa kehittyneen lääketieteen käytännön soveltamista varten.13 Sota-ajan vaikutus olikin monin 

paikoin enemmänkin terveydenhuoltoa tasa-arvoistava, kun palveluita ulotettiin sosioekonomisesti ja 

maantieteellisesti useampien saataville. 

Tutkielmani tarkoituksena on peilata imeväiskuolleisuudessa kuntatasolla tapahtuneita 

muutoksia kolmeen eri teemakysymykseen: oliko kunnan pääelinkeinona maatalous vai teollisuus, kuinka 

paljon evakkoja kunnan alueelle sijoitettiin sotavuosina ja milloin kuntaan perustettiin ensimmäinen 

neuvola. Elinkeinojen vaikutuksen mahdollisuuden taustalla on aiemmassa sotaan liittyvässä 

tutkimuksessa korostettu pula-ajan merkitys siviilien ravinnonsaannille14 ja sitä kautta myös 

imeväisikäisiin heijastunut huonompilaatuisen ravinnon aiheuttama vastustuskyvyn aleneminen, 

aliravitsemus tai muu kohtalokas seuraus.15 Suomen 1930–40 -lukujen sotien aikana ravintoa oli aiemman 

tutkimuksen mukaan paremmin saatavilla maaseudulla, minkä vuoksi on syytä uskoa, että maaseudun 

väestö oli tuolloin paremmin ravittua ja näin ollen imeväiskuolleisuus ei olisi noussut sodan aiheuttaman 

shokin vuoksi. Toisaalta kuitenkin tulee ottaa huomioon, että maaseudun imeväiskuolleisuuden kehitys 

oli jo 1900-luvun alkupuolella jäänyt jälkeen kaupunkien kehityksestä, sillä kaupunkeihin oli rakennettu 

vesi- ja viemäriverkostoa16 ja suurin osa lääkäreistä toimi kaupungeissa, jossa ansaintamahdollisuudet 

olivat paremmat.17 Näin ollen teollisuusvaltaisilla alueilla oli jo etulyöntiasema maaseutua alhaisemmalla 

imeväiskuolleisuudellaan ennen sota-aikaa. Maatalouden ja teollisuuden vaikutusta 

imeväiskuolleisuuteen on haettu myös naisten sodan aikaisen työssäolon kautta. Erityisesti naisten 

teollisuustyön mahdollisuus imeväiskuolleisuuden nostajana on tuotu esille aiemmassa tutkimuksessa.18 

Evakuoinnit aloitettiin syksyllä ennen talvisodan syttymistä vuonna 1939 ja niitä toteutettiin 

useita kertoja kolmen eri sodan aikana, evakkojen palatessa suurissa määrin takaisin kotiseudulleen aina 

tilanteen salliessa. Luovutetut alueet olivat pitkälti maaseutumaisia ja syrjäisiäkin, ja siirtoväen lapsilla 

havaittiin heikompaa perusterveyttä ja puutostauteja, kuten D-vitamiinin puutteesta johtuvaa riisiä.19 

                                                             
12 Laurent, 2017, 148–153. 
13 Harjula, 2015, 150–154. 
14 Esim. Utrio & Utrio, 1994; Saraste, 1983. 
15 Salmi, 1944b; Oris, Derosas & Breschi, 2009. 
16 Peltola & Saaritsa, 2019. 
17 Harjula, 2015, 147–150, 68–69. 
18 Mustonen, Suominen & Suonoja, 1976. 
19 Laurent, 2017, 191 



 

4 
 

Esimerkiksi Viipurin läänin terveyssisaren kertomuksessa kerrottiin kesällä järjestetyistä 

rusketuskilpailuista, joiden avulla kannustettiin äitejä viemään lapsensa ulos aurinkoon, sillä heitä 

pidettiin kesälläkin pääsääntöisesti sisällä.20 Evakuoinnit toteutettiin talvisodan aikaan vaikeissa 

sääoloissa, ja imeväiskuolleisuuden nousun vuonna 1940 on arveltu johtuneen evakuoitujen 

korkeammasta imeväiskuolleisuudesta heikkojen majoitusolojen ja tautiepidemioiden takia.21 Myös 

myöhempiin imeväiskuolleisuuden vaihteluihin on haettu selityksiä evakuoinneista tai niiden 

puuttumisesta22 sekä siirtoväen ja neuvolatyön yhteydestä23. Hypoteettisesti siis suurimpina 

evakuointivuosina myös imeväiskuolleisuus oli suurinta. 

Neuvoloiden perustaminen kuntiin kiihtyi 1940-luvulle tultaessa, ja neuvoloita tuli useille 

paikkakunnille erityisesti vuonna 1941,24 jo ennen vuoden 1944 neuvolalain toimeenpanoa. Neuvolalaitos 

edusti ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa, joka erosi huomattavasti perinteisestä sairaanhoidosta. 

Neuvolat jakoivat nimensä mukaisesti neuvoja ja lastenhoito-ohjeita, mutta neuvoloissa järjestettiin myös 

lääkärin vastaanottoja sekä jaettiin esimerkiksi vitamiineja.25 Neuvolatoiminnan ansiosta 

imeväiskuolleisuuden katsottiin alentuneen selvästi jo sota-aikana, sillä neuvoloiden ympäristössä 

havaittiin pienentynyttä imeväiskuolleisuutta.26 Myös kansainvälinen tutkimus näkee tiedon välittämisen 

erittäin tärkeäksi imeväiskuolleisuuteen vaikuttaneeksi tekijäksi ja tunnustaa esimerkiksi kätilöiden ja 

lääkäreiden merkityksen lasten oikeanlaiseen hoitoon ja ruokintaan liittyvän tiedon välittäjinä.27 Lisäksi 

terveysinterventioiden ja imeväiskuolleisuuden yhteyttä tutkittaessa on havaittu tuloksia esimerkiksi 

desinfioinnin ymmärryksen myötä, kun kätilöt ottivat sen huomioon synnytystilanteissa ja näin 

onnistuivat vähentämään infektioita.28 Neuvoloiden merkitys imeväiskuolleisuudelle on siis oletettavasti 

jo tämän tutkielman ajanjaksolla ollut sitä vähentävä. 

Tutkimuskysymyksiäni siis ovat: minkälaisia muutoksia Suomen imeväiskuolleisuudessa tapahtui 

vuosina 1934‒1947? Vaikuttivatko kunnan imeväiskuolleisuuden muutoksiin maatalous tai teollisuus 

kunnan elinkeinona, kuntaan saapuneet evakot tai se, oliko kunnassa neuvolaa? Pyrin vastaamaan 

kysymyksiin tilastollisen aineistoni pohjalta käyttäen menetelmänä kiinteäkertoimista regressioanalyysiä, 

                                                             
20 Lääninterveyssisarten vuosikertomukset 1943–1945, KA, Viipurin lääni 1943. 
21 Laurent, 2017, 191. 
22 Laurent, 2017, 188. 
23 Salmi, 1944a. 
24 Lääninterveyssisarten vuosikertomukset 1946, KA. 
25 Laurent, 2017, 109, 123–127. 
26 Salmi, 1944a. 
27 Edvinsson, Gardarsdóttir & Thorvaldsen, 2008. 
28 Lazuka, Quaranta & Bengtsson, 2016. 
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joka mahdollistaa kuntakohtaisen datan tarkastelun. Lisäksi käytän tilastojulkaisujen tekstimateriaalia ja 

heijastan aineistoanalyysiä aiempaan tutkimukseen. 

Tämä tutkielma rakentuu siten, että aikaisempi tutkimus on ryhmitelty imeväiskuolleisuuden 

perustutkimuksen, neuvoloihin ja terveysinterventioihin liittyvän tutkimuksen sekä warfare-welfare -

tutkimuksen teemojen alle. Kerron näiden jälkeen sota-ajasta näkökulmanani elinkeinot, ravitsemus ja 

evakuoinnit, perustaen tekstini aiempaan tutkimukseen. Sota-aikaan liittyvä osio on järjestetty 

kronologisesti, jotta vuosimuutosten hahmottaminen olisi helpompaa. Tämän jälkeen esittelen 

tutkielmani aineiston, joka on kerätty tilastollisista arkistolähteistä, ja tutkimusmenetelmäni eli 

kiinteäkertoimisen regressioanalyysin. Itse tutkielman tulokset on ryhmitelty aiemmin mainittujen 

hypoteesien mukaisiin lukuihin, jotta eri teemojen vaikutusten tutkiminen olisi mahdollisimman selkeää.  

2. Käsitteet 
Tässä tutkielmassa käytetään imeväiskuolleisuuden käsitettä (infant mortality rate, IMR), joka ilmaisee 

alle vuoden ikäisinä kuolleiden osuuden 1000 syntynyttä kohden. Imeväisikäisinä kuolleiksi lasketaan vain 

sellaiset tapaukset, jotka ovat syntyneet elävänä. Kuitenkin tästä on havaittu aikaisemmin tehdyn 

poikkeuksia joissakin tilastoissa, jolloin lapset, jotka ovat syntyneet elävinä, mutta kuolleet hyvin pian 

syntymänsä jälkeen, on kirjattu kuolleina syntyneiksi.29 Näitä tapauksia on kuitenkin jälkeen päin lähes 

mahdoton tunnistaa ja huomioida, joten ne jäävät osaksi historiallisen tilastoinnin tulkitsemisen 

haasteita. 

Imeväiskuolleisuutta voidaan jaotella lisäksi kuoleman ajankohdan mukaan. Ensimmäisen viikon 

aikana kuolleet kuuluvat perinataalikuolleisuuden, aiemmin varhaiskuolleisuuden, ryhmään30. 

Ensimmäisen kuukauden aikana kuolleet ovat neonataalikuolleisuuden piirissä, jota nimitetään myös 

endogeeniseksi, eli sisäsyntyiseksi, kuolleisuudeksi. Sisäsyntyisyys viittaa nimenomaisesti siihen, että 

kuolemansyy on tuolloin useimmiten lapsen tai äidin ominaisuuksiin liittyvä, esimerkiksi syntymävamma 

tai ennenaikainen syntymä. Ensimmäisen kuukauden jälkeen, mutta ennen yhden vuoden ikää tapahtuvat 

kuolemat kuuluvat postneonataalikuolleisuuden, tai eksogeenisen kuolleisuuden, piiriin. Eksogeeniset, eli 

ulkoa päin tulevat tekijät, tarkoittavat muun muassa tartuntatauteja, onnettomuuksia ja häiriöitä 

ravinnon saannissa.31 

                                                             
29 Kannisto, 1986, 16‒17. 
30 Perinataalikuolleisuuteen katsotaan kuuluvan myös kuolleena syntyneet, mikä on jossain määrin ristiriidassa sen 
kanssa, että luvut lasketaan tuhatta elävänä syntynyttä kohden. Ks. myös Mustonen, Suominen & Suonoja, 1976. 
31 Laurent, 2017, 27–30. 
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Tutkielmassa käytetään alueluovutusten johdosta evakuoidusta väestöstä myös termejä siirtoväki 

ja evakot. Evakko terminä vakiintui suomen kieleen 1940-luvulla ja viittaa siis nimenomaan suomalaisiin, 

luovutetuilta alueilta muualle maahan evakuoituihin kansalaisiin. 

3. Aikaisempi tutkimus  
Imeväis- ja lapsikuolleisuuteen liittyvää kirjallisuutta on julkaistu runsaasti, sillä pikkulasten 

kuolleisuudessa tapahtuvien muutosten nähdään oleellisesti ilmentävän elintasoa ja kehitystä. 

Imeväiskuolleisuuteen kohdistuvat historialliset tutkimukset ovat monesti kiinnostuneita pitkän aikavälin 

muutoksesta ja shokkien tuottamat notkahdukset kuolleisuuskäyrissä näin ollen ohitetaan lyhytsanaisesti. 

Tämän tutkielman intressinä onkin tarkastella shokin eli sodan vaikutusta imeväiskuolleisuuteen 

suhteellisen lyhyellä ajanjaksolla. 

 Tätä tutkielmaa varten perehdyin aikaisempaan tutkimukseen niin tutkittavalta ajanjaksolta, 

myöhemmiltä vuosikymmeniltä 1900-luvulla sekä viime vuosien tutkimukseen. Aikalaistutkimuksesta 

tutustuin Helsingin Äidinmaitokeskuksen johtaja Toivo Salmen Duodecim-lääkärilehdessä julkaistuihin 

artikkeleihin, joissa käsiteltiin imeväiskuolleisuutta32 sekä imetystä33 sota-aikana. Aikalaistutkimuksen 

arvona on kiistaton ajanjakson monipuolinen tuntemus sekä mahdollisuus tutkia sodan kokevaa väestöä, 

niin kuin Salmi tekikin testatessaan esimerkiksi äidinmaidon koostumusta sotavuosina. 

 Sodan jälkeisillä vuosikymmenillä julkaistusta tutkimuksesta hyödynsin Kari Narsin (1966) 

taloudellista katsausta sodanaikaiseen Suomeen. Narsin tutkimus antoi hyviä näkökulmia elintarvike- ja 

työvoimatilanteeseen sekä tuotanto-olosuhteisiin sota-aikana.34  1970-luvulla julkaistu Mustosen, 

Suomisen ja Suonojan kvantitatiivinen tutkimus Suomen imeväiskuolleisuuden syistä vuosilta 1910–1971 

oli tutkielmani näkökulmasta varsin kiinnostava, sillä siinä tutkittiin aihetta melko samanlaisin 

menetelmin ja nimenomaan yhteiskuntatieteellisestä eikä lääketieteellisestä näkökulmasta. Mustosen 

ym. tutkimus antoi hyvää taustatietoa siitä, minkälaisten selittävien muuttujien ja imeväiskuolleisuuden 

välille on aikaisemmin löydetty tilastollisia yhteyksiä.35 Kanniston kuolleisuuteen yleisesti liittyvä tutkimus 

vuodelta 1986 on myös antanut hyvää taustatietoa imeväiskuolleisuuteen vaikuttavista tekijöistä.36 

 Tutkielmani kytkeytyy terveydenhuoltoon ja sotaan liittyvään warfare-welfare –keskusteluun. 

Tematiikkaa on aikaisemmin käsitellyt Deborah Dwork ensimmäisen maailmansodan aikaista Iso-

Britanniaa käsittelevässä tutkimuksessaan. Dwork nosti esille sodan suuret kuolonuhrien määrät ja niistä 

                                                             
32 Salmi, 1944a. 
33 Salmi, 1944b. 
34 Nars, 1966. 
35 Mustonen, Suominen & Suonoja, 1976. 
36 Kannisto, 1986. 
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nousseen huolen maan väestökehityksestä, ja esitti, että sota aiheutti välillisesti parannuksia äitiys- ja 

pikkulasten terveydenhuollossa, sillä lasten arvo tulevaisuuden kansalaisina kasvoi sodan myötä.37 Helene 

Laurent havaitsi samantyyppistä kehitystä Suomessa toisen maailmansodan aikaan. Laurent on 

korostanut sodan roolia kansanterveyslakien säätämistä kiihdyttäneenä voimana38 sekä evakuointien 

keskeistä roolia imeväiskuolleisuuden nousussa sota-aikana39. Yleiskuvaa warfare-welfare –keskustelusta 

hain lisäksi Herbert Obingerin ja Klaus Petersenin vuonna 2017 julkaistusta artikkelista.40 

Neuvoloista ja terveydenhuollosta Laurentin lisäksi ovat kirjoittaneet esimerkiksi Minna Harjula, 

Volha Lazuka, Tommy Bengtsson ja Sakari Saaritsa. Tässä tutkielmassa on käytetty taustana Harjulan 

teosta Hoitoonpääsyn hierarkiat, joka kuvaa terveydenhuollon kehitystä koko kansan kattavaksi 

kansanterveysaatteen suosion myötä.41 Lisäksi tutustuin Lazukan, Quarantan ja Bengtssonin 

tutkimukseen Ruotsin maaseudun lapsikuolleisuuden vähenemisestä 1800-luvun lopulta 1940-lukuun 

asti. Lazuka ym. ottivat tutkimuksellaan osaa keskusteluun kuolleisuuden yleisen vähenemisen syistä ja 

löysivät yhteyden kuntaan palkattujen koulutettujen kätilöiden ja vähäisemmän imeväiskuolleisuuden 

väliltä.42 Samaan keskusteluun kantaa ovat ottaneet myös muun muassa Jarmo Peltola ja Sakari Saaritsa 

tutkimuksellaan Suomen kaupunkien vesijohto- ja viemäriverkoston leviämisestä ja sen alueiden 

imeväiskuolleisuutta laskevasta vaikutuksesta.43 

Tutkielmani ajanjakso on pitkälti sota-aikaa, ja siksi olen perehtynyt myös näitä 

poikkeusolosuhteita Suomen kontekstissa käsittelevään kirjallisuuteen. Sodan tapahtumia, aikajanaa ja 

maantieteellisiä eroja olen kartoittanut laajoista artikkelikokoelmateoksista Suomi sodassa (1983), Suomi 

85 (2002) ja Sodassa koettua (2008). Lisäksi olen lukenut esimerkiksi Maria Lähteenmäen Lappiin liittyvää 

sota-ajan tutkimusta44 sekä Meri ja Untamo Utrion säännöstelyyn liittyvän muistelmateoksen45. 

3.1 Imeväiskuolleisuus ilmiönä 
Imeväisikäiset ovat aikuisia herkempiä muutoksille, sillä ne tarvitsevat jatkuvasti ravintoa sekä pitämään 

elintoimintoja yllä että kasvaakseen. Kehittymättömän immuunijärjestelmän vuoksi imeväiset ovat 

herkempiä tartuntataudeille. Lisäksi ne ovat täysin riippuvaisia muista ihmisistä saadakseen ravintoa ja 

                                                             
37 Dwork, 1987. 
38 Laurent, 2017; Laurent, 2012. 
39 Laurent, 2008; Laurent, 2017. 
40 Obinger & Petersen, 2017. 
41 Harjula, 2015. 
42 Lazuka, Quaranta & Bengtsson, 2016. 
43 Peltola & Saaritsa, 2019. 
44 Lähteenmäki, 1999; Lähteenmäki, 2002. 
45 Utrio & Utrio, 1994. 
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suojaa.46 Poikia syntyy kaikkialla maailmassa hieman enemmän kuin tyttöjä, noin 106 poikaa 100 tyttöä 

kohden. Poikien imeväiskuolleisuus on myös ollut yleensä tyttöjä korkeampi, ja ero sukupuolten välillä on 

säilynyt, vaikka imeväiskuolleisuus olisi laskenut. Kuitenkin imeväiskuolleisuuden laskun ensimmäinen 

askel on yleensä ollut poikien kuolleisuuden väheneminen, jolloin kaula sukupuolten kuolleisuuksien 

välillä on kaventunut.47 

Imeväiskuolleisuus erotellaan usein kategorioihin kuoleman ajankohdan mukaan. Jaottelua 

käytetään tutkimuksissa yleensä, mikäli aineisto sen sallii, sillä peri- ja postneonataalikuolleisuuden syyt 

ovat toisistaan eriävät. Perinataalikuolleisuus vaikuttaa olevan enimmäkseen kytköksissä biologisiin ja 

äitiin liittyviin tekijöihin, kun taas postneonataalikuolleisuudessa ulkoiset tekijät korostuvat.48 

Perinataalikuolleisuuden on havaittu pysyvän verrattain stabiilina postneonataalikuolleisuuteen 

verrattuna, sillä perinataalikuolleisuuden juurisyihin on vaikeampi vaikuttaa.49 

Imeväiskuolleisuuden syyt voidaan myös jaotella periaatteessa kahden tyyppisiin syihin: 

synnynnäisiin ominaisuuksiin ja syntymän jälkeen vaikuttaviin tekijöihin.50 Synnynnäisiä syitä ovat 

esimerkiksi ennenaikainen syntymä eli keskosuus ja synnynnäiset epämuodostumat. Syntymän jälkeen 

vaikuttavat lapsen saama ravinto, eli rintamaito tai sen korvike, lapsen hoitotavat sekä infektiotaudit, 

kuten vatsataudit, tuberkuloosit ja keuhkokuume. Suurin osa imeväiskuolleisuudesta johtui 1930–40 -

luvuilla usein synnynnäisistä ominaisuuksista, ja infektioiden osuus kuolemista oli noin 25 %. Kuitenkin 

sotavuosina 1940‒42 infektioiden osuus kuolinsyistä nousi noin 32 %:iin, ja taudeista erityisesti 

vatsataudit ja keuhkokuume kasvattivat tuolloin osuuttaan. Imeväiskuolleisuuden historian perinteisiä 

perusominaisuuksia on ollut kuolemien sijoittuminen tietyille vuodenajoille. 1900-luvun ensimmäisinä 

vuosikymmeninä imeväiskuolleisuushuippu sijoittui kesäkuukausille, jolloin vatsataudit levisivät erityisen 

tehokkaasti ruoan pilaantuessa helpommin lämpimällä säällä. Tietoisuuden lisääntyessä 

kesäkuolleisuushuippu korvaantui talvikuolleisuushuipulla, jonka pääasiallisena syynä oli 

keuhkoinfektioiden lisääntyminen kevättalvella, kun aikaa vietettiin pääasiassa sisällä ahtaissa kodeissa. 

Talvikuolleisuushuippu oli tavallinen vielä 1940-luvulle tultaessa.51 

1930-luvulla pikkulasten kuolemansyyksi merkittiin monesti yleinen heikkous.52 Kuolemansyiden 

arviointi on hankalaa, sillä yleinen heikkous kuolemansyynä voi loppujen lopuksi liittyä sekä synnynnäisiin 

                                                             
46 Oris, Derosas & Breschi, 2009. 
47 Salmi, 1944a. 
48 Mustonen, Suominen & Suonoja, 1976. 
49 Salmi, 1944a. 
50 Mustonen, Suominen & Suonoja, 1976, 9. 
51 Salmi, 1944a. 
52 Kuolleiden luettelot, KA, 1936. 
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ominaisuuksiin, kuten epämuodostumiin tai keskosuuteen, että ulkoisiin tekijöihin, kuten 

aliravitsemukseen tai vitamiinien puutteeseen. Rintaruokinta vaikuttaa useimpiin riskeihin, joita 

imeväisikäisten selviytymiseen liittyy: rintamaito on ihanteellisesti lapsen pääasiallinen ravinnonlähde, 

lapsi saa siitä immuniteettisuojaa, ja rintaruokinta ainoana ravintona sulkee pois pilaantuneen 

rintamaidon korvikkeen mahdollisuuden kuolemanvakavan taudin aiheuttajana.53 

Mustosen ym. 1970-luvulla ilmestyneessä koko Suomea käsittelevässä tutkimuksessa 

imeväiskuolleisuutta pyrittiin selittämään useilla eri vaihtoehtoisilla selitysmalleilla. Merkitsevimmät 

tulokset saatiin, kun selittävänä muuttujana oli lääkäreiden määrä, äidin ravinnon kaloripitoisuus ja 

sairaalassa tai kätilön avustamana suoritettujen synnytysten osuus. Lisäksi osassa malleista merkitseviä 

olivat myös esimerkiksi kaupungistumisaste, naisten osuus teollisuustyöväestöstä, äitiys- ja 

lastenhuoltojärjestelmän, eli neuvoloiden, määrä sekä kehitys- ja valistustasoa indikoinut radiolupien 

määrä.54 Parantunut terveydenhuolto ja ravinto, terveysinterventiot ja sosiaalisiin tekijöihin liittyvät 

selitysmallit ovat edelleen imeväiskuolleisuutta käsittelevän tutkimuksen kohteena. Lazukan, Quarantan 

ja Bengtssonin mukaan on selvää, että 1800-luvun puolesta välistä alkaen talouskasvu, henkilökohtaisten 

tulojen nousu sekä julkiseen terveydenhuoltoon tehdyt investoinnit muokkasivat kuolleisuuden kehitystä. 

Kuitenkin on edelleen epäselvää, oliko pääasiallinen syy kuolleisuuden laskuun yleisesti parantuneet 

elinolosuhteet, kuten ravitsemus ja sitä kautta ihmisten perusterveys, vai viranomaisten puuttuminen 

tarttuvien tautien leviämiseen esimerkiksi eristämällä ja parantamalla puhtaan veden saatavuutta. 

Lääkkeiden ja rokotusten merkitys tässä tuli ajankohtaiseksi vasta 1930–1940 -luvuilla.55 

Sosioekonomiset erot ovat yksi tutkituimpia selityksiä imeväiskuolleisuudelle, ja kehittyvissä 

maissa ne ovat ajankohtaisia vielä tänäkin päivänä. Kuitenkin tutkimusten perusteella on havaittu, että 

vanhempien sosioekonomisen aseman merkitys on korostunut erityisesti nykypäivän 

imeväiskuolleisuuden taustasyitä selvitettäessä, ja että historiallisissa, varhemmin teollistuneita maita 

käsittelevissä tutkimuksissa sosioekonomiset syyt eivät olisi olleet yhtä suoraviivaisia selittäjiä.56 

Esimerkiksi Bengtsson ja van Poppel esittävät, että väitteelle teollistumisen ja sosiaaliluokkien terveys ja -

kuolleisuuserojen yhteydestä ei ole löytynyt kiistattomia todisteita tutkimuksissa, jotka käsittivät 

paikkakuntia Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa pääosin 1800–1900-luvuilla. Heidän mukaansa 

kaupunkien väestö sosiaaliluokasta riippumatta koki olosuhteiden huononemisesta johtuvaa työikäisen 

väestön kuolleisuuden lisääntymistä, kun taas maaseudulla tilanne pysyi teollistumisen aikaan ennallaan. 

                                                             
53 Oris, Derosas & Breschi, 2009. 
54 Mustonen, Suominen & Suonoja, 1976. 
55 Lazuka, Quaranta & Bengtsson, 2016; Bengtsson & van Poppel, 2011. 
56 Kannisto, 1986, 11‒12. 
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Tämän eron syyksi arveltiin altistumista tarttuville taudeille, jolloin pelkkä kaupungissa oleminen lisäsi 

riskiä saada tartunta, kun taas maaseudun harvempi asutus suojasi asukkaita pienentämällä 

tartuntariskiä. Eroavuus ei myöskään ollut suoraan kytköksissä teollistumiseen, vaan oli osassa paikoista 

alkanut jo aiemmin kaupungistumiskehityksen myötä ja osassa alkoi huomattavasti teollistumisen 

jälkeen. Kaupunkien korkeampaa kuolleisuutta on nimitetty urban penaltyksi, eli suoraan käännettynä 

rangaistukseksi kaupunkilaisuudesta.57  

Kun eroja sosiaaliluokkien välillä on löydetty, on usein kuolleisuus ollut yllättäen korkeampaa 

rikkaampien keskuudessa. Orisin, Derosasin ja Breschin mukaan esimerkiksi esiteollisen ajan 

maanviljelijöiden imeväiskuolleisuuden havaittiin olevan hieman suurempaa kuin maattomien 

keskuudessa. Tämän nähtiin johtuneen siitä, että talonpoikaisperheissä naiset tekivät keskimäärin 

pidempiä työpäiviä maatilallaan kuin työvoimaansa myyvät tilattomat naiset. Pidemmät työpäivät 

saattoivat vaikuttaa esimerkiksi imetysvälejä pidentävästi, mikä saattoi olla syynä korkeampiin 

imeväiskuolleisuuslukuihin. Toisaalta varakkaampien perheiden imeväiskuolleisuus saattoi olla vain 

paremmin tilastoitua, eli on mahdollista, ettei todellista eroa edes ollut.58 Ajatukselle varakkaampien 

sosiaaliryhmien paremmasta ravinnosta johtuneesta paremmasta terveydentilasta ja sitä kautta 

alhaisemmasta tartuntatauteihin sairastuvuudesta, ei ole löytynyt historiallista todistusaineistoa, 

ainakaan 1800–1900 -lukujen terveyden transition ajalta. Erot kuolleisuudessa selittyivät sosiaaliryhmän 

sijaan asuinpaikalla, sillä kaupunkien ja maaseudun kuolleisuus oli erilaista.59 

Imeväiskuolleisuus muodosti suuren osan kuolleisuudesta yhteiskunnissa, jotka eivät olleet vielä 

läpikäyneet terveyden transitiota. Peltola ja Saaritsa toteavat urban penaltyn lakanneen vaikuttamasta 

imeväiskuolleisuuteen 1920-luvulla Suomessa, jolloin kaupunkien imeväiskuolleisuus laski ensi kerran alle 

maaseudun imeväiskuolleisuuden ja myöskin jäi pienemmälle tasolle. Kaupungistuminen oli luonut uusia 

ongelmia ihmisten terveydelle, sillä 1800–1900-lukujen taitteen nopeasti kasvavissa kaupungeissa 

hygienian ylläpito oli hyvin vaikeaa riittämättömän sanitaatioinfrastruktuurin vuoksi. Suurimmissa 

kaupungeissa asujaimisto kärsi suurimmista kuolleisuusluvuista, ja niissä ongelmiin puututtiinkin 

ensimmäisenä uuden teknologian avulla. 1900-luvun alun vuosikymmeninä kokonaiskuolleisuus laski 

voimakkaimmin kaupungeissa näkyen myös imeväiskuolleisuusluvuissa.60 

Terveydenhuollon interventioita selityksenä imeväiskuolleisuuden vähenemiselle on viime aikoina 

tutkittu paljon. Bakteeriteorian läpimurto 1800-luvun lopulla toi desinfektion ja työvälineiden 

                                                             
57 Bengtsson & van Poppel, 2011. 
58 Oris, Derosas & Breschi, 2009. 
59 Lazuka, Quaranta & Bengtsson, 2016. 
60 Peltola & Saaritsa, 2019. 
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antiseptisen käsittelyn tutuksi terveydenhuollon ammattilaisille ja vähensi tulehdusriskiä potilailla. 

Erityisesti ymmärrys bakteereista vaikutti imeväisten selviämiseen, sillä kätilöiden kouluttaminen 

esimerkiksi napanuoran käsittelystä desinfioiduin välinein vähensi tulehduksen mahdollisuutta. Lazuka, 

Quaranta ja Bengtsson havaitsivat maaseutukunnista koostuvan aineistonsa perusteella, että 

desinfiointiin koulutettujen kätilöiden lisääntyminen kunnassa korreloi selvästi alentuneen 

imeväiskuolleisuuden kanssa periodilla 1893–1925. He havaitsivat imeväiskuolleisuuden laskeneen 

kaikissa sosioekonomisissa luokissa, mutta postneonataalikuolleisuus alentui eniten rikkaammissa 

sosiaaliluokissa, minkä he katsoivat johtuvan suuremmasta valmiudesta noudattaa kätilöjen ja muiden 

ammattilaisten antamia pikkulasten hoito-ohjeita. Tutkijat toteavatkin, että maaseudun 

terveysinterventiot vaikuttivat lasten kuolleisuutta laskevasti levittämällä uutta tietoa esimerkiksi tautien 

tarttumisesta aikana, jolloin antibiootit ja rokotukset eivät vielä olleet laajalti käytössä.61  

Myös sanitaatioon liittyviä interventioita on tutkittu kuolleisuuden ja erityisesti 

imeväiskuolleisuuden selityksinä. Peltola ja Saaritsa havaitsivat, että vesijohtojen ja viemäröinnin 

saapuminen kaupunkeihin oli yhteydessä imeväiskuolleisuuden laskuun. Erityisesti niiden 

yhteisvaikutuksen todettiin olevan merkityksellinen, sillä vesijohtoveden vaikutus ei välttämättä ollut yhtä 

tehokas ennen kuin viemäröinti on saatu järjestettyä.62 Sanitaation ja imeväiskuolleisuuden välinen 

yhteys selittyy vatsa- ja suolistotautien osuudella imeväisikäisten kuolinsyistä: vuonna 1940 yli 12 % alle 

yksivuotiaina kuolleista kuoli niihin.63 Likainen vesi ja huono hygienia levittävät vatsatautien lisäksi muita 

infektiotauteja.  

Imeväisikäisen ruokavaliolla on useissa tutkimuksissa havaittu olevan vaikutusta 

imeväiskuolleisuuteen, ja äidinkin ruokavalion kaloripitoisuuden on havaittu joissakin tapauksissa 

korreloineen imeväiskuolleisuuden muutosten kanssa.64 Imeväisen ravitsemuksessa erityisesti 

äidinmaidon rasvaisuudella on merkitystä. Äidinmaidon koostumuksessa havaittiin vuonna 1939 tehdyssä 

tutkimuksessa olleen kuukausittaisia eroja siten, että alkuvuodesta maito oli vähärasvaisempaa kuin 

loppuvuodesta. Salmi teki tästä vuonna 1944 johtopäätöksen, että äidit elivät alkuvuoden niukemmalla 

ravinnolla kuin loppuvuoden. Sota-aikana 1941-43 tehdyssä tutkimuksessaan65 Salmi huomasi, että 

äidinmaidon rasvapitoisuus oli 25 % rauhanaikaa alhaisemmalla tasolla. Lisäksi kevätkuukausina oli 

samanlaista rasvaisuuden vähenemistä kuin aiemmassakin tutkimuksessa. Kun tiedetään imetyksen 

                                                             
61 Lazuka, Quaranta & Bengtsson, 2016. 
62 Peltola & Saaritsa, 2019. 
63 Tilastollinen päätoimisto: Kuolemansyyt vuosina 1939 ja 1940, 1945. 
64 Mustonen, Suominen & Suonoja, 1976. 
65 Tutkimukseen osallistui 130 imettävää naista. 



 

12 
 

kuluttavan noin 600 kilokaloria vuorokaudessa66, voidaan Salmen tutkimustuloksia pitää uskottavina sota-

ajan elintarvikepulan ja ajoittain vaikean ravintotilanteen huomioon ottaen.67 

Lisäksi Salmi nostaa esille vähävaraiset äidit, jotka hyvätuloisia useammin tarttuivat tilaisuuteen 

myydä äidinmaitoaan Äidinmaitokeskukselle suurempia korttiannoksia vastaan. Äidinmaitokeskuksessa 

tehdyissä mittauksissa havaittiin, että sotavuosina 1941–1943 äidinmaitoa luovuttaneista paino nousi 26 

prosentilla, pysyi ennallaan 20 prosentilla ja laski 54 prosentilla naisista. Luvuista on vaikea vetää 

kiistattomia johtopäätöksiä, mutta ainakin fakta, että paino laski yli puolella naisista, jotka luovuttivat 

maitoa yli oman perheen tarpeen, viittaa liian vähäiseen ravinnonsaantiin ansaituista lisäannoksista 

huolimatta.68 

Lasten kuolleisuuteen vaikuttavat tekijät ovat monisyisiä. Tutkimukset esimerkiksi äidin iän 

vaikutuksista imeväisten selviytymiseen ovat osoittaneet yhteyden yli 35-vuotiaiden synnyttäjien ja 

imeväisikäisinä kuolleiden lasten välillä. Tämän on nähty johtuvan äidin iän myötä heikentyneestä 

terveydentilasta, jotka ovat mahdollisesti sidoksissa korkeaan lapsilukuun ja lyhyisiin synnytysten välisiin 

aikoihin. Lapsikuolleisuuden on myös ajateltu voineen olla seurausta perhekoon kasvamisen 

aiheuttamasta taakasta, kun niukat resurssit on täytynyt jakaa kasvavan joukon kesken. Kuitenkin vastoin 

odotuksia, yhden lapsen kuolema perheissä lisäsi Orisin, Derosasin ja Breschin mukaan perheen muiden 

lasten riskiä kuolla, eli vaikka niin sanottu taakka pieneni, kasvoivat muiden riskitekijöiden 

todennäköisyydet tragedian myötä. Oris ym. esittävät, että varttuneemman lapsen kuolema saattoi 

aiheuttaa psykologisia oireita äidille ja näin häiritä käynnissä olevaa imetetystä, vaikuttaen näin ollen 

imetettävänä olevan lapsen selviytymiseen. Tätä ilmiötä kutsutaan myös kuolemien klusteroitumiseksi 

perhetasolla, minkä useat tutkijat ovat huomanneet erilaisissa tapauksissa.69 

Kuolemien klusteroitumista perhetasolla on myös havaittu tarttuvien tautien vuoksi.70 

Sairastuneiden eristämisen merkitys taudin leviämisen estämiseksi oli Suomessa tiedossa 1930–1940 –

luvuilla, mutta resurssit siihen vaihtelivat. Kulkutautisairaaloita oli useissa kunnissa, mutta suurten 

epidemioiden iskiessä kuntaan, ei kaikkia sairastuneita pystytty eristämään sairaaloihin. Koulut yleensä 

suljettiin epidemian vuoksi, millä pyrittiin vähentämään taudin leviämistä perheiden välillä. Yleisesti 

kulkutauteihin sairastuneita siis pidettiin kotona ainakin osan aikaa ja eristettiin siellä mahdollisuuksien 

                                                             
66 Hasunen ym., 2004, 86. 
67 Salmi, 1944b. 
68 Salmi, 1944b. 
69 Oris, Derosas & Breschi, 2009. 
70 Lazuka, Quaranta & Bengtsson, 2016. 
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mukaan.71 Kotona sairastaminen johti tapauksiin, joissa perheenjäsenet levittivät tautia toisiinsa. 

Ajanjaksolla maassa yleinen keuhkotuberkuloosi saattoi levitä sairaalta äidiltä imeväisikäiseen lapseen 

imetyksen yhteydessä hengitysilman välityksellä. Lisäksi klusteroitumista perhetasolla aiheuttivat 

vanhempien asenteet esimerkiksi rokotuksia kohtaan. Laurent nostaa esille tapauksen, jossa perheenäiti 

kieltäytyi rokottamasta lapsiaan kurkkumätää vastaan ja molemmat lapset sairastuivat myöhemmin 

tautiin, toinen kohtalokkaasti.72 Rokotusten laiminlyöntiä raportoitiin havaitun pääasiassa alle 2-

vuotiaiden lasten tapauksissa,73ja epäluuloa pienten lasten rokottamista kohtaan esiintyi Suomessa 1950-

luvulle asti laajasti.74 Siksi onkin aihetta epäillä kuolemien perhetasoisen klusteroitumisen olevan 

kytköksissä myös kulkutautien leviämiseen kodeissa saman perheen sairastuneiden tartuttaessa toisiaan. 

Maantieteelliset tekijät 

Pohjois-Suomi ja itäraja ovat historiallisesti Suomen korkeimpien imeväiskuolleisuuden alueita. Vuonna 

2008 ilmestyneen Edvinssonin, Gardarsdóttirin ja Thorvaldsenin tutkimuksen osana on kiinnostava kartta 

pohjoismaiden imeväiskuolleisuustasoista alueittain 1800-luvun puolivälin paikkeilta. Kartassa Suomi 

erottuu kokonaisuudessaan korkean imeväiskuolleisuuden maana, mutta kaikkein suurinta kuolleisuus on 

ollut Kaakkois-Suomessa, Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa ulottuen valtiorajojen yli Pohjois-Norjaan 

asti.75 

Suomen sisäiset erot esimerkiksi varallisuudessa, kehittyneisyydessä ja kuolleisuudessa juontavat 

juurensa jo maan asutukseen jääkauden jälkeen, jolloin maantieteelliset erot suosivat tiettyjä alueita. 

Maan läntiset ja eteläiset osat olivat maaperältään hedelmällisempiä ja sijainniltaan lähempänä merta, ja 

näin ollen kaupankäynnille ja asutuskeskuksille suotuisia. Maan pohjois- ja itäosat olivat taas 

maaperältään heikompilaatuisia sekä kärsivät kesälläkin hallan vaarasta öisin, joten asutus jäi alueilla 

hajanaisemmaksi eikä varallisuus kasvanut samalla tavoin kuin etelässä ja lännessä. Elintason erot 

näkyivät vielä 1900‒luvun alkupuolella esimerkiksi armeijan aloittavien poikien pituudessa, joka oli 

itäsuomalaisilla keskimäärin 4 cm lyhyempi kuin lounaissuomalaisilla. Pituuskasvun hidastuminen on yksi 

tunnetuimmista heikkolaatuisen tai vähäisen ravinnon merkeistä.76  

Parempi elintaso ei kuitenkaan aina ole tarkoittanut suoraviivaisesti alhaisempaa 

imeväiskuolleisuutta. Tunnettu esimerkki on vauraalta Pohjanmaalta, jossa vastasyntyneiden syöttäminen 

                                                             
71 Piiri- ja alue- sekä lääninlääkärien vuosikertomukset, KA, 1937, esim. Kokkolan ja Käkisalmen piirilääkäripiirit. 
72 Laurent, 2017, 185. 
73 Piiri- ja alue- sekä lääninlääkärien vuosikertomukset, KA, 1937, Pielisjärven piirilääkäripiiri. 
74 Laurent, 2017, 281‒283. 
75 Edvinsson, Gardarsdóttir & Thorvaldsen 2008, 466. 
76 Kannisto, 1986, 12‒13. 



 

14 
 

lehmänmaidolla juomasarvesta oli yleistä rintaruokinnan jäädessä vähemmälle työkiireiden vuoksi. Tästä 

seurauksena juomasarvessa levinneet bakteerit sekä rintamaidon puutteesta lapsille aiheutunut huono 

vastustuskyky johtivat tappaviin ruoansulatuselimistön tauteihin ja korkeaan imeväiskuolleisuusasteeseen 

alueella 1700‒1800-luvuilla.77 

Alueiden välinen vaihtelu imeväiskuolleisuudessa saavutti 1900-luvulla huippunsa sotavuosina 

1939‒1945. Kanniston tutkimuksessa on laskettu läänien välisen vaihtelun kaventuneen 1900-luvun 

alkuvuosikymmenet, mutta sitten levinneen jälleen 1920-luvulta 1960-luvulle asti, huippukohdan ollessa 

sotavuosien aikana 1940-luvun paikkeilla. Tällöin siis korkeimman imeväiskuolleisuuden alueilla alle 

yksivuotiaiden kuolleisuusluvut olivat maksimissaan, minkä on nähty johtuvan vain tiettyjä alueita 

koskettaneista väestön pakkosiirroista sekä lastentautiepidemioista.78 

Lapin elinolosuhteiden ja lasten tilanteen on nähty olleen erityisen huono sota-aikana. Lapsia 

lähetettiin suuria määriä sotalapsiksi, sillä lappilaisista miehistä moni oli kaatunut sodassa aiheuttaen 

perheille toimeentulovaikeuksia. Kuitenkin lasten heikko terveydentila oli myös tärkeä syy sotalapseksi 

lähettämiselle, ja Lapin lapset kärsivätkin suurentuneista nielurisoista, madoista, syyhystä ja heikoista 

hampaista ”yleisen heikkouden” lisäksi. Lappilaislasten sisäloisten keskimääräistä suuremman määrän on 

arveltu johtuneen kypsentämättömän järvikalan syömisestä79. Kuten sanottu, sodan aikana Lapin 

imeväiskuolleisuus oli muuta maata korkeampi, mutta Lähteenmäen tutkimusten mukaan yleisimmiksi 

kuolinsyiksi ilmoitettiin ennenaikaiset syntymät ja synnynnäinen heikkous, eli endogeeniset syyt, sodasta 

ynnä muista ympäristötekijöistä johtuvien eksogeenisten syiden sijaan.80 

Läänien välisen eron imeväiskuolleisuudessa nosti esille myös Salmi, joka totesi vertaillessaan 

vuosia 1938 ja 1940, että pohjoisissa ja itäisissä rajalääneissä imeväiskuolleisuuden nousu oli suurinta, 

kun taas Ahvenanmaalla ja Turun-Porin läänissä imeväiskuolleisuus laski. Muut läänit sijoittuivat 

vähäisemmän imeväiskuolleisuuden nousun alueiksi. Esimerkiksi vuoden 1941 imeväiskuolleisuuden lasku 

kosketti Salmen mukaan lähinnä siirtoväkeä, sillä hänen tilastoissaan rajaläänien imeväiskuolleisuus laski 

suhteellisesti eniten. Salmen mukaan syynä siirtoväen vähentyneelle imeväiskuolleisuudelle tuolloin oli 

heihin kohdistettu terveydenhuolto- ja neuvontatyö, jonka vaikutukset tuottivat tulosta huolimatta 

huonoista asumisoloista.81 

                                                             
77 Pitkänen, 1983. 
78 Kannisto, 1986, 20‒24. 
79 Piiri- ja alue- sekä lääninlääkärien vuosikertomukset, KA, 1937, esim. Tornion piirilääkäripiiri. 
80 Lähteenmäki 1999, 67‒68. 
81 Salmi, 1944a. 
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Kuntien väliset erot maan sisällä ovat myös oleellisia, sillä esimerkiksi maalaiskunnat ja kaupungit 

ovat asuinpaikkoina erilaisia. Lisäksi kaupunkien sisälläkin on huomattavia eroja esimerkiksi paremmin 

toimeen tulevien asuinalueiden ja ahtaiden työläiskortteleiden välillä. Kaupungeissa terveyspalveluiden 

saatavuus, jätehuolto ja uuden teknologian käyttöönotto ovat keskimääräisesti maaseutukuntia 

parempia, minkä vuoksi imeväiskuolleisuuskin laski modernisoituvissa kaupungeissa tietyn vaiheen 

jälkeen maaseutua nopeammin. Kuitenkin heikko asuntotilanne ja huonolaatuiset asumukset ovat olleet 

hygienian lisäksi kaupunkien ongelmia vielä maailmansotien aikaan. Maaseudullakin on tosin asuttu 

ahtaasti, mikä näkyi erityisesti 1950-luvulla, kun kaupunkien asuntorakentaminen kiihtyi ja maaseutu jäi 

tästä jälkeen sen asuntokannan jäädessä alkeellisemmaksi.82 Maaseutupitäjien eristyneisyydessä oli 

kuitenkin joitakin positiivisiakin puolia, sillä esimerkiksi epidemioiden leviäminen oli huonojen 

liikenneyhteyksien vuoksi hillitympää kuin kaupungeissa.83 

Suomen kuntia 1950–1980 -luvuilla käsitelleessä tutkimuksessa imeväiskuolleisuuden on havaittu 

olleen korkeaa erityisesti kunnissa, joissa väestöntiheys oli alhainen, sinne muualta muuttaneiden määrä 

oli alhainen ja ihmiset asuivat ahtaasti.84 Edellä mainitut tekijät ovat oletettavasti vaikuttaneet jo 

aikaisempinakin aikoina, sillä alhainen väestöntiheys on taustasyy huonolle terveyspalvelujen 

kattavuudelle ja ahtaasti asuminen on lisännyt tautiepidemioiden leviämistä ja heikkoa hygieniatasoa. 

Muualta muuttaneiden määrä taas kertoo kunnan vetovoimaisuudesta ylipäänsä, eli työpaikkojen 

määrästä ja palveluista.  

3.2 Neuvolat 
Suomen neuvolajärjestelmä kehitettiin vähentämään äitiys- ja imeväiskuolleisuutta ja näin lisäämään 

väestönkasvua itsenäisyytensä alkutaipaleella olleessa maassa. Ensimmäisen maailmansodan ja 1930-

luvun suurlaman vaikutuksesta Euroopassa ja länsimaissa syntyvyys oli ylipäätään laskussa, ja trendi 

vaikutti Suomessakin, alkaen ensin jo vuosisadan vaihteessa kaupunkilaisten keskuudessa, mutta 

tavoittaen 1930-luvulla maaseudunkin väestön. Aktiivinen julkinen keskustelu laskevasta syntyvyydestä ja 

väestönkasvun pysähtymisestä johti Suomessa väestöpoliittisiin ratkaisuihin, joita ensin toteuttivat 

lähinnä vapaaehtoiset järjestöt, mutta sodan myötä vastuun ottivat valtio ja kunnat.85 

Kansanterveystyöksikin nimitetty valtion tulevaisuuden tarpeiden suunnittelu keskittyi 1920-luvulta 

alkaen äitien ja lapsien terveyteen ja lapsikuolleisuuden vähentämiseen.86 

                                                             
82 Mustonen, Suominen & Suonoja, 1976; Peltola & Saaritsa, 2019. 
83 Laurent, 2012. 
84 Kannisto, 1986, 53, 71‒73. 
85 Laurent, 2012. 
86 Harjula, 2015. 
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Ensimmäiset neuvolat perusti Helsinkiin Maitopisarayhdistys, jonka pääasiallinen toiminta-ajatus 

oli puhtaan rintamaidon korvikkeen, eli pääasiassa lehmänmaidon, jakelu. Maitopisarayhdistys oli 

omaksunut toimintamallinsa Ranskassa ja Englannissa 1800-luvun loppupuolella ja 1900-luvun alussa 

perustetuista Goutte du Lait-yhdistyksestä ja milk depot-maidonjakeluasemista, joiden synty kytkeytyi 

imeväiskuolleisuuden vähentämistavoitteisiin yrittämällä puuttua ensimmäisten elinkuukausien 

suolistosairauskuolemiin. Englannissa myös neuvontatoiminta alkoi jo 1800-luvulla, mutta se keskittyi 

teollisuuskaupunkien vähävaraisiin perheisiin ja perustui siihen, että niin kutsutut terveyslähettiläät 

vierailivat kodeissa jakamassa neuvoja puhtauteen ja lastenhoitoon liittyen sekä myymässä pesuaineita 

hygienian saavuttamiseksi.87 Myös Suomessa kotikäyntejä tehtiin neuvontatarkoituksessa esimerkiksi 

aviottomien äitien luokse ja köyhäinhoidon varassa eläviin perheisiin, joiden oli lain mukaan pakko 

vastaanottaa terveyssisar kotiinsa.88 Maaseudulla kotikäynnit olivat tavallisia.89 

Neuvolatoiminnan kehitys Suomessa ajoittuu 1920-luvun alkuun, jolloin Kenraali Mannerheimin 

Lastensuojeluliitto perusti kaupunkeihin muutamia neuvonta-asemia. Neuvonta-asemille äidit tulivat 

oma-aloitteisesti ja toiminta keskittyi lasten tutkimiseen ja hoito-ohjeiden antamiseen muiden äitien 

katsellessa ja kuunnellessa. Neuvonta-asemilla terveet lapset tutki pääsääntöisesti terveyssisar ja sairaat 

lapset pääsivät lääkärin tutkittaviksi. Asemien toiminta-ajatuksena oli nimenomaisesti äitien neuvominen 

lasten hoidossa eikä niinkään sairauksien parantaminen. Neuvonta-asemat olivat alusta alkaen ilmaisia, 

jotta kaikilla olisi mahdollisuus tuoda lapsensa tarkastukseen. Neuvoloiden lähialueilla 

imeväiskuolleisuuden havaittiin vähentyneen, joten neuvoloita alettiin perustaa muuallekin, keskittyen 

ensin teollisuuspaikkakuntiin, mutta sittemmin myös maalaiskuntiin. Maaseudulla työskenteli myös 

kiertäviä terveyssisaria, jotka tekivät perheisiin kotikäyntejä. Neuvoloissa työskenteli lisäksi 

neuvolalääkäri, joka oli usein samalla myös kunnanlääkäri, ja hoiti neuvolalääkärin tointa pitämällä siellä 

vastaanottoa esimerkiksi muutamia kertoja kuukaudessa.90 

Neuvoloiden kulut jakaantuivat aluksi kuntien ja Mannerheimin lastensuojeluliiton kesken, 

kuntien ottaessa myöhemmin enemmän vastuuta neuvolalaitoksen lupaavien tulosten myötä.91 

Keskustelua käytiin 1930- ja 1940-luvuilla siitä, tulisiko valtion ottaa vastuu kansanterveystyöstä, johon 

neuvolatkin kuuluivat, kun toiminta järjestöjen ajamana oli jo osoittanut arvonsa. Muutosta 

valtiojohtoisuuteen kansanterveystyössä ei kuitenkaan tuolloin saatu järjestettyä, vaan vastuu siirtyi 

                                                             
87 Dwork, 1987, 93–105, 125–127; Riihola, 2010, 41–46. 
88 Riihola, 2010, 113–115. 
89 Lääninterveyssisarten vuosikertomukset, KA, 1943‒1945, esim. Viipurin läänin kertomus 1943. 
90 Korppi-Tommola, verkkolähde, luettu 19.5.2019. 
91 Korppi-Tommola, verkkolähde, luettu 19.5.2019; Harjula, 2015, 150‒151. 
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kunnille, ja valtio ikään kuin toteutti velvollisuuttaan kuntien kautta. Harjulan mukaan maalais- ja 

kaupunkilaiskuntien eroavaisuudet aiheuttivat vastuunoton eritahtisuutta, sillä maalaiskuntien 

suhtautuminen kansanterveystyöhön oli paikoin vastahakoista ja välinpitämätöntä. Siksi neuvoloita 

perustettiinkin kuntiin vaihtelevalla tarmolla.92  

Neuvolat olivat alun perin juuri lastenneuvoloita, eli vastaanotolle tultiin vasta jo syntyneen 

lapsen kanssa. Neuvonnan ja tarkastusten tarve jo odotusaikana huomattiin kuitenkin varhain, ja 

ensimmäiset äitiysneuvolat perustettiin suurimpiin kaupunkeihin jo vuonna 1926.93 Taustalla oli se, että 

Suomessa äitiyskuolleisuus oli poikkeuksellisen korkeaa muihin maihin verrattuna, minkä syyksi on nähty 

esimerkiksi kaupungeissa yleiset laittomat abortit. On arvioitu, että Helsingissä jopa joka viides 

avioliitossa alkunsa saanut raskaus ja kaksi kolmesta aviotta alkaneesta raskaudesta päättyi salaa 

tehtyihin raskaudenkeskeytyksiin, jotka tuolloin johtivat helposti tulehduksiin ja myöhempään 

hedelmättömyyteen. 94 Lisäksi maaseudulla useimmat lapset syntyivät kotona 1920-luvulla, ja heistä noin 

puolet ilman koulutettua apua, mikä lisäsi äitiyskuolleisuutta sekä kuolleina syntyneiden vauvojen 

määrää. Muutos oli kuitenkin nopeaa, sillä avustettujen synnytysten määrä kasvoi parissa kymmenessä 

vuodessa vuoden 1925 54 prosentista vuoden 1945 91 prosenttiin. Myös kuolleena syntyneiden määrä 

aleni tänä aikana, ja vuonna 1925 noin 37 tuhannesta syntyi kuolleena, kun vuonna 1945 kuolleena 

syntyneitä oli enää 22 tuhannesta.95 

Talvisodan alkuun vuonna 1939 mennessä nimenomaan raskausaikaan keskittyviä 

äitiysneuvoloita oli noin kolmekymmentä. Neuvolatiheys ylipäätään kasvoi nopeasti, vuoden 1922 

kahdeksasta neuvolasta vuoden 1944 kolmeensataan neuvolaan. Eniten neuvoloita lyhyessä ajassa 

perustettiin sotavuosina, kun vuosien 1939 ja 1944 välillä neuvoloita nousi yhteensä 150 ympäri maata.96 

Talvisodan jälkeen Mannerheimin lastensuojeluliitto ja Suomen Huolto olivat tarjoutuneet yhdessä 

lahjoittamaan noin 200 neuvolan tarpeet ja rahoittamaan lääkäriä vuoden kunnissa, jotka sitoutuivat 

toimintaan.97 Taustalla neuvoloiden perustamistehokkuudessa oli myös asemasodan aikana tehty 

lakialoite, joka vaati äitiys- ja lastenneuvoloiden perustamista joka kuntaan. Valtio tarjosi tukea kunnille 

neuvoloiden perustamisessa ja painopiste siirtyikin vapaaehtoisorganisaatioilta viranomaisille, kun lait 

hyväksyttiin kesken vuoden 1944 taisteluiden.98 Vuosi 1938 oli lisäksi tuottanut kaksi merkittävää lakia, 

                                                             
92 Harjula, 2015, 134–136. 
93 Korppi-Tommola, verkkolähde, luettu 19.5.2019. 
94 Laurent, 2012. 
95 Suomen tilastollinen vuosikirja, Doria, taulu 301, 1962. 
96 Korppi-Tommola, verkkolähde, luettu 19.5.2019. 
97 Harjula, 2015, 150. 
98 Laurent, 2012. 
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jotka paransivat pikkulasten selviämismahdollisuuksia, kun säädettiin laki ilmaisesta äitiyspakkauksesta 

vähävaraisille synnyttäjille sekä kätilöiden velvollisuudesta ennaltaehkäisevään äitiyshuoltoon eli toisin 

sanoen hoitoon ja neuvontaan jo raskauden aikana.99 Ennaltaehkäisevä kansanterveystyö oli valtion 

kannalta hyvä ratkaisu, sillä sen huomattiin olevan kustannustehokkaampaa kuin kalliit sairaanhoito- ja 

laitoshoitopalvelut.100 

Neuvoloiden arveltiin vaikuttavan imeväiskuolleisuuteen kahta väylää pitkin. Ensinnäkin 

lastenneuvolat antoivat neuvoja pikkulasten hoitoon, mikä osaltaan varmisti vanhempien tietoisuuden 

vastasyntyneiden oikeanlaisesta käsittelystä. 1930-luvun lopulla ja 1940-luvun alussa käyty julkinen 

asiantuntijakeskustelu aiheesta totesi, että lastenneuvoloiden vaikutuspiirissä olleilla alueilla 

ensimmäisten elinviikkojen jälkeinen imeväiskuolleisuus oli alentunut. Salmi esittikin vuonna 1944, että 

vaikuttaakseen maaseudun imeväiskuolleisuuteen, tulisi lastenneuvolatoimintaa lisätä alueilla.101 

Neuvolalainsäädäntöä puollettiin, sillä sen nähtiin tasoittavan alueellisia eroja ja varmistamaan, että 

neuvontatyötä tehtiin, sillä kuntien kätilöt olivat kiireisiä kotikäyntien vuoksi. Neuvoloiden työnjako 

muodostuikin yleisesti sellaiseksi, että terveyssisar vastasi lastenhoidosta ja kätilö äitiyshuollosta.102 

Toisekseen äitiysneuvoloiden arvo tunnistettiin heti synnytyksen jälkeiseen kuolleisuuteen vaikuttavana 

toimintona, vaikka kokonaisvaikutusten näkyminen olikin huomattavasti lastenneuvoloita hitaampaa.103 

Äitiysneuvoloiden käyttö raskausaikana ei ollut pakollista, mutta niiden käyttöastetta pyrittiin lisäämään 

ehdollistamalla äitiyspakkauksen saaminen äitiysneuvolakäyntiin.104 

Neuvoloiden vaikutuksia sota-ajan lapsiin on arvioitu sekä ratkaisevan tärkeiksi että vielä tuolloin 

vähämerkityksisiksi.105 Esimerkiksi vuonna 1944 kirjoittaneen Salmen mukaan juuri neuvolajärjestelmä 

vähensi sodan aikaan imeväiskuolleisuutta ennätyksellisen alhaiselle tasolle.106 Toisaalta hänen 

tutkimuksensa käsitti vain ajanjakson jatkosodan puoliväliin asti. Kuitenkin neuvoloiden 

toimintaedellytykset sodan aikana voidaan kyseenalaistaa, sillä useat vastaperustetut neuvolat kärsivät 

henkilöstökadosta.107 Lisäksi äitiys- ja lastenhuoltojärjestelmän ja imeväiskuolleisuuden välisen yhteyden 

                                                             
99 Korppi-Tommola, verkkolähde, luettu 19.5.2019. 
100 Harjula, 2006. 
101 Harjula, 2015, 150–151; Salmi, 1944a. 
102 Harjula, 2015, 150–151 
103 Salmi, 1944a. 
104 Harjula, 2015, 194–195. 
105 Laurent, 2017, 192–193. 
106 Salmi, 1944a. 
107 Lääninterveyssisarten vuosikertomukset, KA, 1943–1945. Esim. Vaasan ja Viipurin läänit 1943. 



 

19 
 

selvittäminen tilastollisin menetelmin ei ole aikaisemmassa tutkimuksessa tuottanut merkitseviä 

tuloksia.108 

Neuvolalaitos kytkeytyy laajemmassa mittakaavassa terveydenhuollon vaikutuksiin 

imeväiskuolleisuuden alentamisessa. Kansanterveystyötä toteutettiin säätämällä ensimmäinen kuntia 

velvoittava laki kätilöistä vuonna 1920, jolloin jokaista yli 5000 asukkaan kuntaa vaadittiin palkkaamaan 

kätilö. Suurimman osan kunnista väkiluku tosin jäi alle viiteen tuhanteen, joten lakia tarkennettiin vuonna 

1924 siten, että jokaisessa kunnassa oli oltava kätilö ja lisäksi suuremmissa kunnissa tuli olla kätilöitä 

tiettyjen väkilukuraja-arvojen välein. Vuosien 1924–1934 välillä kätilön läsnä ollessa synnyttäneiden 

osuus nousi Suomessa 45 prosentista 70 prosenttiin. Vuonna 1937 kätilön tehtävänkuvaan lisättiin 

neuvontatyö ja lastenhoidossa opastaminen, eli ennaltaehkäisevä terveystyö. Kätilötiheys pysytteli noin 

25 kätilössä 100 000 asukasta kohti koko tämän tutkielman ajanjakson 1934–1947.109  

1930‒1940 -luvuilla oli ylipäätään ollut nousevaa trendiä sairaalahoitoon hakeutumisessa, mutta 

lääkärin hoitoon hakeutumisen kasvaviin lukuihin sota-aika toi notkahduksen.110 Sairaaloissa potilaita siis 

hoitivat esimerkiksi sairaanhoitajattaret. Kuolemaan johtaneista tapauksista muodostetun tilaston 

mukaan sairaaloihin ja mahdollisuuksien mukaan lääkärin luo hakeuduttiin useimmiten tiettyjen 

tartuntatautien ja sukupuolitautien kohdatessa, mikä todetaan myös tilaston analyysiosiossa.111  

Raskausaikaan ja synnytykseen liittyvissä taudeissa sairaalaan ja lääkärin vastaanotoille 

hakeuduttiin harvemmin, mutta kuitenkin yleisemmin kuin syntyneiden lasten kehitysvirheisiin ja 

vastasyntyneiden tauteihin liittyen.112 Tilastollinen päätoimisto analysoi sotavuosien imeväiskuolleisuutta 

seuraavasti: ”Se seikka, että vastasyntyneiden taudeissa turvaudutaan jatkuvasti suhteellisen vähän 

lääkärinapuun, on omiaan lisäämään pienten lasten kuolleisuutta.”113 Tästä on kuitenkin esitetty 

myöhemmin eriäviä mielipiteitä, ja esimerkiksi Saaritsa esittää, että lasten sairauksien ammattimainen 

hoito oli prioriteetti kotitalouksien menoissa.114 Erilaisia tuloksia voisi selittää se, että Tilastokeskuksen 

kuolemansyytilaston sairaala- ja lääkärihoitoa saaneiden määrä on tilastoitu kuolemantodistusten 

perusteella, eli luku mittaa vain niitä, jotka ovat kuolleet hoidon yhteydessä tai välittömästi sen jälkeen 

verrattuna ilman hoitoa kuolleisiin. Saaritsan tutkimuksessa puolestaan on käytetty tietoa 

                                                             
108 Mustonen, Suominen & Suonoja, 1976, 81‒84. Julkaisussa todetaan, että ”Ne mallit, joissa oli mukana äitiys- ja 
lastenhuoltojärjestelmää kuvaava muuttuja olivat täysin epäonnistuneita ‒ ‒” sekä ”äitiys- ja 
lastenhuoltojärjestelmällä ei sinänsä ole ollut ratkaisevaa merkitystä perinataalikuolleisuuden vähenemiseen” 
109 Harjula, 2015, 140–144, 148. 
110 Tilastollinen päätoimisto: Kuolemansyyt vuosina 1941–1945, 1950. 
111 Tilastollinen päätoimisto: Kuolemansyyt vuosina 1941–1945, 1950. 
112 Tilastollinen päätoimisto: Kuolemansyyt vuosina 1941–1945, 1950. 
113 Tilastollinen päätoimisto: Kuolemansyyt vuosina 1941–1945, 1950. 
114 Saaritsa, 2017. 
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terveyspalveluihin käytetyistä rahamääristä. Näin ollen Kuolemansyytilastoon päätyneet tapaukset ovat 

luultavasti olleet jo lähtökohtaisesti vakavampia. Lisäksi tutkittu ajanjakson on hiukan eri, sillä Saaritsan 

tutkimus käsittelee 1920-lukua115 ja Tilastokeskuksen data 1930–1940-lukuja116. 

Lääkärin vastaanotolle hakeutuminen oli osassa kunnista mahdotonta 1930-luvulla, sillä 

esimerkiksi vuonna 1937 kokonaan ilman lääkäriä oli 118 kuntaa. Lääkärin palkkaamista koskeva laki 

tulikin vasta vuonna 1939 vastaamaan tähän tarpeeseen, mutta sodan vuoksi sen täytäntöönpano 

viivästyi neljällä vuodella. Lääkäreitä oli lähtökohtaisestikin vähän, sillä koko maassa oli vain vähän yli 

1300 lääkäriä. Lisäksi osaan erityisesti syrjäisimmistä kunnista oli vaikea saada kunnanlääkäriä, ja vuonna 

1947 vielä 38 kunnanlääkärinvirkaa oli täyttämättä. Samanlaisia ongelmia oli terveyssisarten 

palkkaamisessa, ja vuoden 1939 komiteamietinnössä todetaan terveyssisaria olevan liian vähän ja vaikea 

palkata syrjäseuduille. 117 

Vaikka pikkulasten lääkäriin pääsyn yleisyydestä on todisteita, jotka ovat ristiriidassa keskenään, 

voidaan niiden perusteella yrittää pohtia aikakauden asenneilmapiiriä. Kuolemansyytilastot antavat 

viitteitä välinpitämättömyydestä pienten lasten sairauksia kohtaan, hoidettiinhan aikuisen sairaus 

todennäköisemmin asianmukaisesti kuin vastasyntyneen118, mikä herättää kysymyksen, pidettiinkö lapsen 

kuolemanvaaraa ehkä luonnollisempana. Esiteollisessa suomalaisessa yhteiskunnassa on arveltu olleen 

fatalistisesta maailmankatsomuksesta johtuvaa haluttomuutta hoitaa pikkulasten tauteja, sillä kuolemien 

katsottiin olevan väistämättömiä ja ylempien voimien tahdosta johtuvia.119 1920-luvulta alkaen 

kansanterveysajattelu nosti lasten arvostusta tulevaisuuden kansalaisina, ja toimenpiteitä 

imeväiskuolleisuuden laskemiseksi alettiin suunnitella aiempaa tehokkaammin.120 Siksi onkin kiintoisaa, 

että vielä vuoden 1936 kuolintodistuksissa merkittiin erikseen 18‒60-vuotiaina kuolleet henkilöt, ja 

ikäryhmän ulkopuolella kuolleet jäivät niin sanotusti normaalien kuolemantapausten joukkoon.121 

3.3 Warfare-Welfare 
Warfare-welfare -tematiikka kytkeytyy sodan ja hyvinvointivaltion välisiin yhteyksiin. Osa tutkijoista 

määrittelee sodan roolin olleen julkista päätöksentekoa vauhdittava ja näin edistäneen hyvinvoinnin 

kehitystä, kun taas osa tutkijoista näkee sodan johtaneen siihen, että rahat käytettiin hyvinvoinnin 

                                                             
115 Saaritsa, 2017. 
116 Tilastollinen päätoimisto: Kuolemansyyt vuosina 1941–1945, 1950. 
117 Harjula, 2015, 145–147; Laurent, 2012. 
118 Tilastollinen päätoimisto: Kuolemansyyt vuosina 1941–1945, 1950. 
119 Pitkänen, 1983. 
120 Harjula, 2015, 127–130. 
121 Kuolleiden luettelot, KA, 1936. 
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edistämisen sijaan aseisiin.122 Keskustelua on käyty tarkastellen valtioiden rahallisten menojen muutoksia 

sodan ja rauhan aikana123 sekä tapausesimerkkien kautta124. Warfare-welfare keskustelua käydään myös 

tällä hetkellä käynnissä olevien sotien osalta, mutta olen nyt keskittynyt historiallisiin tutkimuksiin 

aihepiiristä. 

Obingerin ja Petersenin vuonna 2017 ilmestyneessä artikkelissa arvioidaan laajasti sodankäynnin 

ja hyvinvoinnin välistä suhdetta. Sotamenestyksen, teollistumisen ja hyvinvoinnin välinen dilemma alkoi 

heidän mukaansa paljastua, kun Euroopan valtioissa suoritettiin yleisiä kutsuntoja 1800-luvulla ja 1900-

luvun alussa. Kutsuntojen yhteydessä tehtävät terveystarkastukset osoittivat suuren osan nuorista 

miehistä olevan sopimattomia armeijan käyttöön huonon terveyden vuoksi, jonka syyksi puolestaan jo 

preussilainen kenraaliluutnantti esitti liian varhain aloitettua työntekoa ja siitä aiheutuneita vaivoja. 

Britanniassa huonokuntoiset sotilaat aiheuttivat huolta kansakunnan degeneraatiosta, jonka syiksi nähtiin 

kaupungistuminen ja teollistuminen. Sotilaiden kehnon taistelukunnon toteaminen ja syyn 

kohdentaminen teollisuustyöhön poiki kuitenkin uudistuksia työlainsäädännössä, ja esimerkiksi Saksassa 

säädettiin lapsityövoiman käyttöä rajoittavat lait jo 1800-luvun alkupuolella. Iso-Britanniassa 

ensimmäisen maailmansodan jälkeen säädettiin vielä lisää sosiaalipoliittisia uudistuksia, sillä aiemmat 

eivät olleet vaikuttaneet tyydyttävällä tavalla armeijan taistelukuntoon. 125 

Sota ja perhepolitiikka löysivät yhtymäkohdan Euroopan väestönkasvun hidastuessa ja 

tulevaisuuden armeijoita suunniteltaessa. Keskustelua käytiin syntyvyyden laskusta, armeijoiden 

maanpuolustuskyvystä ja kansakunnan selviytymisestä.126 Dworkin mukaan ensimmäinen maailmansota 

ja valtaisat miestappiot herättivät Iso-Britannian ymmärtämään lasten arvon tulevaisuuden 

kansalaisina.127 Samanlaista keskustelua käytiin toisen maailmansodan aikaisessa Suomessa, kun sotien 

miestappiot nostattivat huolta kansakunnan selviytymisestä uhkaavan väestökadon edessä.128 

Englannissa huoli kansan ja rodun säilymisestä johti yleisen kiinnostuksen kasvuun lasten 

terveydenhuoltoa kohtaan ja sitä myöten terveyspalvelujen moninaistumiseen sekä saatavuuden 

parantumiseen. Esimerkkinä Dwork käyttää muun muassa sitä, että vuonna 1914 paikallisviranomaiset 

palkkasivat 600 terveystarkastajaa, ja vuoteen 1918 mennessä luku oli yli nelinkertaistunut. Lisäksi sodan 

alussa perustettiin satoja äitiys- ja lastenklinikoita, ja niiden määrä moninkertaistui sodan loppuun 
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124 Dwork, 1987. 
125 Obinger & Petersen, 2017. 
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mennessä.129 Huoli kansakunnan tulevaisuudesta johti useissa sotaa käyneissä Euroopan valtioissa 

sosiaalipoliittisiin uudistuksiin, kuten lapsiperheiden verovähennyksiin ja julkiseen terveydenhuoltoon, 

joiden toivottiin lisäävän syntyvyyttä.130 

Warfare-welfare -keskustelun ytimessä on kysymys vaihdetaanko sodassa voi aseisiin, eli 

laiminlyödäänkö kansan hyvinvointia armeijan tarpeiden vuoksi. Obingerin ja Petersenin mukaan 

saatavilla olevien lukujen perusteella on osoitettu, että sodan aikana valtioiden rahankäyttö sosiaalisiin 

hankkeisiin vähentyi tai pysyi samalla tasolla kuin rauhan aikana, kun taas sotilaalliset menot kasvoivat 

räjähdysmäisesti. Kuitenkin demokraattisissa valtioissa on ollut tapana luvata sotaa käyvälle 

kansakunnalle sosiaalipoliittisia uudistuksia sodan jälkeen, ja esimerkiksi Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Iso-

Britanniassa näin toimittiin toisen maailmansodan aikana. Hyvinvoinnin on nähty olevan tapa käydä 

kauppaa kansan kanssa, jotta sota pysyisi suosittuna ja mieliala korkealla. Obinger ja Petersen viittaavat 

esimerkiksi Götz Alyn tutkimuksiin natsi-Saksasta, jossa sotilaiden ja heidän perheidensä elintasoa 

kohotettiin riistämällä resursseja juutalaisilta sekä valloitettujen alueiden väestöltä, ja näin ylläpidettiin 

sotilaiden taisteluhalua.131 

Sodan aiheuttamat kulut tuottivat painetta valtioille lisätä verotulojaan, vaikka sosiaalimenoja 

olisikin karsittu. Obinger ja Petersen esittävät, että sotatila toi myös demokraattisille valtioille 

mahdollisuuden viedä poikkeustilaan vedoten läpi uudistuksia, joilla ei muulloin ollut suurta kannatusta. 

Näin ollen useissa Euroopan ja Pohjois-Amerikan valtioissa otettiin käyttöön rikkaimman väestönosan 

verotaakkaa lisänneitä verouudistuksia. Rahallisen hyödyn lisäksi niillä pyrittiin osoittamaan, että koko 

kansa teki töitä maanpuolustuksen eteen, toiset riskeeraten henkensä rintamalla, ja toiset maksaen 

sodan kulut.132 Myös Suomessa tehtiin vastaavanlaisia veronkorotuksia, kun vuonna 1939 korotettiin tulo- 

ja omaisuusveroa väliaikaisesti pariksi vuodeksi, sekä perittiin ylimääräinen vero muun muassa korkeista 

tuloista ja metsäomistuksesta vuonna 1941, mikä kohdistui rikkaimpiin kansalaisiin. Näiden lisäksi 

verotettiin erikseen suhdanneverolla niin sanotusti ylimääräistä tuloa, jos sen ansaitsi sotavuosina, eli 

rikastumista sodan aikana verotettiin kovalla kädellä.133 

Monissa valtioissa sodan aikana esitetyt lupaukset sodan jälkeisistä paremmista ajoista oli 

lunastettava sodan jälkeen luomalla uusia hyvinvoinnin ja elintason nostamiseen tähtääviä ohjelmia. 

Maailmansotien jälkeen esimerkiksi Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa aloitettiin sotaveteraaneille 
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suunnattuja kampanjoita, jotka pyrkivät parempien asuntojen tarjoamiseen heille joko rakentamalla uusia 

taloja tai myöntämällä halpoja lainoja. Lisäksi työttömyyteen ja koulutukseen puuttuvia ohjelmia 

aloitettiin, jotta sotaveteraanit pärjäisivät siviilielämässä sodan jälkeen.134 Samanlaista politiikkaa 

harjoitettiin myös Suomessa jatkosodan jälkeen, kun rintamamiestonttijärjestelmä luotiin. Järjestelmän 

tarkoituksena oli myydä sodasta palaaville nuorille miehille edullisia asuintontteja ja helpottaa näin 

asuntopulaa sekä perheen perustamista.135 

Sodan traumatisoivat vaikutukset ihmisten elämässä ovat tutkijoiden mukaan vaikuttaneet siihen, 

että sodan kokeneiden ihmisten arvostus valtion vakautta kohtaan on kasvanut ja heidän halunsa ottaa 

henkilökohtaisia riskejä on alentunut. Näin ollen he ovat olleet kiinnostuneita vakuutusten ottamisesta ja 

riskinhallinnasta. Obingerin ja Petersenin mukaan nämä tekijät yhdessä johtivat hyvinvointivaltion 

kaltaisiin ratkaisuihin, joissa suuri joukko pyrki yhdessä hallitsemaan riskejä yhteisten sosiaalisten 

vakuutusten kautta, eli vaikkapa julkisella terveydenhuollolla. Titmussia (1950) vapaasti suomentaen: 

ihmisten arvomaailma muuttui, ja mikäli vaarat oli jaettava, niin oli resurssitkin.136 Köyhäinapu korvaantui 

tässä arvomaailmassa sosiaalietuuksilla, jotka olivat jokaisen kansalaisen oikeus.137 

Suomi joutui sodissaan luovuttamaan alueita, mikä johti tilanteeseen, jossa suurehko määrä 

evakuoituja ihmisiä piti sijoittaa muualle maahan. Evakuointien on nähty toisaalta johtaneen suureen 

imeväiskuolleisuuteen siirtoväestön keskuudessa138, mutta toisaalta myös terveyspalvelujen 

paranemiseen. Suomen Huolto perustettiin vuonna 1941 vastaamaan siirtoväen terveydenhuollosta. 

Järjestöllä oli esimerkiksi 66 sairaalaa, 32 synnytystupaa, 19 lastenkotia ja 93 neuvolaa, jotka oli 

tarkoitettu Länsi-Suomeen sijoitetulle siirtoväelle. Lisäksi järjestö jakoi ulkomaista apua evakoille.139 Myös 

kiertäviä neuvola-autoja ja uusia neuvoloita on nähty perustetun juuri siirtoväen tarpeita varten, ja ne 

jäivät sodan jälkeen suurelta osin käyttöön.140 Terveydenhoito kehittyi Laurentin mukaan sota-aikana 

nopeasti, sillä kriisi vaati lääketieteen käytännön sovelluksia ja sairastuneilla tai haavoittuneilla sotilailla 

voitiin tehdä niin sanotusti ihmiskokeita uusia hoitomuotoja etsittäessä. Sodalla on siis näiden kaltaisista 

näkökulmista saattanut olla Suomessa vaikutuksia, jotka ovat edistäneet hyvinvointia.141 Käsittelen 

myöhemmissä luvuissa evakuointeja tarkemmin. 
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4. Sota-ajan erityispiirteet 
Tämän tutkielman viitekehyksenä ovat Suomen käymät talvi-, jatko- ja Lapin sodat vuosina 1939‒1945. 

Ajanjakso on poikkeuksellinen ja sen aiheuttamat muutokset tavallisten ihmisten elämässä ovat vaikeasti 

mitattavia, mutta merkittäviä. Tärkeitä ja esille nostettavia elementtejä ajanjaksolla ovat sodan ja rauhan 

ajat, aktiivisen sodankäynnin maantieteellinen sijoittuminen, muutokset elintarviketilanteessa sekä 

kaikenlaiset pakkotoimet, joihin väestön täytyi reagoida. Kaikella edellä mainitulla on voinut olla 

vaikutusta imeväiskuolleisuuteen, sillä sotatoimien maantieteellinen sijoittuminen vaikutti väestön 

liikkumiseen evakuointien myötä, ja elintarviketilanne sekä pakkotoimet vaikuttivat käytettävissä olevan 

ravinnon määrään ja laatuun sekä esimerkiksi siihen, kenen täytyi työskennellä raskaissa töissä.  

Karkea ajanjakson ryhmittely sodan ja rauhan jaksoihin auttaa hahmottamaan potentiaaliset 

suvantovaiheet imeväiskuolleisuudessa. Talvisota syttyi marraskuussa 1939 ja kesti maaliskuulle 1940. 

Sotaa edelsi pienimuotoisen elintarvikesäännöstelyn aloittaminen sekä ihmisten siirtyminen maan sisällä 

liikekannallepanon siirtäessä noin kolmasosan kaikista miehistä itärajan tuntumaan ja muun väestön 

sisämaahan päin. Taistelut keskittyivät talvisodan aikana Karjalan kannakselle, Laatokan Karjalaan sekä 

pohjoisessa itäiseen Lappiin. Talvisotaa seurasi välirauhan aika, jolloin Suomen täytyi asuttaa evakuoitu 

väestö luovutetuilta alueilta, eli Karjalan kannakselta, Hangosta ja Sallan ja Kuusamon alueilta. Myös 

säännöstely kiristyi. Jatkosota syttyi kesäkuussa 1941 ja jatkui syyskuulle 1944. Jatkosodasta on usein 

katsottu tarpeelliseksi eritellä asemasotavaihe talvesta 1941‒42 kesään 1943, jonka aikana rintamamiehiä 

pääsi säännöllisemmin kotiin ja maatalouden ja teollisuuden työvoimapulaa onnistuttiin paikkaamaan 

paremmin, mutta jolloin myös elintarvikepula oli suurimmillaan.142 Jatkosodan perään käytiin vielä Lapin 

sota, joka jatkui enemmän tai vähemmän aktiivisena aina huhtikuulle 1945 sitoen vielä osan joukkoja 

Pohjois-Suomeen taistelussa viimeisiä maassa olevia saksalaisia sotilaita vastaan.143  

4.1 Talvisota ja välirauhan aika 
Suomen talous oli kehittynyt 1930-luvun lopulla suotuisasti hyvien suhdanteiden ansiosta.144 

Taloudellinen nousu oli parantanut väestön yleistä terveydentilaa ja erityisesti eteläsuomalaisissa 

kaupungeissa imeväiskuolleisuus oli laskenut huomattavasti maaseutua alhaisemmalle tasolle.145 

Loppuvuodesta 1939 toisen maailmansodan puhkeaminen tuntui maassa vaikeuttamalla 

ulkomaankauppaa. Ylimääräiset kertausharjoitukset, jotka aloitettiin juuri ennen talvisodan 

liikekannallepanoa, veivät myös teollisuudesta suuren joukon työvoimaa, mikä vaikutti negatiivisesti 
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tuotantoon heti syksyllä 1939. 1930-luvun suhdannevaihtelut olivat heittelehtineet niin paljon, että 

Suomessa teollisuustuotanto oli edelleen sodan uhkasta huolimatta varovaista, eikä varastoja juurikaan 

kerätty, vaikka ulkomaan tuonnin keskeytymisen vaara tiedostettiinkin. Maa oli siis varastojensa puolesta 

melko huonosti varautunut sodankäyntiin vuonna 1939.146  

Lokakuussa 1939 alkanut sokerin ja kahvin säännöstely ei vaikuttanut sinänsä siviiliväestöön kovin 

dramaattisesti, ja elintarviketilanne säilyikin talvisodan ajan hyvänä juuri korjatun sadon ansiosta. 

Ulkomailla Suomi nähtiin sodan sympaattisena altavastaajana, ja näin ollen Suomeen lähetettiin myös 

ruoka- ja tarvikeapua. Evakuoinnit ja ihmisten siirtyminen maan sisällä muodostivatkin suuremman 

ongelman talvisodan aikana kuin elintarviketilanne. Heti sotatoimien käynnistyessä sisämaahan saapui 

väestöä rajaseuduilta, ja heitä sijoitettiin asumaan niin yksityiskoteihin kuin koulumajoitukseen ynnä 

muihin tilapäisratkaisuihin.147 Osa evakoista jouduttiin majoittamaan todella heikkolaatuisiin asumuksiin, 

joissa oli ahdasta ja likaista. Huonot majoitusolot edistivät tautien muuttumista epidemioiksi, ja Pohjois-

Suomen evakoiden keskuudessa levisi esimerkiksi hinkuyskää, joka jälkitauteineen oli monille pikkulapsille 

kohtalokas.148 Evakuointeja tehtiin muuallakin kuin rajaseudulla, sillä sisämaan asutuskeskuksien väkeä 

kehotettiin siirtymään maaseudulle pakoon pommituksia. Lapsia ja vanhuksia lähetettiin muihin 

pohjoismaihin turvaan yhteensä noin 10 000 henkeä, sillä elintarviketilanteen pelättiin heikentyvän.149   

Sotatarviketeollisuus käynnistyi melko hitaasti talvisodan jo puhjettua. Luonnollisesti 

teollisuuslaitokset kärsivät työvoimapulasta niissä normaalioloissa työskentelevien miesten jouduttua 

suurimmilta osin rintamalle. Teollisuuden, hallinnon ja liike-elämän miespuolista työvoimaa alettiin 

korvata naisilla, mutta tuotanto laski ammattilaisten puuttuessa. Jo ennen talvisodan alkamista maahan 

oli määrätty yleinen työvelvollisuus, ja tämän myötä väkeä voitiin määrätä myös tehtäviin, jotka eivät 

olleet kovin haluttuja, esimerkiksi linnoitustöihin. Lisätyövoimaa vastaanotettiin myös muista 

pohjoismaista yhteensä noin 2000 insinööriä, metallityömiestä ynnä muita vastaavia 

ammattilaisia.150 Työvoimapula vaikutti myös terveydenhuoltoon, sillä tuolloin pitkälti miespuolinen 

lääkärikunta oli lähetetty rintamalle ja suuri osa sairaaloista oli varattu sodan tarpeisiin. Siviilien 

sairaanhoidosta vastuuseen laitettiinkin eläköityneitä lääkäreitä sekä naispuolisia lääketieteen 

opiskelijoita, mutta tästäkään huolimatta henkilökuntaa ei riittänyt tarpeeksi maaseudulle.151 
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Välirauhan alettua maaliskuussa 1940 loputkin raja-alueiden asukkaat oli siirrettävä uusien 

rajojen sisäpuolelle. Luovutettavilla alueilla oli sodan aikana oleskellut vielä noin 100 000 asukasta, ja nyt 

tämäkin joukko oli asutettava nopealla aikataululla. Yksityiskoteihin majoitettiin paljon karjalaista 

siirtoväkeä, mikä johti joissakin tapauksissa katkeruuteen vastaanottavissa kotitalouksissa. Erityisesti 

maan hyvinvoivissa osissa Satakunnassa ja Länsi-Suomessa siirtoväkeen suhtauduttiin keskimääräistä 

kielteisemmin152, kun taas vähävaraisten kotitalouksien raportoitiin vastaanottaneen evakoita 

avokätisesti153. Skismaa aiheutti erityisesti se, ettei evakoita saatu suurilta osin työllistettyä, mikä aiheutti 

turhautuneisuutta siirtoväen keskuudessa sekä halveksuntaa vastaanottavien parissa. Lisäksi 

kustannuksista liikkui erilaisia tietoja, ja evakoilla oli yleisesti käsitys, että valtio maksaisi majoitus- ja 

elämiskulut kaikille evakuoiduille, vaikka todellisuudessa valtio maksoi vain vähävaraisimpien kulut.154 

Niin kutsutun huoltorahan maksu keskeytyi myös heti evakon löytäessä työtä, vaikkakin suurperheiden 

elättäjien kohdalla tilannetta tarkasteltiin tapauskohtaisesti siten, että perheen käyttöön oli jäätävä 

riittävästi rahaa elämiseen.155 

Evakoiden asuttamiseksi laadittu pika-asutuslaki saatiin voimaan kesäkuussa 1940, minkä 

seurauksena luotiin noin 8500 uutta maatilaa. Karjalainen väestö oli suurelta osin maatalousväestöä 

pientiloilta, ja heille pyrittiin lain nojalla antamaan aiempaa tilaansa vastaavan tyyppistä maata muualta 

Suomesta.156 Evakuoidun väestön terveyden huoltamiseksi perustettiin muutamia kiertäviä 

lastenklinikoita sekä synnytystupia. Neuvola-autot kiersivät evakoiden keskuudessa, mutta saavuttivat 

hyvin myös syrjäseutujen asukkaat, joten autot pysyivät käytössä vuoteen 1953 asti. Sota-aikaan 

kiertävien neuvola-autojen pääasiallisena tarkoituksena oli kerätä tietoa evakuoitujen lasten 

terveydentilasta, hoitaa yleisimpiä sairauksia ja neuvoa lastenhoidossa.157 Synnytysapua tuli antaa 

kunnissa maksutta sellaisille siirtoväkeen kuuluville, jotka olivat ilmeisen varattomia. Myös sairaanhoitoa 

annettiin evakoille ilmaiseksi.158 

Vaikka sotatoimet maassa taukosivat, muualla Euroopassa käynnissä oleva toinen maailmansota 

varjosti elintarvikkeiden ja muidenkin hyödykkeiden tuontia aiheuttaen kasvavaa puutetta myös 

Suomeen. Suomen viljantuotanto oli supistunut ensinnäkin, koska luovutetuille alueille jäi noin 10 

prosenttia maan viljelyalasta. Toisekseen, jäljelle jääneillä viljelymailla sato oli kesällä 1940 heikko, sillä 
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sää oli kuiva ja ulkomaantuonnin vähentymisen vuoksi ei saatu tarpeeksi teollisia lannoitteita eikä 

bensiiniä maatalouskoneisiin. Elintarvikkeita säännösteltiin Suomessa sota-aikana, eli jokaiselle 

ruokakunnalle jaettiin elintarvikkeiden ostokortit, joista leikattiin kaupassa irti kutakin elintarviketta 

koskeva kuponki kaupan toteutuessa. Kuponkeihin oli kirjattu kuinka paljon mitäkin tuotetta ruokakunta 

oli oikeutettu ostamaan, ja näin pyrittiin varmistamaan, että valtakunnallisella tasolla ravintoa riitti 

kaikille.159 

Elintarvikesäännöstelyä kiristettiin koskemaan viljaa ja voita, sekä myöhemmin vuonna 1940 

myös maitoa ja lihaa. Säännöstelyn tiukentuminen johti mustan pörssin merkityksen kasvuun. 

Maanviljelijöille oli määrätty omasta kulutuksesta yli jäävien tuotteiden luovutusvelvollisuus, ja erityisesti 

arvokkaampia elintarvikkeita alkoikin ilmestyä laittomille markkinoille tuotteille muualla määrätyn 

hintakaton vuoksi. Elintarviketilanne pysyi kuitenkin kohtalaisena jatkosodan alkuun asti, sillä Suomi osti 

viljaa esimerkiksi Neuvostoliitosta, Yhdysvalloista ja Ruotsista.160 

4.2 Jatkosodan alku 
Jatkosodan syttymistä edelsi noin 30 000 saksalaisen sotilaan saapuminen Pohjois-Suomeen kesäkuussa 

1941. Kuun lopussa alkanut jatkosota sinetöi kauppasuhteet Suomen ja Saksan välillä, ja Saksasta tulikin 

tärkein viljan ja aseiden tuontimaa. Kesän aikana sotatarvikkeiden valmistus kiihtyi ja muitakin 

teollisuuslaitoksia muutettiin sodan tarpeita palveleviksi, mikä voimisti työvoiman tarvetta teollisuudessa 

kun sen työntekijät olivat suureksi osaksi rintamalla. Lisätyövoimaa teollisuuteen ja maataloustöihin 

saatiin kotiuttamalla vanhin ikäluokka, eli vuonna 1896 syntyneet, jo heinäkuussa 1941. Vuoden 1941 

aikana kotiutettiin vanhimpia ikäryhmiä reilut 34 000 miestä ja seuraavana vuonna vähän yli 37 000.  161 

Saksalaisinvaasiolla oli vaikutuksia pohjoissuomalaisen siviiliväestön elämään. Monet naiset 

hakeutuivat saksalaisten palvelukseen, sillä he maksoivat kolminkertaista palkkaa suomalaisiin 

työnantajiin nähden sekä antoivat lisäksi muonaetuja. Naisia pestautui töihin esimerkiksi palvelijoiksi, 

pyykkäreiksi, taloustyöntekijöiksi ja tulkeiksi, osa naisista toimi myös prostituoituina virallisen työnsä 

ohessa. Suomalaisnaisten ja saksalaissotilaiden välille kehittyi suhteita, ja muun muassa niiden 

seurauksina moni naisista tuli raskaaksi.162 Avioliiton ulkopuolella syntyneet lapset ovat perinteisesti 
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olleet herkempiä kuolemaan jo imeväisikäisinä.163 Pohjois-Suomessa avioliiton ulkopuolella syntyi jo 

ennen sotia muuta maata enemmän aviottomia lapsia ja ilmiö jatkui myös sodan aikana.164 

Jatkosodan alun menestyksekäs menetettyjen alueiden takaisinvaltaus rohkaisi erityisesti 

karjalaista siirtoväestöä palaamaan kotitiloilleen. Paluumuuttoon tarvitsi erillisen luvan, ja lupia 

myönnettiin pääasiassa läntisessä Karjalassa asuneille, sillä rintaman lähellä olevat tilat olivat lähellä 

sotatoimialuetta ja alueen väestö oli ollut jo talvisodan alusta alkaen evakossa, eli he olivat jossain määrin 

paremmin asettuneet aloilleen Sisä-Suomeen. Karjalainen kaupunki- ja teollisuusväestö ei myöskään 

kokenut yhtä suurta tarvetta palata kotiseuduilleen, sillä heidän oli ollut helpompi kotoutua muun 

Suomen asutuskeskuksiin ja he olivat onnistuneet työllistymään kohtalaisen hyvin entisiin ammatteihinsa. 

Maatalousväestön palaaminen Karjalaan oli kuitenkin Suomen elintarviketilanteen kannalta tärkeää, ja 

syksyllä 1941 alueelle palanneet noin 75 000 viljelijää mahdollistivat seuraavien sotavuosien 

elintarvikepulaa helpottaneet tärkeät sadonkorjuut. Vuoden 1942 loppuun mennessä Karjalaan oli 

muuttanut jo yhteensä noin 235 000 siviiliä, ja Karjalan maaseutu jälleenrakennettiin suhteellisen 

tehokkaasti, toisin kuin alueen kaupungit.165 Karjalassa oli ollut useita teollisuuslaitoksia, jotka olivat 

vahingoittuneet pahoin sodassa. Kuitenkaan niitä ei korjattu tai jälleenrakennettu, sillä esimerkiksi 

puunjalostusteollisuuden vientikauppa oli sodan vuoksi pysähdyksissä, ja monien tehtaiden työ oli myös 

sijoitettu jo muualle maahan teollisuusyhtymien ansiosta. Lisäksi karjalaisiin teollisuuslaitoksiin ei ollut 

tarjolla samalla tavalla työvoimaa paluumuuttajista kuin maatalouteen.166 Takaisinvallatun Karjalan 

alueelle lähetettiin kiertäviä neuvola-autoja sekä rakennettiin terveystaloja. Neuvolatoiminnan 

tavoitteena oli parantaa karjalaisten lasten terveydentilaa, joka oli havaittu evakuointien yhteydessä 

tehdyissä tarkastuksissa keskimäärin huonommaksi kuin maan muiden lapsien.167 

Asemasotavaihe alkoi vuoden 1942 alussa, jolloin rintamalinja vakiintui, eikä uusia 

aluevalloituksia enää tehty. Ravintotilanne oli huonoin alkuvuodesta 1942 kahden lähes katovuoteen 

verrattavan sadon jälkeen ja ulkomaisten toimitusten sakatessa. Kalorinsaanti oli heikoimmillaan vuoden 

1941 syksystä vuoden 1942 keväälle, jolloin ruoan puute näkyi niin korttiannoksissa kuin muussakin 

elintarvikekaupassa.168 Lisäksi Suomi joutui varaamaan ruokaa entistä suuremmalle populaatiolle, sillä 

puna-armeijasta oli otettu yli 60 000 sotavankia ja Neuvostoliitolta valloitetuilla alueilla asui noin 85 000 
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siviiliä.169 Pahimman pula-ajan aikaan lapsia lähetettiin ulkomaille sotalapsiksi erityisesti työläisperheistä, 

jolloin äidit pääsivät töihin. Tuolloin raportoitiin myös raskaana olleista naisista, jotka olivat jatkaneet 

työssä synnytykseen asti ja palanneet töihin lähes heti synnytyksen jälkeen, mikä herätti huolta lasten 

hyvinvoinnista tällaisissa perheissä sosiaaliministeriössä asti.170  

4.3 Pula-aika 
Elintarviketilanne huononi jatkosodan alkuaikoina Suomessa nopeasti. Kesä 1941 oli ollut edellisvuoden 

tapaan kuiva, ja sato oli ollut jälleen pieni, ja osa siitä jäi vieläpä pelloille rintamamiesten kotiuttamisista 

huolimatta vallitsevan työvoimapulan vuoksi. Rehun vähäisyyden vuoksi osa karjasta oli pakko teurastaa, 

mikä paransi hetkeksi lihan saatavuutta, mutta aiheutti sitten maidontuotannon laskun. Maidontuotanto 

laski kaikkiaan 40 prosenttia vuosien 1939 ja 1942 välillä, ja parani vasta karjan määrän lisäännyttyä 

hieman vuonna 1943. Sodan oli ajateltu olevan ohitse muutamassa kuukaudessa, joten tarvikevarastot 

olivat pienet.171 

Talvi 1941–1942 oli poikkeuksellinen, sillä pysyvä lumi satoi jo marraskuussa, ja koko talvi oli 

todella kylmä eteläistä Suomea myöten. Haastavat talviolosuhteet vaikeuttivat elintarvikkeiden 

saatavuuden takaamista edes säännösteltyihin annoksiin, sillä viljavarastot olivat todella pienet ja 

ulkomaista viljaa tuovat laivat olivat juuttuneet jäihin merelle. Viljaa päädyttiin lunastamaan pakolla 

maaseudun tuottajilta, sillä heille lasketut annokset olivat huomattavasti kuluttaja-annoksia suuremmat 

ja viljaa epäiltiin olevan tuottajilla virallisia tietoja enemmän, sillä ruokaa ilmestyi myyntiin mustan 

pörssin kautta.172 

Maataloustuotanto väheni sotavuosina Suomessa vaikuttaen maan elintarviketilanteeseen 

huomattavasti, sillä maataloustuotannon omavaraisuusaste oli vielä 1938–39 ollut maassa noin 80–90 

%.173 Seuraava taulukko osoittaa maataloustuotannon volyymi-indeksin muutokset: 
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Taulukko 1. Maataloustuotannon volyymi Suomessa vuosina 1938–1945. 

Vuosi 
Maataloustuotannon 

volyymi 

1938 100 

1939 104 

1940 79 

1941 73 

1942 68 

1943 82 

1944 90 

1945 80 

Lähde: Nars, 1966, 56.  

 Volyymi-indeksiluvut osoittavat, kuinka alueluovutukset vaikuttivat tuotantoon negatiivisesti 

ensin vuonna 1940 ja sittemmin vuonna 1945, ja kuinka kuivat kesät vuosina 1940 ja 1941 pienensivät 

tuotantoa dramaattisesti. Aallonpohja saavutettiin maataloustuotannossa vuonna 1942. Vuodet 1943 ja 

1944 olivat maataloustuotannon kannalta parempia, joskaan eivät edelleenkään yhtä hyviä kuin ennen 

sotaa. Maataloustuotantoon kuuluvat näissä luvuissa niin kasvi- kuin eläinkunnankin tuotteet.174 

Kuivat kesät 1941 ja 1942 vaikuttivat myös perunasatoon niin paljon, että monet viljelijät eivät 

onnistuneet edes täyttämään luovutusvelvollisuuksiaan.175 Peruna oli väestön tärkein C-vitamiinin lähde, 

sillä vihanneksia käytettiin suhteellisen vähän ja tuontihedelmien syönti oli tavallista vain varakkaamman 

väestön keskuudessa.176 Perunoiden tuonti ulkomailta ei onnistunut talvella 1941–1942, sillä laivat 

juuttuivat viljalaivojen tavoin jäihin. Pakkaselle herkät perunat pilaantuivat osin laivojen lastiruumassa. 

Perunapula heijastui maidontuotantoon, sillä peruna oli myös tärkeä karjan rehu. Perunat loppuivat 

jakelusta keväällä 1942, mikä johti siihen, että myös kaupunkilaiset alkoivat viljellä juureksia taajamissa.177  

Pula-aika kohdistui erityisesti siviileihin, sillä etusija niin ravinnon kuin teollisuustuotannon 

jakelussa oli kohdistettu puolustusvoimille. Lailliset korttiannokset pienenivät huomattavasti jatkosodan 

alkupuolella: kun välirauhan aikaan kesällä 1940 aikuiset kevyen työn tekijät saivat 300g viljaa päivässä, 

                                                             
174 Nars, 1966, 56. 
175 Utrio & Utrio, 1994, 146–148. 
176 Laurent, 2008. 
177 Utrio & Utrio, 1994, 146–148. 



 

31 
 

oli vastaava annos syksyllä 1941 enää 200g – saman verran kuin alle 7-vuotiailla lapsilla.178 Korttiannokset 

suosivat lapsia ja suojelivat heitä aliravitsemukselta.179  

Siviilit olivat myös keskenään eriarvoisessa asemassa, sillä maaseudulla eläneet ruoantuottajat 

pystyivät helposti jättämään omaan käyttöönsä suuremman määrän kuin mikä oli tarkoitus, koska 

luovutusvelvollisuutta oli lähes mahdotonta valvoa. Maataloustuotteille oli määrätty luovutusvelvollisuus, 

jotta koko väestölle saataisiin taattua tarpeeksi ruokaa, erityisesti leipäviljan muodossa. Kuitenkin 

tuottajilla oli luovutushaluttomuutta valtion alhaisten ostohintojen vuoksi, ja siksi ruokaa pimitettiin. 

Kansanhuoltolautakunnan tehtävänä oli valvoa luovutusvelvollisuuden toteutumista, mutta maaseudulla 

lautakunnan jäsenet olivat usein itse maanviljelijöitä tai meijerin hallituksissa. Lisäksi maaseudun poliisit 

eivät yleensä halunneet pakottaa paikallisia ruoantuottajia luovutuksiin, eli luovutusvelvollisuuden 

toteutumattomuutta katsottiin helposti läpi sormien. Kansanhuoltoministeriön teettämien tutkimusten 

mukaan yleisimmin ruokaa pimittivät 10–25 hehtaarin viljelykset180, eli kyseessä olivat isohkot maatilat, 

olihan esimerkiksi vuoden 1941 keskimääräinen tilakoko 9,4 hehtaaria181. Ruoan pimittämisen syyksi on 

alhaisten hintojen lisäksi arveltu puutteellista tiedonkulkua maataloustuottajille sodasta kärsivien 

asutuskeskusten heikosta ruokatilanteesta. Tästä kertoo esimerkiksi se, että maanviljelijöille järjestettiin 

maaliskuussa 1942 suuri tiedotustilaisuus, jossa heille kerrottiin tuottajien ruoka-annosten olevan 

huomattavasti suurempia kuin kuluttaja-annosten, jotka olivat kaikkiaan liian pieniä.182 

Ruokapula oli suurin asutuskeskuksissa. Erityisesti vähävaraisen väestön oli vaikea hankkia kaikkia 

raaka-aineita, sillä ruoantuottajat taktikoivat tuotannossa tavoitellen suurempia kuluttajahintoja: 

esimerkiksi Kotkasta raportoitiin helmikuussa 1942, että suurta osaa maitokupongeista ei voitu lunastaa, 

sillä meijeri tuotti mieluummin kallista kermaa ja juustoa. Sokerin hinta oli kohonnut niin korkeaksi, ettei 

köyhempi väestö ostanut sitä lainkaan. Kalaa oli kaikkialla huonosti saatavilla, sillä kalansaaliit olivat 

sotavuosina heikot ja kalastajat myivät saaliit monesti kalliimpaan hintaan niille, keillä oli varaa maksaa. 

Huonot kalansaaliit johtuivat kalastajien puutteesta, kun osa heistä oli rintamalla, huonoista sääoloista, 

kun esimerkiksi vuonna 1943 jäätilanne ei soveltunut talvikalastukseen, sekä avomerikalastuksen 

vaarallisuudesta pommikoneiden vuoksi. Avomerikalastuksen puute johti erityisesti silakan saatavuuden 
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heikentymiseen, mikä puolestaan iski pienituloisimpiin kaupunkilaisiin, joille silakka oli ollut muulloin 

tärkeä ravinnonlähde.183  

Bensiini ja muut polttoaineet olivat myös säännöstelyn piirissä ja niiden saatavuus oli todella 

heikkoa. Nestemäistä polttoainetta oli vaikeinta saada tarpeeksi, joten sitä korvattiin laajasti puun 

polttamisella. Kuitenkin puunkin saanti oli kotimaisuudesta huolimatta liian pientä, sillä työvoimapula 

vaikutti erityisesti metsätöissä. Polttoaineen puutteen vuoksi asutuskeskuksissa kotien lämpötila 

jouduttiin pitämään talvella vain noin 12‒14 asteessa.184 Erityisesti kaupungeissa kärsittiin myös kaasun 

puutteesta, sillä esimerkiksi Helsingissä oli paljon alueita, joiden ruoanlaitto perustui kaasulieden 

käyttöön. Lämmintä vettä ei myöskään tullut kuin muutamia kertoja kuussa, joten kaasun puute haittasi 

ruoanlaiton lisäksi peseytymistä ja tiskaamista, ja lisäksi kovat pakkaset rikkoivat vesijohtoja.185 Kylmät 

asumukset ja hygienian ylläpidon vaikeutuminen hankaloittivat pienten lasten asianmukaista hoitoa. 

Säännöstelyn myötä perheiden ruokavalio muuttui keskimäärin siten, että maidon, sokerin, 

rasvan ja lihan kulutus laski rauhanaikaisen tason alapuolelle, mutta kalan käyttö lisääntyi aiemmasta ja 

perunoiden kulutus lähes kolminkertaistui. Perunat ja muut juurekset eivät olleet säännöstelyn piirissä 

koko sota-aikaa, joten niitä sai ajoittain ostaa vapaasti.186 Ruokavalion muuttuminen pula-ajan vuoksi 

vaikutti vastikään synnyttäneiden äitien ravitsemukseen ja sitä kautta mahdollisesti myös imeväisikäisten 

lasten saaman rintamaidon ravintopitoisuuteen. Erityisesti ravintorasvojen puutteen ruokavaliossa 

havaittiin vaikuttaneen rintamaidon kaloripitoisuuteen ja sitä kautta imeväisikäisten ravitsemukseen sota-

aikana toteutetussa tutkimuksessa.187 Heikosti ravitut lapset puolestaan ovat ilmeisen aliravitsemuksen 

lisäksi herkempiä tarttuville taudeille, eli riski kuolla imeväisikäisenä kasvaa.188 

4.3.1 Musta pörssi 

Kari Narsin mukaan säännöstelyn onnistuneen toiminnan edellytyksenä on, ettei tavarapula ole kasvanut 

liian suureksi. Jos sekä tuonti että kotimainen tuotanto ovat pienentyneet merkittävästi, ei edellytyksiä 

säännöstelyn toimimiselle enää ole, vaan mukaan astuu salakauppa, toisin sanoen musta pörssi. 

Salakaupalla tarkoitetaan sitä, että tuottajat myyvät tuotteitaan virallisen säännöstelyn ulkopuolella, eli 

tuotteita ei merkitä ostokortteihin eikä jokaisen ostajan ostokiintiötä valvota.189 On myös selvää, että 
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maksukykyisen väen halu kuluttaa virallisia hintoja enemmän rahaa turvatakseen kulutustottumuksensa 

lisäsi kysyntää laittoman kaupan tuotteille. 

Ruoantuottajat saivat lisätuloja myymällä osan omaan käyttöön jätetystä ravinnosta sukulaisille ja 

tuttaville tai mustassa pörssissä. Säännöstelyn ohittaminen mustan pörssin kautta yleistyi sitä mukaa, kun 

elintarvikkeiden korttiannokset pienenivät ja saatavuus virallisessa kaupassa huonontui. Lähtökohtaiseksi 

ongelmaksi on nähty juuri korttiannosten riittämätön kalorimäärä, olihan suurimmalle osalle siviileistä 

laskettu päiväannokseksi vain 1000–1200 kilokaloria, eli alle puolet normaalipainoisten aikuisten 

suositusmäärästä. Maanviljelijäperheissä sen sijaan kalorimäärä oli laskettu raskaan työn tekijän 

määrissä, jolloin kaikki perheenjäsenet saivat 1900–2400 kilokaloria päivittäin. Liian vähäinen 

kalorinsaanti kevyen työn tekijöiksi katsottujen keskuudessa on nähty kimmokkeeksi yrittää hankkia 

puuttuvat kalorit muuta kautta. Salakauppiaiden puoleen kääntyminen oli yksi vaihtoehdoista, jos 

henkilökohtaisia kontakteja ruoantuottajiin tai omaa viljelypalstaa ei ollut. Vuonna 1942 salakauppiaita jäi 

kiinni yli 10 000, ja vuonna 1943 määrä oli kaksinkertainen.190 Noin kahden kolmasosan 

suomalaisperheistä on arvioitu käyttäneen sodan aikana mustaa pörssiä säännöllisesti.191 Todellisen 

kalorinsaannin on arveltukin olleen huomattavasti suurempi kuin mitä korttiannosten perusteella lasketut 

luvut antaisivat olettaa, sillä kalorinsaantia täydennettiin salakaupasta saaduilla sekä säännöstelyn 

ulkopuolelle jätetyillä elintarvikkeilla.192 

Salakauppaa käytiin pääsääntöisesti enemmän keväisin kuin syksyisin, jolloin ravintotilanne oli 

yleisesti parempi sadonkorjuiden vuoksi. Korttiannokset ylitettiin prosentuaalisesti tuntuvimmin 

salakaupassa viljatuotteiden sekä ravintorasvojen osalta, ja myös sokeri oli tällä mittarilla suosittu mustan 

pörssin tuote. Narsin mukaan Helsingissä ja Oulussa korttiannoksia ylitettiin prosentuaalisesti vähemmän 

kuin muualla, mikä voi johtua eroista sekä kysyntätottumuksissa että tarjonnassa.193 

Säännöstelyä noudatettiin pääpiirteittäin194 vain noin kolmasosassa perheistä, paitsi vuoden 1943 

syksyllä, jolloin lähes puolet perheistä noudatti säännöstelyä. Säännöstelyn varassa olleiden perheiden 

määrä oli pienimmillään, noin 35 prosentissa tai alle, syksynä 1941 ja keväinä 1942, 1943 ja 1944.195 

Alhainen säännöstelyn varassa olevien perheiden määrä viittaa siihen, että noina aikoina yhä useampi 

perhe pyrki ohittamaan säännöstelyn, sillä korttiannosten määrät olivat riittämättömiä. Narsin mukaan 
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säännöstelyä noudattaneet perheet olivat keskimäärin hieman heikommassa taloudellisessa asemassa 

kuin aktiivisemmin mustaa pörssiä käyttäneet perheet, ja säännöstelyä noudattaneissa perheissä 

kalorinsaanti jäi sotavuosina 10–15 % pienemmäksi kuin muissa perheissä keskimäärin.196 Salakaupan 

myötä juopa varakkaiden ja vähävaraisten perheiden välillä kasvoi, mikä monimutkaistaa ravintotilanteen 

maaseutu-kaupunki -jaottelua, sillä maksukykyisten kaupunkilaisten ravitsemus pysyi todennäköisesti 

melko muuttumattomana sotavuosina. 

4.3.2 Työvoima ja naiset teollisuudessa 

Naiset muodostivat tärkeimmän työvoimareservin kaikilla aloilla, mutta vain teollisuudesta on saatavilla 

kattavia tilastoja työntekijöiden määristä ammattiryhmittäin. Naisten prosentuaalinen osuus teollisuuden 

työvoimasta vaihteli vuosien 1938 ja 1945 välillä vajaasta 40 prosentista 50 prosenttiin. 

Kokonaistyöntekijämääriin suhteutettuna naistyövoimaa oli näistä vuosista eniten vuonna 1943, jolloin yli 

92 000 naista työskenteli teollisuudessa, ja vähiten vuonna 1940, jolloin naistyöntekijöitä teollisuudessa 

oli reilut 76 000. Naistyövoima sijoittui eri teollisuuden aloille siten, että ravintoaineteollisuudessa naisia 

oli yli 60 % työvoimasta vuosina 1941–1944, ja kemianteollisuudessa sekä paperiteollisuudessa 

prosentuaalinen määrä oli lähes yhtä korkea tuolloin. Kuitenkin henkilöinä mitattuna esimerkiksi 

ravintoaineteollisuuden työllistävyys nousi äkisti vuoden 1939 vajaasta 8 000 naistyöntekijästä vuoden 

1940 reiluun 20 000 naistyöntekijään, kun taas kemianteollisuuden naisia työllistävä vaikutus pysyi koko 

tämän ajanjakson 2 000 työntekijän molemmin puolin.197 

Keväällä 1942 jäiden lähdettyä tiettyjä teollisuuden raaka-aineita voitiin jälleen toimittaa myös 

ulkomailta ja väkeä irrottaa rintamalta, jolloin esimerkiksi metalli- ja paperiteollisuuden tuotanto 

Suomessa tehostui.198 Kuitenkin teollisuustuotanto keskittyi edelleen lähinnä vain sotatarvikkeisiin, ja 

siviileille valmistettiin esimerkiksi paperista tehtyjä vaatteita, joiden laatu oli kangasvaatteita kehnompi. 

Kaupunkilaisnaisia lähetettiin työvelvollisina maalle vuonna 1942 noin 32 000 ja vuonna 1943 jo 140 000. 

Lisäksi työvelvollisuuksia toimeenpantiin naisille kevyissä metsätöissä sekä polttopuiden hakkuussa. 

Naisten päivittäinen työmäärä oli suuri sekä maalla että kaupungeissa, sillä he huolehtivat 

elintarvikkeiden aikaa vievästä jonottamisesta, ruoan kasvattamisesta omavaraispuutarhoissa, 

maataloustöistä tai palkkatöistä miehiä korvaten sekä lastenhoidosta.199  

Vuonna 1941 rintamalta kotiutettiin työvoimaksi ikäluokat 1897–1911. Heidän, sekä 

työvelvollisuuden piirissä olevien avulla korjattiin suurin osa pienehköstä viljasadosta, joskin juuressatoa 

                                                             
196 Nars, 1966, 98. 
197 Teollisuustilasto vuosilta 1938–1945. 
198 Nars, 1966, 49. 
199 Saraste, 1983, 286‒287, 310‒313; Lähteenmäki, 2002, 168‒177. 
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jäi korjaamatta varhaisen talven tulon vuoksi. Vuonna 1942 ikäryhmät 1909–1911 kutsuttiin takaisin 

rintamalle, mikä lisäsi jälleen työvoimapulaa muualla. Kotiuttamiset jatkuivat asemasodan rintamalinjan 

vakiinnuttua, ja maaliskuussa 1943 rintamalta kotiutettuina oli kaikkiaan 120 000 miestä. Kotiuttamista 

jatkettiin työvoimapulan johdosta kesäkuuhun 1944 asti, jolloin rintamalle kutsuttiin jälleen ikäluokat 

1902–1908.200 Miesten kotonaolo vaikutti niin syntyvyyteen kuin naisten työtaakkaankin, joten 

vaikutusmekanismi imeväiskuolleisuuteen on mahdollista hahmottaa. 

Teollisuuden työvoimatilanne pysyi kohtuullisen hyvänä koko aikavälin 1938–1945, sillä 

sotavuosina kokonaismäärä putosi noin 215 000 henkilöstä alimmillaan noin 175 000 henkilöön. 

Työvoiman puute ei ollutkaan ainoa syy teollisuustuotannon laskuun, sillä raaka-aineiden puutteen vuoksi 

tuotanto olisi laskenut joka tapauksessa. Työvoimatilanteeseen vaikutti myös sodassa kaatuneiden, 

invalidisoituneiden ja kadonneiden määrät. Talvisodassa näiden yhteissumma oli noin 35 000 ja 

jatkosodassa 110 000, jotka olivat kaikki työikäistä väestöä, eli pois sodan jälkeisen rauhanajan 

työväestä.201 

Keskimääräisen palkkatason vertailu teollisuustyöläisten ja maataloustyöläisten välillä osoittaa 

maatalousväestön edullisemman aseman sodan pitkittyessä. Kun palkkaindeksin lähtötaso 100 asetetaan 

vuodelle 1939 oli vuonna 1944 teollisuustyömiehillä indeksi 235 kun taas maatyömiehillä 315. Naisilla 

vastaavat luvut olivat teollisuudessa 243 ja maataloudessa 282, eli nousu oli miehiä maltillisempi, mutta 

silti selkeästi havaittavissa.202 Lisäksi palkkaa maksettiin sotavuosinakin sukupuolen mukaan, ja naisten 

palkka oli 56‒69 % miesten palkasta silloinkin, kun naiset suoraan korvasivat miehen työssä. Näin ollen 

naisten tulojen varassa olleissa perheissä tulotaso oli heikko ja hintojen samalla noustessa elintaso 

huononi, kun samalla rahamäärällä sai entistä vähemmän elintarvikkeita.203 Kuitenkin perheet, joiden 

pääasiallinen elättäjä oli rintamalla, vastaanottivat sotakuukausipalkkaa, joka turvasi jonkintasoisen 

elannon erityisesti köyhimmille perheille.204 

4.4 Kiristyvä tilanne, Lapin sota ja rauhan saavuttaminen 
Vuonna 1943 alkoi käydä selväksi, ettei Saksa ollut sodassa voittamaton, ja Suomessa heräsikin ajatus 

erillisrauhasta Neuvostoliiton kanssa. Suomi oli kuitenkin elintarvike- ja tavaratoimituksien vuoksi 

                                                             
200 Nars, 1966 46–47; Soikkanen, 1990. 
201 Nars, 1966, 66–67, 161. 
202 Saraste, 1983, 310‒313. 
203 Lähteenmäki, 2002, 168‒177. 
204 Kivimäki, 2016, 70‒103. 
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riippuvainen Saksasta, mitä Saksa käytti hyväkseen viivytellen tavarantoimituksia niin, ettei Suomeen 

ehtinyt kertyä minkäänlaisia puskuriksi kelpaavia varastoja. Sota jatkui vielä yli vuoden.205 

Kesäkuussa 1944 Neuvostoliiton suurhyökkäyksen myötä Karjala oli evakuoitava jälleen. Noin 260 

000 karjalaisen evakuointi toteutettiin nopeassa aikataulussa ja suunnitelmien vastaisesti pitkälti jalan ja 

siirtoväen omilla kulkuvälineillä, mikä johti siihen, ettei väki voinut ottaa kuin pienen osan 

omaisuudestaan mukaan. Kesäkuussa aloitettiin myös Pohjois-Suomen syrjäseutujen evakuoinnit, jolloin 

noin 12 000 ihmistä siirrettiin syrjäisistä kylistä alueen asutuskeskuksiin neuvostojoukkojen hyökkäiltyä 

kyliin. Karjalaan palasi vielä loppukesästä 15 000 työikäistä sadonkorjuuseen, minkä jälkeen Karjala 

luovutettiin Neuvostoliitolle, kun rauhansopimus tehtiin syyskuussa.206 

19.9.1944 tehtyyn rauhansopimukseen Neuvostoliiton kanssa kuuluivat ehtoina Moskovan 

rauhan rajat, eli jatkosotaa edeltäneeseen tilanteeseen palattiin, paitsi Hanko vaihdettiin Petsamoon ja 

Porkkala luovutettiin vuokra-alueeksi. Muita rauhanehtoja olivat sotakorvaukset, joiden suuruudeksi 

määrättiin puolet aiheutettujen tuhojen arvosta, sekä kiireellisimpänä se, että suhteet Saksaan piti 

katkaista ja saksalaiset joukot poistaa välittömästi maasta. Lappi määrättiin tyhjennettäväksi 

siviiliväestöstä syyskuussa 1944, sillä odotettavissa oli taisteluita, mikäli saksalaiset joukot eivät ehtisi tai 

haluaisi poistua maasta Neuvostoliiton asettaman aikarajan puitteissa. 112 000 pohjoissuomalaista 

siirrettiin muualle maahan ja 56 000 Torniojoen yli Ruotsiin.207 

Lapin sota alkoi heti jatkosodan perään syyskuussa 1944. Syys-lokakuussa saksalaisjoukot etenivät 

asutuskeskuksesta toiseen polttaen rakennuksia ja tuhoten siltoja. Saksalaiset olivat saaneet käskyn olla 

tuhoamatta rakennuksia, joissa oli asukkaita, mutta koska Pohjois-Suomi oli pitkälti evakuoitu, poltettiin 

joitakin kuntia, kuten Savukoski, lähes täysin. Siviilejä alkoi palata alueelle jo vuoden 1944 lopulla, mutta 

viimeiset taistelut käytiin vasta huhtikuussa 1945 käsivarren Lapissa, ja rauhansopimus solmittiin kuun 

lopussa. Jälleenrakennus alkoi heti väestön palattua, ja vähemmän kärsineissä kunnissa, kuten Torniossa 

ja Kemissä, korjaustyöt olivat valmiita jo vuoden 1945 lopulla, kun taas pahemmin kärsineillä 

Rovaniemen, Enontekiön ja Sodankylän alueilla jälleenrakennus kesti vuosia kauemmin. 

Jälleenrakentaminen katsotaan suoritetuksi koko Lapissa vuoteen 1953 mennessä, mutta esimerkiksi 

miinanraivausta jouduttiin jatkamaan vielä vuosikymmeniä.208 

Rauhan myötä säädettiin uusi maanhankintalaki, jonka avulla asutettiin ensisijaisesti karjalainen 

siirtoväki. Noin 40 000 uutta tilaa perustettiin, jaon noudatellen pääosin talvisodan jälkeistä asuttamista. 

                                                             
205 Seppinen, 1983, 348‒349. 
206 Hietanen, 1983, 392. 
207 Ahto, 1983, 468‒469. 
208 Ahto, 1983, 458‒459, 480‒483. 
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Suurin osa karjalaisevakoista sai valmiita peltoja, mutta osalle annettiin niin sanotut kylmät tilat, joissa 

pellot piti itse raivata. Asutuskeskukset kärsivät rintamamiesten kotiuduttua suuresta asuntopulasta, 

olivathan karjalaiskaupunkilaiset ja teollisuustyöväestökin asettuneet kaupunkeihin. Ratkaisuksi luotiin 

huoneenvuokrajärjestelmä, joka tosin ei ollut kovin läpinäkyvä ja siksi suosi varakkaita ja niitä, joilla oli 

hyviä suhteita. Maanhankintalaki kuitenkin loi myös rintamamiestonttijärjestelmän, jolla sekä maalta että 

kaupunkialueilta rintamamiehille myytiin edullisia tontteja, joille heidän tuli itse rakentaa talonsa. 

Rintamamiestonttijärjestelmä kannusti nuoria pareja menemään naimisiin, sillä perheet olivat etusijalla 

tonttimaata jaettaessa.209 Vuonna 1945 solmittiin yli 44 000 avioliittoa, kun sotia edeltäneenä aikana 

vuosittain naimisiin meni vain noin 30 000 paria. Kehitys jatkui seuraavanakin vuonna vielä suuremmalla 

avioliittojen määrällä, minkä on nähty johtuneen niin naimisiinmenoaikeiden varastoitumisesta kuin 

suuresta nuorten sotaleskien määrästäkin.210 Sotien jälkeisten suurten ikäluokkien syntyminen ajoittuikin 

juuri tähän aikaan. Taustalla lienee myös vauhdilla paraneva elintaso, jonka mahdollisti työpaikkojen 

runsas määrä, olihan sotakorvauksien maksamiseksi teollisuustuotanto käynnistetty jälleen entistä 

suuremmalla teholla, sekä parantunut palkkataso, jota edesauttoi jäsenmääräänsä kasvattaneiden 

ammattiyhdistysliikkeiden vaatimukset palkkojen nostamisesta elinkustannusindeksin mukaisiksi.211 

5. Aineisto 

Aineistoni on tilastollinen datakokonaisuus, jossa on yhteensä 7968 havaintoa, jotka jakaantuvat noin 565 

kunnalle ja 14 vuodelle. Aineisto on koottu käsin käyttäen pohjana Suomen 52 piirin212 piirilääkärien sekä 

lääninterveyssisarten vuosittain täyttämiä lomakkeita ja Tilastolliseen päätoimistoon lähetettyjä 

kuolinilmoitusten yhdistelmiä, syntyneiden luetteloita ja väestönmuutostaulukoita. Piirilääkärit olivat 

valtion palkkaamia lääkäreitä, joiden pääasiallinen tehtävä oli valvoa piirinsä terveydenhoidollisia oloja ja 

raportoida niistä Lääkintöhallitukselle. Piirilääkärit pitivät myös vastaanottoa, jos muilta tehtäviltä jäi 

aikaa, mutta valvontatyö oli heidän pääasiallinen toimenkuvansa, ja kunnan- ja kaupunginlääkärit 

vastasivat sen sijaan potilastyöstä. Piirilääkärijärjestelmän alasajo tehtiin 1930–1940 -luvuilla, jolloin 

heidät korvattiin lääninlääkäreillä ja kunnanlääkäreiden sekä terveyssisarten toimenkuvaa kasvatettiin.213  

Piirilääkäreiden vuosikertomuksista löytyvissä lomakkeissa, jotka toimivat tämän tutkielman data-

aineiston pohjana, ilmoitetaan muun muassa syntyneiden ja kuolleiden määrät jokaisessa kunnassa siten, 

                                                             
209 Hietanen, 1983, 502‒505. 
210 Pitkänen, 2002, 318–319. 
211 Hietanen, 1983, 502‒505. 
212 Ks. Liite 1. Godbyn piiri eli Ahvenanmaa on jätetty pois aineistostani, sillä aineistossani alueesta oli puutteellisia 
imeväiskuolleisuustietoja, eikä alue sisältynyt selittäviä muuttujia koskevaan aineistoon. 
213 Harjula, 2015, 36, 73–74, 146–147. 
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että alle yksivuotiaina kuolleet on luetteloitu äidin kotikunnan mukaan. Näin ollen sodasta johtuneiden 

väestönsiirtojen aikaan evakkojen kotikunta luovutetulla alueella jäi määrittämään syntyneiden ja 

kuolleiden paikkakuntaa ikään kuin he asuisivat yhä luovutetussa kunnassa ja se olisi osa Suomea. Tähän 

päätelmään on tultu tilastojen huolellisen tutkimisen perusteella, sillä aineistojen oheen ei ole kirjattu 

selitystä tilastointiperiaatteista. Tilastointi perustuneekin siirtoväen huollosta annettuun ohjeeseen, jossa 

siirtoväkeen todetaan kuuluvan sellaiset lapset, jotka ovat myös rauhanteon jälkeen syntyneet 

siirtoväkeen kuuluvalle.214 

 Piirilääkärien vuosikertomuksia puuttuu vuodesta 1939 alkaen huomattavia määriä, sillä 

piirilääkärijärjestelmä oli muutoksessa. Lääninlääkäreiden toimistojen yhteydessä työskennelleiden 

lääninterveyssisarten vuosikertomuksista kuitenkin löytyi samoja tietoja 1940-luvulta, joten niistä on 

täydennetty piirilääkäreiltä saatavaa informaatiota tähän tutkielmaan. Lääninterveyssisarten 

kertomuksissa oli liitteinä sekä samoja lomakkeita kuin piirilääkäreillä että läänikohtaisia kuntalistoja, 

jotka sisälsivät jopa yksityiskohtaisempaa tietoa imeväiskuolleisuudesta. Kuitenkin tätä tutkielmaa varten 

kerättiin yhdenmukaisuuden nimissä vain ne tiedot, jotka piirilääkärien käyttämässä lomakkeessa oli 

lueteltuna.  

 Terveydenhuoltohenkilökunnan tilastojen lisäksi tutkielmassa on hyödynnetty Tilastollisen 

päätoimiston vastaanottamia kuolinilmoituksia ja niistä tehtyjä yhdistelmiä alle yksivuotiaina kuolleista, 

luetteloita seurakuntien syntyneistä sekä väestönmuutostilastoja väkilukujen ja syntyneiden määrien 

täydentämiseksi215. Käytetyssä data-aineistossa on siis vuosien 1934‒38 osalta käytetty piirilääkärien 

vuosikertomuksista saatua dataa ja vuosien 1939‒47 osalta tilastokeskuksen dataa täydennettynä paikoin 

piirilääkärien ja terveyssisarten vuosikertomuksista saadulla datalla. Tästä eteenpäin kutsun edellä 

kuvattua aineistoa nimellä Yhdistelmäaineisto. 

  

                                                             
214 Kekkonen, 1940. 
215 Kuolemansyytilastoa, Tilastokeskuksen arkisto, 1941–47. 
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Taulukko 2. Yhdistelmäaineiston rakenne ja lähteet. 

Muuttuja Vuosi Lähde Huomautuksia 

Väkiluku, Syntyneet, 
Alle yksivuotiaina 
kuolleet 

1934–1940 
Piiri- ja alue- sekä 
lääninlääkärien 
vuosikertomukset, KA 

Täydentävät puuttuvia 
havaintoja paikoin 
vuosina 1941–45 

Väkiluku, Syntyneet 1941–1945 Väestönmuutokset, TA  

Alle yksivuotiaina 
kuolleet 

1939–1947 

Tilastokeskuksen 
kuolemansyytilaston 
julkaisemattomia 
työtauluja, TA 

 

Väkiluku, Syntyneet, 
Alle yksivuotiaina 
kuolleet 

1943–1947 Läänien terveyssisarten 
vuosikertomukset, KA 

Täydentävät puuttuvia 
havaintoja 

Väkiluku, Syntyneet 1939–1940, 1946–47 Syntyneisyystilastot, KA 
Täydentävät puuttuvia 
havaintoja  

 

Karkeasti kuvaillen kuntien väkiluku vaihteli ajanjakson aikana parinsadan hengen kyläyhteisöistä 

yli 300 000 asukkaan kaupunkeihin. Väkiluvun mediaani on 4700 asukkaan paikkeilla. Elävänä syntyneiden 

määrä keskivertokunnassa oli noin 90‒120 vauvaa vuosittain, ja niistä kuoli 6‒8, eli 

imeväiskuolleisuusluku oli 50‒65 paikkeilla. Muita kuolleita oli keskimäärin 65‒80, eli syntyneiden määrä 

oli yleensä suurempi kuin kuolleiden. Edellä mainitut luvut ovat toki vain keskiarvoihin ja mediaaneihin 

perustuvia koko 14 vuoden ajanjaksolta, eli vuosittaista vaihtelua ei näissä vielä näy. Alla oleva taulukko 

havainnollistaa tärkeimpiä kuntamuuttujia: 

Taulukko 3. Kuntiin liittyviä muuttujia. 

Muuttuja Havaintoja Minimi Maksimi Keskiarvo Keskihajonta 

Väkiluku 7505 110 377367 6565 11993 

Syntyneet 7497 1 8793 139 246 

Imeväiskuolleisuus 7481 0 714 62 39 

Lähde: Yhdistelmäaineisto. 

Tutkielmalle oleellinen imeväiskuolleisuustieto on saatavilla suurimmassa osassa 

havaintoyksiköistä, mutta aineistossa on kuitenkin aukkoja puuttuvien havaintojen vuoksi, eli aineisto on 

niin sanotusti epätasapainoinen. Imeväiskuolleisuus on tilastoitu 7968 tapauksessa, eli puuttuvia 

havaintoja on yhteensä 246 (noin 3 %). Havaintoja puuttuu monista piireistä joltakin kunnalta ja joltakin 

vuodelta, mutta Karjalan piirit ovat luonnollisesti yliedustettuina alueluovutusten vaikeuttaessa sodan 

aikaista väestökirjanpitoa. Epätasapainoinen aineisto ei sinänsä kuitenkaan estä sellaisten 
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havaintoyksiköiden käyttöä, joista puuttuu havaintoja joiltakin vuosilta, sillä tilastollisin menetelmin on 

mahdollista täyttää aukot intrapolaation avulla, eli hyödyntämällä muiden vuosien havaintoja kyseisestä 

kunnasta.216 

Aineiston ominaispiirteenä on myös se, imeväisikäisenä kuolleet on tilastoitu vain vuositasolla, 

eikä esimerkiksi kuukausitasolla. Näin ollen imeväiskuolleisuusluku on laskettu aina suhteessa samana 

vuonna syntyneisiin, vaikka kuolemantapaukset ovat voineet mennä vuosilukurajojen yli. Tämä ongelma 

havaittiin jo Suomen Virallisen Tilaston julkaisussa: 

”Kun nämä luvut sisältävät kuolleita myös edellisenä vuonna syntyneistä, mutta lasketaan silti 

suhteessa kuolinvuonna syntyneisiin, ovat v. 1940 koskevat suhdeluvut vähän liian korkeat, koska 

syntyneisyys oli v. 1939 huomattavasti suurempi kuin seuraavana vuonna.” 217 

Tilastokeskuksen aineistossa koko maan kaikkien ihmisten kuolleisuudesta on käytetty lähteenä 

laajempaa kokonaisuutta, kuin pelkkiä piirilääkärien ilmoituksia, mutta myös niissä on havaittu ongelmia, 

sillä sodan vuoksi lääkäreiden työ vaikeutui. Väestönsiirtojen ja lääkärien rintamalla olon vuoksi 

kuolintodistuksia laadittiin vähemmän kuin normaalioloissa, ja kuolemantapaukset raportoitiin 

suppeammilla kuolinilmoituksilla, minkä vuoksi osa tiedoista on voinut olla puutteellisia.218 

5.1 Aineiston kokoamisesta ja sen ominaisuuksista 
Tätä tutkielmaa varten tehty aineisto on kerätty alkuperäisistä arkistoiduista tilastolomakkeista, jotka 

ovat suurelta osin käsinkirjoitettuja. Käsityöstä johtuen aineisto saattaa sisältää jonkin verran inhimillisiä 

kirjoitusvirheitä ja epäjohdonmukaisuuksia, joita on yritetty mahdollisuuksien mukaan korjata. 

Tutkielman aineistoa valmisteltaessa minun oli myös tehtävä tiettyjä linjanvetoja siitä, minkälaisia tietoja 

keräsin ja miten ne ryhmittelin. Kerron linjanvedoista seuraavaksi lyhyesti. 

Data-aineiston pohjana käytettyjen piirilääkäreiden vuosittaisten lomakkeiden kysymykset 

vaihtelivat hieman eri vuosina. Ajanjaksoni ensimmäisenä vuonna 1934 lomakkeessa on kysytty väkiluvun, 

syntyneiden ja kuolleiden lisäksi kuolleena syntyneiden sekä alle yksivuotiaina kuolleiden lukumäärää. 

Seuraavana vuonna osassa piireistä on jo otettu käyttöön lomakkeen uusi versio, jossa kuolleina 

syntyneitä ei tiedustella ollenkaan, mutta tilalle on otettu kysymys tuberkuloosikuolleisuudesta. Osa 

lääkäreistä on myös muokannut käsin vanhaa lomaketta ja vastannutkin uusiin kysymyksiin. Kaikki piirit 

siirtyvät ajanjakson aikana lomakkeeseen, joka ei tilastoi kuolleena syntyneitä, mutta erittelee keuhko- ja 

                                                             
216 Feinstein & Thomas, 2002, 312. 
217 Tilastollinen päätoimisto: Kuolemansyyt vuosina 1939 ja 1940, 1945. 
218 Tilastollinen päätoimisto: Kuolemansyyt vuosina 1939 ja 1940, 1945. 



 

41 
 

muuhun tuberkuloosiin kuolleet.219 Jätin tuberkuloosikuolleisuuden lopulta pois yhdistelmäaineistosta, 

sillä tietoja ei ollut kaikilta vuosilta. 

Alkuperäisessä aineistossa oli osassa kunnista eritelty seurakunnat ja siviilirekisterit, ja osassa 

kunnista ne oli ilmoitettu kaikki yhdessä. Oman tutkielmani rajallisuuden vuoksi en kuitenkaan päätynyt 

käyttämään näitä erottelumekanismeja, varsinkaan kun kaikista kunnista ja kaikilta vuosilta näitä eroja ei 

ollut mahdollista saada. Tutkielmani yhdistelmäaineistossa jokaisen kunnan kaikki seurakunnat ja 

siviilirekisteri on siis ilmoitettu yhdessä niin, että jokaisesta kunnasta jokaiselta vuodelta on vain yksi luku 

kutakin muuttujaa kohden. 

Arkistoaineistossa oli lisäksi nollia, viivoja sekä tyhjiä ruutuja käytetty osin epäselvästi 

merkitsemään joko lukua 0 tai sitä, ettei asiasta ollut saatu tietoa ilmoitusta varten. Tämä osoittautui 

erityisen hankalaksi ja aikaa vieväksi ongelmaksi, sillä alkuperäisiin asiakirjoihin oli palattava useita kertoja 

ja yritettävä tulkita erikseen jokaista lomaketta pohtien, oliko esimerkiksi viivalla todennäköisemmin 

tarkoitettu lukua 0 vai puuttuvaa tietoa. Huolellisen tarkastelun ja linjanvetojen jälkeen sain tähän 

aineistoon merkityksi nollat nolliksi ja puuttuvat tiedot puuttuviksi, mutta tässäkin tapauksessa aineistoon 

saattoi jäädä virheitä käsityön vuoksi. Näiden tietojen oikeellisuus on kuitenkin tärkeää tilastollisen 

analyysin kannalta, sillä paikkakunnat, joilla ei joinakin vuosina ollut lainkaan imeväiskuolleisuutta, ovat 

oleellinen vertailuryhmä imeväiskuolleisuuden syitä tutkittaessa. 

Yhdenmukaistaakseni aineistoa jouduin yhdistämään tiettyjä kuntia sekä maalaiskuntia ja 

kauppaloita toisiinsa. Tämä oli harmillista siinä mielessä, että osasta kuntia oli tietoja lähes kaikilta 

vuosilta erikseen, mutta parilta vuodelta ainoastaan yhdistettyinä, jolloin kyseisten kuntien tiedot oli 

yhdistettävä kaikilta vuosilta220. 

Alue-, piiri- ja lääninlääkärien vuosikertomuksista kerätty aineistoni on sinänsä laaja, mutta siinä 

on omat heikkoutensa eikä se vastaa kaikkiin kysymyksiin, jotka aineistoa analysoidessa heräävät. Osin 

puutteet ovat sisäsyntyisiä, sillä osa lääkäreistä ei ole merkinnyt kaikkia pyydettyjä tietoja joko tietojen 

puuttumisen tai oman päätöksensä vuoksi. Lisäksi sota-aika on luonnollisesti vaikuttanut lomakkeiden 

saatavuuteen, ja osa lääkäreistä onkin päätynyt jopa vain kuvailemaan sanallisesti summittaisia 

syntyneiden ja kuolleiden määriä. Näistä syistä hain tuolloisen Tilastollisen päätoimiston koostamia 

                                                             
219 Piiri- ja alue- sekä lääninlääkärien vuosikertomukset, KA, 1938–1946. 
220 Manuaalisesti tutkielmaan tehdyt kuntayhdistelmät: Espoo ja Kauniainen, Huopalahti ja Haagan kauppala, 
Hyvinkään maalaiskunta ja kauppala, Karjaan maalaiskunta ja kauppala, Tuusula ja Keravan kauppala, Laitila ja 
Kodisjoki, Paraisten maalaiskunta ja kauppala, Sääksmäki ja Valkeakoski, Lauritsala ja Lappee, Koiviston 
maalaiskunta ja kauppala, Nurmeksen maalaiskunta ja kauppala, Pielisjärvi ja Lieksan kauppala, Pelkosenniemi ja 
Savukoski, Raippaluoto ja Björköby, Rovaniemen maalaiskunta ja kauppala sekä Äänekosken maalaiskunta ja 
kauppala ja Suolahti. Nämä kuntayhdistelmät on aineistossa ilmoitettu ensimmäisenä olevan kuntakoodeilla. 
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aineistoja221 täydentämään terveydenhoitohenkilökunnan vuosikertomuksia, ja tuloksena sainkin useiden 

vuosien lähes täydelliset tiedot tutkielman kiinnostuksenkohteina olevista muuttujista. 

5.2 Aineisto selittävistä muuttujista 

Edellä mainittu tilastollinen aineisto muodostaa kokonaisuuden, jonka perusteella imeväiskuolleisuuden 

tutkiminen on lähtökohtaisesti mahdollista. Pyrin selittämään imeväiskuolleisuutta hyödyntämällä tietoa 

muutosten ajankohdasta, eli vuosivaihtelusta, sekä lisäämällä yhdistelmäaineistooni tietoja myös muista 

muuttujista. Selittävinä muuttujina on tutkielmassani käytetty väestön elinkeinoja, kuntiin tulleiden 

evakkojen määriä sekä neuvoloiden toimintavuosia. Kahta selittävistä muuttujista tarkastellaan jatkuvina 

muuttujina, eli tutkitaan niiden saamissa arvoissa tapahtuvia muutoksia, ja yhtä kategorisena muuttujana, 

eli arvo on 0 tai 1. Binääristen, arvon 0 tai 1 saavien, muuttujien käyttö selittävinä muuttujina on 

vakiintunut käytäntö kiinteäkertoimisen regressioanalyysin yhteydessä. 

Väestön elinkeinot on tilastoitu kunnittain kymmenen, ja myöhemmässä vaiheessa viiden, 

vuoden välein Tilastokeskuksen julkaisussa222, jonka dataversion sain tutkielmaa varten käyttööni 

apulaisprofessori Matti Sarvimäeltä. Hyödynsin tutkielmassa aineiston lukuja kuntien väestöryhmistä, 

joiden ammateiksi oli merkitty ”maa- ja metsätalous” ja ”teollisuus ja käsityö” sekä työikäisen väestön 

kokonaismäärää. Ammatinharjoittajien lukumääristä muodostin muuttujat suhteuttamalla ne kunnan 

työikäiseen kokonaisväestöön. Muuttujien avulla pystytään arvioimaan esimerkiksi, oliko kunnan 

pääelinkeino maatalous vai teollisuus. Käytin tutkielmassa vain vuoden 1940 tietoja ajanjakson lyhyyden 

vuoksi. Kunnan elinkeinon avulla voidaan tutkia, olisiko sillä ollut vaikutusta imeväiskuolleisuuteen 

esimerkiksi paremman ravintotilanteen kautta, joka maataloustuottajilla aiemman tutkimuksen 

perusteella sotavuosina oli. 

Evakuoituihin liittyvä aineisto, jota hyödynsin, on alun perin apulaisprofessori Sarvimäen 

tutkimusta varten kerättyä, ja sisältää tiedot kuntiin asutetuista evakoista vuosilta 1940‒1947. Kuntaan 

saapuneiden evakkojen määrien perusteella muodostin muuttujan evakkojen suhteellisesta osuudesta 

kunnan kantaväestöstä. Muuttujan avulla on mahdollista havainnoida kuntaan kohdistunutta kuormitusta 

äkillisen uuden väestön vastaanottamisen myötä, ja tutkia, onko sillä ollut mahdollisesti vaikutuksia 

esimerkiksi kuolleisuuteen. 

                                                             
221 Nykyisin aineistoja säilytetään osin Kansallisarkistossa ja osin Tilastokeskuksen arkistossa. Kyseiset aineistot siis: 
Tilastokeskuksen kuolemansyytilaston julkaisemattomia työtauluja, 1939–47, TA; Väestönmuutostilastot, 1941–
1945, TA; Syntyneisyystilastot, 1939–40, 1946–47, KA. 
222 Väestö elinkeinon mukaan kunnittain vuosina 1880–1975, Tilastokeskus, 1979. 
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Neuvoloiden perustamisvuosiin liittyvä data on kerätty lääninterveyssisarten vuosikertomuksista, 

joissa ilmoitettiin joinakin vuosina kuntien ensimmäisten neuvoloiden perustamisvuosia. Tämän 

tutkielman aineisto on kerätty vuoden 1946 vuosikertomuksista.223 Aineistooni neuvoloiden 

perustamisvuodet on koodattu binäärisesti siten, että muuttujan arvo on 0 vuosina ennen neuvolan 

perustamista, ja 1 neuvolan perustamisvuonna ja sen jälkeen. Näin ollen selittävä muuttujani onkin 

todellisuudessa neuvolan olemassaolo kunnassa, eikä niinkään juuri perustamisvuosi ja sen merkitys. 

Luonnollisesti neuvolan perustamisvuosi binäärisenä muuttujana johtaa siihen, että muuttuja ei kerro, 

missä kohtaa vuotta neuvola on perustettu, ja näin ollen havaintoyksikön reaktio neuvolaan voi näkyä 

viivästyneenä. Esimerkiksi saman vuoden tammi- tai joulukuussa perustettu neuvola on siis koodattu 

aineistoon samalla tavalla, jolloin on todennäköistä, että tammikuussa perustetun neuvolan 

imeväiskuolleisuutta laskeva vaikutus näkyisi jo samana vuonna, kun taas joulukuussa perustetun 

neuvolan vaikutus näkyisi varmasti vasta seuraavana vuonna. Ongelma on kuitenkin aineistolähtöinen, 

sillä käyttämissäni lääninterveyssisarten vuosikertomusten taulukoissa ei ilmoitettu muuta kuin 

ensimmäisen neuvolan perustamisvuosi. Lisäksi neuvolan vaikutus voi olla viiveellinen myös siksi, että 

kuntien asukkaiden neuvolapalveluiden piiriin etsiytyminen ja niiden täysimittainen hyödyntäminen ovat 

saattaneet viedä aikaa.  

Tietoa neuvolan olemassaolosta voidaan hyödyntää tutkittaessa neuvolan vaikutuksia esimerkiksi 

juuri pienten lasten kuolleisuuteen. Kuitenkin aineiston kerääminen vain vuoden 1946 

lääninterveyssisarten vuosikertomuksista on siinä mielessä ongelmallista, että kyseisissä tilastoissa on 

joinakin vuosina havaittu virheitä. Päädyin kuitenkin käyttämään vuoden 1946 tietoja, sillä se on 

ajanjaksoni toiseksi viimeinen vuosi, ja myöhempien vuosien tietojen voi olettaa olevan oikeellisempia 

kuin aikaisempien, sillä sodan aikaan nimellisesti perustetut neuvolat saattoivat jäädä 

toimintakyvyttömiksi sodan ajaksi224. Tästä syystä myöhempiin asiakirjoihin on todennäköisemmin saatu 

tilastoitua neuvolatoiminnan aloituksen oikea vuosi. Edellä mainitun vuoksi neuvolamuuttujassa saattaa 

kuitenkin olla aineistolähtöisiä virheitä, jotka voivat hieman vääristää tuloksia. 

6. Menetelmä 

Tutkielman menetelmänä käytetään regressioanalyysiä, joka on tilastollisen aineiston 

analysointimenetelmä. Regressioanalyysillä pyritään osoittamaan riippuvuussuhde selitettävän ja 

selittävien muuttujien välillä, sekä selvittämään, onko riippuvuus positiivista vai negatiivista ja kuinka 

                                                             
223 Läänien terveyssisarten vuosikertomukset, KA, 1946. 
224 Esimerkiksi Viipurin, Oulun ja Lapin läänien terveyssisaret raportoivat vuonna 1943 terveyssisarten puutteesta, 
mikä heijastui neuvoloiden tilapäiseen sulkemiseen ja toiminnan aloittamisen viivästymiseen. 
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suurta se on. Positiivisella riippuvuudella tarkoitetaan sitä, että selitettävän muuttujan arvojen kasvaessa 

myös selittävän muuttujan arvot kasvavat. Negatiivinen riippuvuus on päinvastainen, eli selitettävän 

muuttujan arvojen kasvaessa selittävän muuttujan arvot pienenevät. Regressioanalyysin tuloksena 

saatava regressiokerroin ilmaisee kuinka suuren muutoksen yhden yksikön korotus selittävässä 

muuttujassa aiheuttaa selitettävässä muuttujassa.225 

Koska tutkielman aineisto on paneelimuotoista, käytetään sen analysoinnissa kiinteäkertoimista, 

Fixed Effects (FE) -regressiomallia. Paneeliaineistolla tarkoitetaan sitä, että aineistossa on tietoa samoista 

havaintoyksiköistä, eli tässä tapauksessa kunnista, useilta aikaperiodeilta, tässä tapauksessa vuosilta. FE-

regressio on monimuuttujaregressio, eli siinä voidaan käyttää useita selittäviä muuttujia.226 

Kiinteäkertoiminen regressioanalyysi mahdollistaa sellaisten tuntemattomien muuttujien kontrolloimisen, 

jotka vaihtelevat havaintoyksiköiden välillä, mutta pysyvät muuttumattomina yli ajan.227 Näin ollen yli 500 

kunnan tutkimiseksi ei tarvita tietoa jokaisen kunnan kaikista ominaisuuksista, joilla ne eroavat toisistaan, 

vaan ainoastaan sellaisista, jotka muuttuvat tarkasteltavan ajanjakson aikana. Tämän tutkielman 

kontekstissa muuttuvia ominaisuuksia olivat esimerkiksi siirtoväen sijoittaminen eri suuruusluokissa eri 

kuntiin sekä neuvoloiden perustaminen eri vuosina eri kuntiin. 

Tutkielmassa pyritään saamaan selitettävän ja selittävän muuttujan suhde esille hyödyntämällä 

saatavilla olevaa aineistoa parhaalla mahdollisella tavalla. Regressiomalleissani pääasiallinen selitettävä 

muuttuja on imeväiskuolleisuus, josta käytetään sen logaritmia. Käytän yhdessä mallissa myös neuvolan 

perustamisvuotta kunnassa selitettävänä muuttujana. Tärkeimpinä selittävinä muuttujina käytetään 

evakkoina kuntaan saapuneiden lukumäärää promilleosuutena kunnan kantaväestöstä, neuvoloiden 

perustamisvuotta sekä kunnan maatalous- ja teollisuuselinkeinoihin liittyviä muuttujia. Käytän lisäksi 

selittävinä muuttujina yksittäisissä malleissa kunnan virallista asemaa kaupunkina sekä traktoreiden 

määrää kunnassa havainnollistamaan maalaiskunnan varallisuustasoa.  

FE-regressiossa yleensä käytetty keskivirheiden klusterointi on tehty kunnittain, eli keskivirheiden 

korreloituminen kunnan sisällä yli ajan on otettu huomioon. Tällöin kukin kunta on oma klusterinsa, jonka 

keskivirheet niputetaan yhteen. Klusterointi huomioi myös aineiston mahdollisen heteroskedastisuuden, 

eli virhetermien erisuuruisen vaihtelun havaintoyksiköiden välillä.228 FE-regression avulla kuntien 

heterogeenisyys, eli niiden väliset pysyvät eroavaisuudet, voidaan vakioida pois, minkä vuoksi kyseinen 

menetelmä sopii hyvin käytettäväksi paneeliaineistoon. 

                                                             
225 Mustonen, Suominen & Suonoja, 1976, 78‒79; Metsämuuronen, 2008, 91–92. 
226 Feinstein & Thomas, 2002, 231–232. 
227 Stock & Watson, 2015, 403. 
228 Stock & Watson, 2015, 411; Feinstein & Thomas, 2002, 309–311. 
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Kiinteäkertoimisen regressioanalyysin toimintaperiaate on laskea ajassa tapahtuvaa muutosta 

muuttujien keskiarvossa kussakin havaintoyksikössä. Tämän tutkielman tapauksessa siis lasketaan 

esimerkiksi, kuinka kunnan imeväiskuolleisuus muuttuu kun jotakin muuta tapahtuu kunnassa vuosina 

1934‒1947.229 Regressioanalyyseissä on myös tapana käyttää kontrollimuuttujia, jotta ilmiöitä voitaisiin 

selittää mahdollisimman hyvin. Kontrollimuuttujia käytetään regressiomalleissa selittävien muuttujien 

tapaan, erona kuitenkin se, ettei niiden estimaateista itsessään olla kiinnostuneita, vaan ne lisätään 

malliin, jotta niiden vaihtelua voidaan kontrolloida. Kontrollimuuttujat siis vakioidaan ottamalla ne malliin 

mukaan ja näin pyritään tarkentamaan kiinnostuksen kohteena olevan muuttujan estimaattia.230 

Kontrollimuuttujien avulla yritetään välttää puuttuvan muuttujan harhaa, eli sitä, että selittävän 

muuttujan kerroin tulisi estimoitua väärin, sillä jokin oleellinen selittävään ja selitettävään muuttujaan 

vaikuttava muuttuja ei ole mukana mallissa.231 

Perinteisesti historiallista imeväiskuolleisuutta tutkittaessa on käytetty logaritmoitua 

imeväiskuolleisuuslukua. Tämä tarkoittaa sitä, että alkuperäisestä imeväiskuolleisuusluvusta lasketaan 

versio, joka perustuu suhteelliseen kasvuun. Tällöin esimerkiksi pienen kunnan imeväiskuolleisuuden 

kaksinkertaistuminen tulee esille paremmin, kuin jos mitattaisiin kunnan imeväiskuolleisuuden 

absoluuttista kasvua, sillä isoissa kunnissa suuret absoluuttiset muutokset imeväiskuolleisuudessa voivat 

olla suhteessa kunnan kokonaismääriin pieniä. Imeväiskuolleisuuden logaritmiluku siis kuvaa suhteellista 

muutosta imeväiskuolleisuudessa, jolloin otetaan huomioon se, että pienessä kunnassa 

imeväiskuolleisuuden kaksinkertaistumiseen vaaditaan pienempi absoluuttinen muutos kuin ison kunnan 

imeväiskuolleisuuden kaksinkertaistumiseen.232  

Tilastollisen päättelyn kannalta on tärkeää, että havainnot ovat toisistaan riippumattomia ja ne 

on valittu satunnaisotannalla, tai yhteiskuntatieteissä vähintäänkin sen kaltaisesti. Tilastollista analyysiä 

voidaan tehdä kokonaisesta populaatiosta tai otoksesta populaatiosta. Tässä tutkielmassa käytettävissäni 

on koko populaatio233, eli satunnaisotannan toteutumista ei tarvitse erikseen varmistaa.234 

Havaintoyksiköt ovat kuntia, eli niiden välillä saattaa toki olla jonkinasteista epätasaisuutta. Kunnat ovat 

eri kokoisia ja sijaitsevat maantieteellisesti eri tyyppisillä alueilla. Näistä syistä johtuen kuntien elinkeinot 

ovat erilaisia, sillä osassa maanviljelyyn on suurempi suhteellinen etu, osaan on perustettu tehtaita, 

                                                             
229 Stock & Watson, 2015, 407‒410. 
230 Angrist & Pischke, 2015, 57‒59. 
231 Angrist & Pischke, 2015, 74‒78. 
232 Feinstein & Thomas, 2002, 17–19. 
233 Paitsi Ahvenanmaa, jonka tiedot on jätetty pois koko ajanjaksolta aineiston puutteellisuuden vuoksi. 
234 Feinstein & Thomas, 2002, 10–11. 
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osassa kaupankäynnille on suotuisammat edellytykset ja osassa mikään edellä mainituista ei toteudu. 

Kuntien erilaisuus tuo epätasa-arvoiset lähtökohdat kuntalaisille ja heidän vastasyntyneidensä 

selviytymismahdollisuuksille. Kuitenkin nämä ovat ajassa muuttumattomia tekijöitä, joita 

kiinteäkertoimisessa regressioanalyysissä ei tarvitse tunnistaa eikä mitata.  

Tutkielmassa käytetään myös niin sanottua poolattua regressioanalyysia, jotta pystytään 

näkemään ajassa muuttumattomien tekijöiden, kuten kunnan maatalousvaltaisuuden, vaikutus 

imeväiskuolleisuuteen. Poolatussa regressioanalyysissa ei oteta huomioon aineiston rakennetta, eli malli 

ei reagoi paneeliaineiston ominaispiirteisiin, vaan kohtelee jokaista havaintoa yksittäisenä.235 Poolattu 

regressioanalyysi ei tämän vuoksi ole paras tapa mallintaa pitkittäisaineistoa, mutta sitä voidaan 

hyödyntää tilanteissa, joissa ajassa muuttumattomalla tekijällä voi olla vaikutusta ajassa muuttuvan 

tekijän vaihteluun. Poolattua regressioanalyysia käytettäessä tässä tutkielmassa on kuitenkin klusteroitu 

keskivirheet FE-regression tapaan. 

Interaktiotermillä pyritään eristämään sellainen vaikutus, joka syntyy, kun ensimmäinen selittävä 

muuttuja vaikuttaa toisen selittävän muuttujan suhteeseen selitettävään muuttujaan. Eli esimerkiksi, kun 

tutkitaan imeväiskuolleisuutta selitettävänä muuttujana ja käytetään ensimmäisenä selittävänä 

muuttujana vuotta ja toisena selittävänä muuttujana maaseudulla oloa. Maaseudulla olon pitäisi yleisesti 

ottaen nostaa kunnan imeväiskuolleisuutta, sillä maaseudulla on yleisesti korkeampi imeväiskuolleisuus. 

Kuitenkin kun yhdistetään maaseutuun vuosivaikutus, yritetään eristää mahdollisuus siihen, että jonakin 

vuonna, esimerkiksi elintarvikepulavuonna, maaseudulla ololla olisi voinut olla imeväiskuolleisuutta 

laskeva vaikutus. Interaktiotermi siis ehdollistaa maaseudun vaikutuksen vuosivaikutuksella.236 

Tutkielmassa regressiotuloksia tarkastellaan keskittyen tilastollisesti merkitseviin tuloksiin. Tällä 

tarkoitetaan matemaattista todennäköisyyttä sille, että muuttujien välinen yhteys olisi sattumaa. Näin 

ollen mitä pienempi todennäköisyys sattumalle on, sitä luotettavammaksi tuloksen voi katsoa. 

Merkitsevyys lasketaan keskivirheiden perusteella, jotka on ilmoitettu regressiokertoimen alla. 

Keskivirheiden vieressä olevat tähtimerkinnät osoittavat tilastollisesti merkitsevät regressiokertoimet. 

Lisäksi regressiotaulukoissa on ilmoitettu mallin selittävyysastetta kuvaava mittayksikkö R2, joka vaihtelee 

periaatteessa välillä 0 ja 1 siten, että 1 tarkoittaa mallin selittävän selitettävän muuttujan vaihtelun täysin 

ja 0 tarkoittaa, ettei se selitä sitä lainkaan. Yhteiskuntatieteissä mallien selittävyysasteet jäävät kuitenkin 

                                                             
235 Feinstein & Thomas, 2002, 9. 
236 Stock & Watson, 2015, 279–291. 
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yleensä alhaisiksi verrattuna luonnontieteisiin, eli R2-mittasuureelle ei tule antaa liikaa painoarvoa mallia 

analysoitaessa.237 

Tilastollisesti merkitsevät tuloksetkaan eivät merkitse, että tulokset olisivat historiallisesti 

merkittäviä, tai että regressiomallilla eristetty muuttujien välinen yhteys olisi kausaalinen. 

Nollahypoteesilla tarkoitetaan sitä, että tutkittavien muuttujien välillä ei olisi yhteyttä, ja nollahypoteesin 

hylkäämisen tulisi perustua vakaalle tilastolliselle näytölle. Kuitenkaan nollahypoteesin hylkääminen ei 

vielä tarkoita, että tutkimuksen tulos olisi merkittävä, sillä tutkimuksen kohteena olevien muuttujien 

välille tulisi löytää myös looginen käytännön yhteys. Lisäksi historiallinen merkittävyys voi kärsiä myös, jos 

tilastollisesti vakaa ja merkitsevä regressiokerroin on todella pieni.238 

7. Analyysi 

Tässä osiossa tarkastelen imeväiskuolleisuuden vaihtelua suhteessa vuosivaikutuksiin, kunnan 

elinkeinoihin, kunnan vastaanottamiin evakuoituihin sekä neuvolan olemassaoloon kunnassa. 

Aikaisemman tutkimuksen perusteella voidaan luoda hypoteesit siitä, minkälaisia vaikutuksia edellä 

mainituilla muuttujilla oletettavasti on ollut imeväiskuolleisuuteen ajanjaksolla 1934–1947. 

 Kunnan elinkeinot ovat tutkielmani tapauksessa rajattuja kahteen, eli tarkastelen kuntien 

väestömääriä, joiden elinkeinoksi on ilmoitettu maa- ja metsätalous ja teollisuus ja käsityö.239 Suuret 

maataloustyöväestön keskittymät sijoittuvat luonnollisesti maaseutumaisille alueille, ja aiemman 

tutkimuksen valossa on syytä olettaa, että maaseudun imeväiskuolleisuus olisi lähtökohtaisesti 

korkeammalla tasolla kuin kaupunkien. Tämä johtuu tutkielman ajanjakson sijoittumisesta aikaan, jolloin 

ns. rangaistus kaupunkilaisuudesta ei enää vaikuta, vaan tilanne on kääntynyt suorastaan päinvastaiseksi, 

kun kaupunkien saniteetti- ja palveluinfrastruktuuri ovat kehittyneet terveyttä edistävälle tasolle.240 Sota-

aika tuo kuitenkin ajanjaksoon shokin, joka muuttaa arkielämää. Naisten työssäkäynti lisääntyy heidän 

korvatessaan puolustusvoimien palvelukseen menevät miehet niin teollisuudessa kuin 

maataloudessakin.241 Naisten työssäkäynnin lisääntymisen on nähty voineen vaikuttaa 

imeväiskuolleisuuteen vaikeuttamalla säännöllistä imetystä ja lastenhoitoa. Kuitenkin tämä vaikutus on 

yhdistetty sekä teollisuustyössä242 että maataloustyössä243 olleisiin naisiin. Elinkeinolla on voinut olla 

                                                             
237 Feinstein & Thomas, 2002, 232–233, 245; Wooldridge, 2003, 41. 
238 Feinstein & Thomas, 2002, 160. 
239 Väestö elinkeinon mukaan kunnittain vuosina 1880‒1975, Doria. 
240 Peltola & Saaritsa, 2019. Urban penalty, ks. s. 10. 
241 Nars, 1966; Lähteenmäki, 2002, 168‒177. 
242 Mustonen, Suominen & Suonoja, 1976. 
243 Oris, Derosas & Breschi, 2009. 
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vaikutus imeväiskuolleisuuteen myös toista kautta, sillä ammattitaitoista teollisuustyöväkeä vapautettiin 

rintamalta sotatarviketeollisuuden tuotannon tehostamiseksi.244 Lisäksi metalliteollisuuden työntekijöistä 

suuri osa oli vapautettuna liikekannallepanosta, sillä tarve tuotteille oli niin suuri.245 Kotiin palannut 

aikuinen mies olisi helpottanut perheenäidin työtaakkaa ja näin vapauttanut aikaa imeväisikäisten 

hoidolle ja näin parantanut imeväisten selviämismahdollisuuksia. Kuitenkin rintamalta vapautettiin 

työvoimaa myös maatalouteen246, joten ilman tarkempia lukuja tämä oletus maatalous- ja 

teollisuustyöväestön eriävästä tilanteesta on hutera. Miesten kotiinpaluu on kuitenkin oletettavasti 

vaikuttanut kohteena oleviin paikkakuntiin ainakin syntyvyyttä nostavasti. 

 Sota-aika kuitenkin tuo toisenkin aspektin maatalous- ja teollisuusmuuttujan tulkintaan, sillä 

aikaisemmassa tutkimuksessa korostetaan maataloustuottajien etulyöntiasemaa elintarvikepulan aikoina. 

Tuottajien korttiannokset olivat huomattavasti suuremmat kuin kuluttajien, ja lisäksi tuottajien oli 

mahdollista epärehellisin keinoin pidättää hallussaan suurempia määriä tuottamiaan elintarvikkeita, kuin 

mitä säännöstelyjärjestelmässä oli sallittua.247 Tästä syystä on perusteltua olettaa, että kunnissa, joissa 

suuri osa työvoimasta kuului maatalousväkeen, ravintotilanne olisi ollut sotavuosina parempi kuin 

teollisuuspaikkakunnilla, ja tämä olisi heijastunut imeväiskuolleisuuteen sitä vähentävästi, sillä paremmin 

ravitut äidit olisivat tuottaneet parempilaatuista maitoa häiriöttä248 sekä olleet paremmin työkykyisiä. 

Lisäksi sotatoimia ei juurikaan kohdistettu haja-asutusalueille, eli maaseutuväestö olisi tästäkin syystä 

voinut hypoteettisesti jatkaa elämäänsä normaalimpaan tapaan kuin asutuskeskusten väki.249 

 Evakuointeihin liittyvä aiempi tutkimus imeväiskuolleisuudesta nojaa pitkälti siihen, että 

evakuoitujen ravinto- ja asumisolot olivat huonot ja he sairastuivat muita helpommin tartuntatauteihin, ja 

siksi heidän keskuudessaan imeväiskuolleisuus oli muita korkeammalla tasolla. Suurempi sairastavuus 

nähdään seuraukseksi kotikylien syrjäisyydestä, jolloin muualla levinneet epidemiat eivät olleet päässeet 

vaikuttamaan ja aiheuttamaan immuniteettisuojaa.250 Tämän tutkielman aineistossa evakuointeja 

tutkitaan eri näkökulmasta, sillä evakuointimuuttuja kertoo kuntaan saapuneen siirtoväen määrän, ja 

tutkittava kysymys on, vaikuttiko sen vaihtelu kunnan kantaväestön imeväiskuolleisuuteen. Mahdollinen 

mekanismi vaikutukselle on, että kuntaan saapuneet evakot olisivat ruuhkauttaneet kunnan 

                                                             
244 Seppinen, 2008, 162–163; Saraste, 1990, 285‒300; Nars, 1966. 
245 Soikkanen, 1990, 132. 
246 Vuorenmaa, 1983, 304‒305. 
247 Esim. Utrio & Utrio, 1994, 54–55, 66, 150. 
248 Salmi, 1944b. 
249 Kivimäki, 2016, 70‒103. 
250 Laurent, 2017, 138–139, 153–154. 
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terveydenhoitopalvelut tai lisänneet kunnan tautitaakkaa251, ja näin ollen huonontaneet kantaväestönkin 

imeväisten selviämismahdollisuuksia. Kuitenkin vaikutukset ovat oletettavasti olleet pieniä, eli 

hypoteesina on, että vaikutusta kantaväestön imeväiskuolleisuuteen ei juuri ollut, mutta jos oli, niin se oli 

imeväiskuolleisuutta kasvattava. 

 Terveydenhuoltoon ja neuvoloihin liittyvä aikaisempi tutkimus esittää vakuuttavia tuloksia 

terveysinterventioiden tehosta imeväiskuolleisuuden laskijoina.252 Siksi onkin syytä uskoa, että neuvolan 

olemassaololla kunnassa olisi vaikutusta kunnan alle yksivuotiaiden kuolleisuuteen. Neuvolat jakoivat 

ennen kaikkea valistusta, jota vastaanotettiin pääsääntöisesti hyvin.253 Lisäksi neuvolat ohjasivat 

poikkeavat tapaukset lääkärin tutkittaviksi, mikä paransi ajoissa havaituista vaikeista synnytyksistä 

selviytymisen mahdollisuuksia sekä oireilevien pikkulasten hoitoon pääsyä.254 Tutkielman ajanjaksolle 

sijoittuu neuvolalaitoksen voimakas laajentuminen sotavuosina ja neuvolalain hyväksyminen vuonna 

1944, joka siis velvoitti kaikkia kuntia perustamaan neuvolan.255 Sodan tuomat poikkeusolosuhteet 

saattoivat kuitenkin viivästyttää neuvoloiden vaikutuksia ympäröivään yhteisöön, sillä monissa kunnissa 

neuvolatoiminta häiriintyi sodan vuoksi.256 

Seuraavat kuvaajat esittelevät keräämäni aineiston kokonaisväkilukujen perusteella tehdyt käyrät 

imeväiskuolleisuudesta, syntyneiden määristä ja alle yksivuotiaina kuolleiden määristä. 

  

                                                             
251 Laurent, 2008. Esimerkiksi Nivalaan sijoitettujen Kuhmolaisten evakkojen keskuudessa oli raportoitu tuhkarokkoa 
jo kuntaan saapuessa. 
252 Esim. Lazuka, ym. 2016; Salmi, 1944. 
253 Laurent, 2017; Riihola, 2010. 
254 Korppi-Tommola, verkkolähde. 
255 Harjula, 2015. 
256 Läänien terveyssisarten vuosikertomukset, KA, 1943–1945, mm. Viipurin, Oulun ja Lapin läänien kertomukset 
vuonna 1943. 
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Kuvio 2. Imeväiskuolleisuus vuosina 1934‒1947. 

  

Lähteet: Yhdistelmäaineisto; Tilastokeskus. 

Syy kuvaajien esittämiselle on se, että haluan ensinnäkin asettaa rinnakkain keräämästäni 

aineistosta tehdyn käyrän ja tilastokeskuksen käyrän, jota aiemmassa tutkimuksessa on pitkälti käytetty 

lähteenä. Imeväiskuolleisuutta kuvaavat käyrät ovat hyvin samanlaiset, mutta joitakin eroavaisuuksia on 

myös, silmiinpistävimpinä vuodet 1939 ja 1946, joissa tutkielmani aineistossa on hieman korkeammat 

imeväiskuolleisuusluvut kuin Tilastokeskuksen kokoamassa tilastossa. Eroavaisuudet ovat sinänsä 

kiintoisa aspekti, sillä tutkielmani aineisto perustuu vuosien 1941‒1947 osalta lähinnä Tilastokeskuksen 

hallinnoimaan materiaaliin, mutta on mahdollista, että aineistossani on lyönti- tai muita inhimillisiä 

virheitä, sillä ainoa selkeä ero aineistossani on Ahvenanmaan pois jättäminen257. Joka tapauksessa on 

syytä laittaa nämä pienet eroavaisuudet merkille, jotta tämän tutkielman tuloksiin voidaan suhtautua 

tarvittavalla kriittisyydellä. 

  

                                                             
257 Tässä kuviossa esitetty imeväiskuolleisuus on koko maan kaikkien alle yksivuotiaina kuolleiden promilleosuus 
kaikista elävänä syntyneistä, ei siis kuntien imeväiskuolleisuuksien keskiarvo. Ahvenanmaalla syntyi vuosittain noin 
350‒450 lasta, eli aineistostani puuttuvien tietojen osalta kyse on suhteellisen pienistä määristä.  
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Kuvio 3. Syntyneet ja alle 1 vuotiaina kuolleet vuosina 1934‒1947. 

  

Lähde: Yhdistelmäaineisto 

Toinen syy kuvioiden esittämiselle on niiden kiinnostavuus vertailtaessa niistä nähtäviä asioita 

imeväiskuolleisuuskäyrään sekä myöhemmin tulevassa analyysissa tilastollisen analyysin tuottamiin 

estimaatteihin. Syntyneiden määrää kuvaavassa käyrässä näkyy, kuinka vuonna 1940 syntyvyys putosi 

hyvin alhaiselle tasolle ja alle yksivuotiaina kuolleiden määrä kasvoi edelleen aiempien vuosien tapaan, 

mikä johti IMR-käyrässä näkyvään imeväiskuolleisuuden huippuvuoteen. Vuonna 1941 syntyvyys nousi 

huomattavasti, ja kun alle yksivuotiaina kuolleiden absoluuttinen määrä laski hieman, tuotti vuosi 

huomattavan laskun syntyneiden ja ensimmäisenä vuotenaan kuolleiden suhdelukua kuvaavaan 

imeväiskuolleisuuskäyrään. Vuonna 1942 syntyvyys laski jälleen, mutta vaikka alle yksivuotiaana 

kuolleiden määräkin laski, oli suhteellinen kuolleisuus kuitenkin jälleen korkea. Vuonna 1943 syntyneiden 

määrä oli kääntynyt kasvuun ja alle yksivuotiaina kuolleiden määrä saavutti siihen mennessä alhaisimman 

tason koskaan. Tämä yhdistelmä tuotti historiallisen matalan imeväiskuolleisuusasteen. Syntyneiden 

määrä jatkoi verkkaisemmin kasvuaan, mutta alle yksivuotiaina kuolleiden määrät kasvoivat jyrkästi, ja 

näin ollen vuoden 1944 imeväiskuolleisuusluku oli jälleen korkea. Syntyvyys jatkoi kasvuaan sotien 

jälkeisinä vuosina ainakin vuoteen 1947 asti, samoin kuin pääsääntöisesti alle yksivuotiaana kuolleiden 

määrä. Korkean syntyvyyden vuoksi imeväiskuolleisuuden taso pysyi kuitenkin kohtalaisen alhaisena 

suhteellisesti harvemman kuollessa, eikä vuosien 1940–1944 kaltaisia heilahteluja enää syntynyt. 

Kuvaajat herättävät myös kysymyksiä, sillä imeväiskuolleisuuden huippuvuodet ja paremmat ajat 

vaikuttavat sijoittuvan epäloogisille vuosille. Imeväiskuolleisuus on korkeimmillaan vuonna 1940, vaikka 
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kyseinen vuosi oli suurimmaksi osaksi rauhan aikaa, loppuihan talvisota jo maaliskuussa. Epäloogisuus 

selittyy kuitenkin osittain raskausajan pituudella, jolloin syntyvyydessä tapahtuneet muutokset juontavat 

juurensa aina jotakuinkin edellisen vuoden tapahtumiin. Näin ollen esimerkiksi vuoden 1941 korkean 

syntyvyyden taustalla on edellisvuoden rauhallisuus. Lisäksi imeväiskuolleisuuden laskutapa huomioi vain 

kuolinvuoden ja sen, onko lapsi tuolloin alle yksivuotias, joten esimerkiksi osa vuonna 1939 syntyneistä 

kuoli saman vuoden puolella, ja tilastoitiin vuoden 1939 imeväiskuolleisuuteen, ja osa vasta seuraavana 

vuonna, jolloin heidät tilastoitiin vuoden 1940 imeväiskuolleisuuteen. Tämä seikka voi selittää paljonkin 

lyhyiden shokkien yhteydessä tapahtuneista muutoksista imeväiskuolleisuudessa. 

7.1 Vuosivaikutukset 
Kiinteillä vuosivaikutuksilla tarkoitetaan tekijöitä, jotka muuttuvat yli ajan, mutta samalla tavalla 

jokaisessa havaintoyksikössä, eli kunnassa. Muutokset johtuvat tuntemattomista tekijöistä, mutta ovat 

siis nimenomaan aikasidonnaisia. Ne ovat ikään kuin kiinteiden kuntavaikutusten tekniikalla laskettuja 

aikavaikutuksia. Kiinteät vuosivaikutukset syntyvät laskelmalla, jossa jokaisesta vuodesta muodostetaan 

oma binäärinen muuttuja, ja sen voimassa olon vaikutusta selitettävään muuttujaan havainnoidaan. 

Seuraavaksi tarkastelen ajanjaksolla tapahtuneita muutoksia imeväiskuolleisuudessa kiinteiden 

vuosivaikutusten avulla. Alla olevassa mallissa käytetään sekä kiinteitä kuntavaikutuksia että kiinteitä 

aikavaikutuksia, jotta voidaan kontrolloida samalla kertaa kuntien erilaisuudesta johtuvia tekijöitä sekä 

esimerkiksi sodan aiheuttamaa vuosien erilaisuutta.258 

  

                                                             
258 Stock & Watson 2015, 407‒409. 
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Taulukko 4. Vuosivaikutukset imeväiskuolleisuudessa (kiinteäkertoiminen regressiomalli) 

Imeväiskuolleisuus  

1935 -0.092 
 (0.031)*** 

1936 -0.088 
 (0.031)*** 

1937 -0.077 
 (0.030)** 

1938 -0.074 
 (0.029)** 

1939 -0.011 
 (0.034) 

1940 0.169 
 (0.034)*** 

1941 -0.195 
 (0.029)*** 

1942 0.003 
 (0.032) 

1943 -0.347 
 (0.032)*** 

1944 -0.012 
 (0.029) 

1945 -0.086 
 (0.030)*** 

1946 -0.195 
 (0.030)*** 

1947 -0.181 
 (0.029)*** 

Vakiotermi 4.138 
 (0.021)*** 

R2 0.054 

Havaintojen lukumäärä 7,065 

Kuntien lukumäärä 571 

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01. Selitettävä muuttuja imeväiskuolleisuuden logaritmi, selittävä muuttuja vuosivaikutukset. Malli 
sisältää kiinteät kuntakertoimet. Sulkeissa kunnittain klusteroidut keskivirheet. 

 

Ylläolevasta regressiotaulukosta nähdään, että kunkin vuoden ominaisuuksissa on ollut tekijöitä, jotka 

ovat vaikuttaneet imeväiskuolleisuuteen. Imeväiskuolleisuuden suunta on ollut pääasiassa laskeva, sillä 

lähes kaikkina tilastollisesti merkitsevän kertoimen saavina vuosina kerroin on negatiivinen. Kuitenkin 

vuosi 1940 erottuu selvästi muista vuosista, sillä kerroin on silloin positiivinen ja vahvasti merkitsevä, 
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indikoiden siis, että jokin kyseisessä vuodessa vaikutti selkeästi imeväiskuolleisuuden nousuun. Myös 

vuodet 1939, 1942 ja 1944 erottuvat siinä mielessä, että kertoimen suuruus putoaa huomattavasti ja 

merkitsevyystaso katoaa, viitaten vuoden erilaisuuteen muihin vuosiin verrattuna. Vuoden 1943 kerroin 

on kaikista suurin ja suunnaltaan negatiivinen, eli vuoden ominaisuuksissa on jotain, jonka vuoksi 

imeväiskuolleisuus laski voimakkaasti.  

Vuosivaikutusten suunta ja erottuvat vuodet tukevat jo aiemmista yksinkertaisista kuvaajista 

nähtyä tapahtumaketjua. 1930-luvun loppupuoliskolla syntyvyys kasvoi tasaisesti ja imeväiskuolleisuuden 

laskeva trendi tasoittui vuoden 1936 jälkeen, jolloin negatiivisen regressiokertoimen tilastollinen 

merkitsevyyskin hieman laskee. Vuonna 1939 regressiokertoimen merkitsevyystaso kuitenkin putoaa, 

mikä on muutos sinänsä. Vuoden 1939 jännittynyt ilmapiiri, toinen maailmansota ja loppuvuodesta 

alkanut talvisota muuttivat aiempien vuosien tasaisuutta. 

Vuonna 1940 imeväiskuolleisuus oli ennätyksellisen korkealla tasolla, ja lukuun vaikuttivat todella 

alhainen syntyvyys yhdistettynä lähes yhtä korkeaan alle 1-vuotiaiden kuolleiden määrään kuin aiempina 

korkean syntyvyyden vuosina. Syntyvyyden notkahdus vuonna 1940 juontaa juurensa edellisvuoden 

epävarmuuden aikaan, miesväestön poissaoloihin loppuvuodesta 1939 sekä alkuvuoden talvisotaan, joka 

luonnollisesti järkytti koko kansan normaalia arkea. Alle 1-vuotiaina kuolleisiin luetaan myös suurin osa 

vuonna 1939 syntyneistä, ja vuoden alun talvisota saattoi aiheuttaa suuren osan vuoden 1940 

imeväiskuolleisuudesta.259 Kun talvisota päättyi maaliskuussa, paluu normaaliin ei enää ollut monille 

mahdollista, sillä alueluovutusten vuoksi osa väestöstä menetti kotinsa ja osa väestöstä joutui 

vastaanottamaan kotinsa menettäneet evakuoidut omiin koteihinsa. Evakuoituja majoitettiin paikoitellen 

heikkolaatuisiin oloihin, joissa oli liikaa väkeä ja huono hygienia, jolloin taudit levisivät helposti.260 

Alkukesästä 1940 viljatuotteita alettiin säännöstellä, sillä maan viljatuotanto vähentyi tärkeiden viljavien 

alueiden jäädessä Neuvostoliiton puolelle uutta rajaa. Lisäksi kesän kuivuus ja lannoitteiden heikko 

saatavuus maailmansodan vuoksi vaikuttivat negatiivisesti Suomen viljasatoon. Elintarviketilanteen 

heikkeneminen ei ollut kuitenkaan niin merkittävää vielä vuonna 1940, että kansa olisi suoranaisesti 

nähnyt nälkää.261 Kuitenkin vaikutusta saattaa olla ollut juuri heikoimpiin, eli vastasyntyneisiin, sillä 

heidän kuolleisuutensa kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Vaikutus huonosta ravinnosta olisi heidän 

kohdallaan tullut äitien kautta esimerkiksi heikkolaatuisemman rintamaidon muodossa, jos äidin 

ravinnonsaannissa oli puutteita.262 Lisäksi syntyvyyden aleneminen oli niin merkittävää, että niin sanotusti 

                                                             
259 Salmi, 1944a. 
260 Laurent, 2008. 
261 Seppinen, 1983, 160‒161. 
262 Salmi, 1944b. 
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väistämättömien kuolemien määränkin olisi pitänyt laskea, mikäli elinolosuhteet olisivat säilyneet 

ennallaan. Väistämättömillä kuolemilla tässä viitataan siis sellaisiin, joita ei tuon ajan tiedoilla ja välineillä 

pystytty vielä estämään, ja joita hyvinäkin vuosina oli aina tietty prosenttiosuus vastasyntyneistä.263  

Elinolosuhteet tuskin kuitenkaan pysyivät vuonna 1940 ennallaan, sillä mahdollisen 

ruoanpuutteen ja sotatoimien lisäksi myös evakuoinnit ja kulkutaudit yhdessä saattoivat aiheuttaa 

perusterveyden heikentymistä ainakin osalle kansasta. Evakuoitujen keskuudessa elinolosuhteiden 

heikentymistä varmasti tapahtui, sillä kuljetut matkat olivat pitkiä ja rasittavia, ja ahtaasti asuminen 

mahdollisti kulkutautien leviämisen.264 Lisäksi koteihinsa evakuoituja ottaneet perheet saattoivat altistua 

myös kulkutaudeille. Evakuointien ja imeväiskuolleisuuden yhteyttä pohditaan tarkemmin tutkielman 

myöhemmissä luvuissa. 

Vuoden 1941 imeväiskuolleisuuden laskuun on muutamia mahdollisia selityksiä. Ensinnäkin on 

pantava merkille, että syntyvyys kasvoi todella voimakkaasti aiempiin vuosiin verrattuna. Vuoden 1941 

syntyvyys oli viimeksi ollut yhtä korkeaa vuonna 1912, ennen maan itsenäistymistä, ja poikkesi selvästi 

viimeisten kolmenkymmenen vuoden kokonaishedelmällisyysluvun laskevasta trendistä.265 Syntyvyyden 

kasvun taustalla oli vuoden 1940 loppupuolen rauhan aika ja siitä oletettavasti kummunnut parempi 

ilmapiiri tulevaisuuden suunnittelua ajatellen. Lisäksi miesväestöstä osa oli kotiutettuna kesään 1941 asti, 

mikä helpotti naisten työtaakkaa kotona ja jätti enemmän mahdollisuuksia paremmalle lastenhoidolle. 

Alle yksivuotiaina kuolleiden absoluuttinen määrä laski hieman edellisvuoteen verrattuna. Syntyvyyden 

valtaisa kasvu voisi kuitenkin olla kytköksissä aikaisemmassa tutkimuksessa esitettyyn teoriaan 

syntyvyyden varastoitumisesta, sillä syntyneiden määrä ylittää selvästi trendin linjan, samoin kuin se 

vuonna 1940 sodan seurauksena alittaa trendilinjan roimasti, tukien näin aiemmassa tutkimuksessa 

esitettyjä havaintoja sodan syntyvyyttä laskevasta vaikutuksesta.266 

 Vuonna 1941 kesällä alkaneessa jatkosodassa vallattiin nopeasti takaisin menetettyjä alueita, ja 

osa evakuoiduista pääsi muuttamaan takaisin koteihinsa. Tämä tarkoitti uutta pitkää matkaa sekä kehnoja 

asumisoloja jälleen kotona Karjalassa, sillä suuri osa asumuksista oli vaurioitunut sodassa. Heinäkuussa 

rintamalta vapautetut vanhimman ikäluokan edustajat pääsivät palaamaan koteihinsa auttamaan 

arkitöissä267, mutta imeväiskuolleisuuteen tällä lienee ollut marginaalinen vaikutus, sillä heidän lapsensa 

tuskin olivat enää imeväisikäisiä. Syksyllä elintarviketilanteen heikkous varmasti vaikutti ainakin osaan 

                                                             
263 Salmi, 1944a. 
264 Laurent, 2017, 150‒152. 
265 Tilastokeskus, Elävänä syntyneet ja Kokonaishedelmällisyys. 
266 Koskinen ym. (toim.): Suomen väestö, 2007, 62.; Dwork, 1987, 208‒209. 
267 Vuorenmaa, 1983, 304‒305. 
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perheistä, sillä sato oli ollut heikko jälleen kuivan kesän vuoksi ja ruoan tuonnissa oli vaikeuksia.268 Kylmä 

talvi ja polttoaineen puute kotirintamalla lienee vaikuttanut myös osaltaan imeväiskuolleisuutta 

nostavasti. Imeväiskuolleisuutta vähentävinä tekijöinä kuitenkin vuonna 1941 voidaan nähdä useiden 

neuvoloiden perustaminen ja niistä mahdollisesti koitunut hyöty odottaville äideille sekä vastasyntyneille. 

Neuvoloiden merkitystä imeväiskuolleisuuden muutoksille käsitellään enemmän tutkielman 

myöhemmissä luvuissa. 

Vuoden 1942 regressiokerroin on poikkeava, sillä toisin kuin aikaisempina ja tulevina vuosina, sen 

kerroin ei ole lainkaan merkitsevä. Periaatteessa siis kertoimen keskivirhe ulottuu nollan molemmille 

puolille, eli ei voida tietää, onko vaikutus positiivinen vai negatiivinen. Käytännössä kuitenkin kertoimesta 

voi päätellä, että tuo vuosi ei ollut enää samanlaisen alhaisen imeväiskuolleisuuden jatkumoa kuin 

edellisvuosi tai seuraavakaan. Syntyvyys putosi vuoden 1941 tasosta, mutta ei pudonnut pohjalukemiin. 

Samalla myös alle yksivuotiaina kuolleiden määrä väheni suunnilleen samaan lukemaan kuin vuonna 

1940, mutta korkeampi syntyneiden määrä piti imeväiskuolleisuuden nousun pienempänä kuin vuonna 

1940. Syntyvyyden vähenemisen taustalla lienee edellisvuonna jälleen alkanut sota. Vuoden 1942 

oleellisia piirteitä olivat elämä asemasodassa, eli työikäinen miesväki oli pitkälti rintamalla, vaikka muun 

muassa metallityön ammattilaisia sekä vanhimpia ikäluokkia päästettiinkin palaamaan kotiseudulle 

töihin.269 Alkuvuodesta suuri osa väestöstä koki jonkinasteista puutetta elintarvikkeista ja säännöstely 

ulottui monille elämän osa-alueille. Elintarviketilanne koheni kesällä, kun sääolosuhteet olivat 

suosiollisemmat ja takaisin vallatusta Karjalasta saatiin jälleen satoa.270  

Vuoden 1943 vuosivaikutus on erittäin suuri ja regressiokerroin merkitsevä. Vuoden matalahko 

syntyvyys ja alhainen alle yksivuotiaina kuolleiden määrä johtivat historiallisen alhaiseen 

imeväiskuolleisuuteen. Syntyvyyden kasvu vuonna 1943 on sinänsä kiintoisaa, sillä maassa oli jo toista 

vuotta jatkunut sota ja elintarviketilanne oli jatkuvasti epävarma. Toisaalta asemasotavaihe oli 

mahdollistanut rintamamiesten kotilomat, eli perheet pystyivät pitämään paremmin yhteyttä kuin 

aggressiivisempien sodan vaiheiden aikana, ja näin ollen lykkääntyneitä perhehaaveita voitiin ehkä 

toteuttaa.271 Elintarvikkeiden saatavuus oli vuonna 1943 jatkuvasti vaakalaudalla, mutta tilanne oli 

aiempaa vuotta parempi, sillä esimerkiksi Saksa toimitti viljaa sen verran, että Suomi pysyi vähintäänkin 

taistelukuntoisena. Suomen oma sato saatiin korjattua lomauttamalla asevelvollisia sadonkorjuun ajaksi. 

                                                             
268 Saraste, 1983, 286‒287.  
269 Esim. Nars, 1966. 
270 Saraste, 1983, 286‒287.  
271 Koskinen ym., 2007, 62. 



 

57 
 

Hintojen nostaminen johti kuitenkin siihen, että tuotteita, erityisesti perunaa, oli paremmin saatavilla.272 

Vuosi oli kaikkiaan siviiliväestölle vakaampi kuin aiemmat, mikä lienee vaikuttanut positiivisesti 

pikkulasten selviämiseen.273 Lisäksi takaisin vallatussa Karjalassa raportoitiin kesällä 1943, että vuodessa 

lasten terveydentila oli parantunut huomattavasti ja että vitamiininpuutoksia tai aliravitsemusta ei 

juurikaan enää esiintynyt, mikä on osaltaan saattanut vaikuttaa imeväiskuolleisuuteenkin.274 

Vuoden 1944 regressiokerroin on tulkittavissa samaan tapaan kuin vuoden 1942. Syntyvyys kasvoi 

vain vähän edellisvuodesta, minkä taustalla lienee vuoden 1943 loppupuoliskon kiihtyneet sotatoimet, 

jotka pitivät miehet rintamalla, sekä rauhan saavuttamisen vaikeus. Vuoden 1944 kesällä alkanut 

Neuvostoliiton suurhyökkäys aiheutti raja-alueiden uuden evakuoinnin, ja loppuvuodesta alkaneen Lapin 

sodan myötä koko Lappi piti evakuoida. Evakuoinnit Karjalasta suoritettiin pitkälti jalan, mikä on varmasti 

vaikuttanut ainakin evakuoitujen vastasyntyneiden selviytymiseen, ja Pohjois-Suomesta lähteneet evakot 

matkustivat talvea vasten, eli puutteet asumisoloissa saattoivat olla erityisen tuhoisia seurauksiltaan.275 

Kuitenkin nämä elementit huomioon ottaen on kiinnostavaa, ettei vuosivaikutuksen regressiokerroin ole 

suurempi ja positiivinen.  

Seuraavina vuosina negatiivisen regressiokertoimen korkea merkitsevyystaso palaa, eli 

imeväiskuolleisuus laski vuosi vuodelta. Sodan jälkeisinä vuosina syntyvyys kasvoi voimakkaasti ja samalla 

kasvanut alle yksivuotiaina kuolleiden määrän absoluuttinen kasvu ei riittänyt vaikuttamaan 

imeväiskuolleisuutta nostavasti. Imeväiskuolleisuuden aleneminen ja syntyvyyden kasvu sodan jälkeen 

ovat luonnollisia seurauksia useiden vuosien kriisin raukeamisesta sekä kasvaneesta toiveikkuudesta 

tulevaisuutta kohtaan. 

7.2 Vuosivaihtelu ja elinkeino 

1930‒1940 -lukujen Suomi oli maatalousvaltainen, nuori valtio. Asukkaita oli noin 3,7 miljoonaa ja suurin 

osa väestä, noin 80 %, asui maaseudulla. Maaseutujen perhekoko oli suuri, sillä lapsia syntyi useita. 

Antibiootteja ei vielä tuolloin juurikaan ollut saatavilla, joten ihmisiä kuoli arkipäiväisiin sairauksiin, jotka 

ovat tänä päivänä helposti hoidettavissa. Erityisesti lapset olivat alttiita sairauksille.276 Köyhyyteen liittyi 

suuri moraalinen stigma, eikä köyhäinhuolto pureutunut köyhyyden juurisyihin, joten varattomien oli 

                                                             
272 Soikkanen, 1990, 145. 
273 Laurent, 2017, 218‒219. 
274 Laurent, 2008. 
275 Hietanen, 1983, 392.  
276 Kivimäki, 2016, 70‒103. 
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vaikea nousta köyhyydestä. Sosiaalihuollon puuttuessa sota iski erityisesti vähävaraisiin perheisiin, jotka 

menettivät pääasiallisen elättäjänsä rintamalle.277  

 Maatalouden ja teollisuuden suhde suomalaisten elinkeinona oli kuitenkin nopeassa muutoksessa 

1930–1950-luvuilla. 1930-luvun lopulla maataloudesta elantonsa sai 54 % väestöstä ja teollisuudesta 15 

%, mutta tuotannon arvo maan bruttokansantuotteesta oli suunnilleen saman suuruinen. Tärkein 

teollisuudenala oli metsäteollisuus, jota harjoitettiin paljolti maaseudulla raaka-aineen saatavuuden 

vuoksi. Kuitenkin teollisuuskeskittymät sijoittuivat pääasiassa rannikkoseuduille sekä rautateiden ja 

vesireittien varrelle logistisista syistä, ja vaurastuttivat sitten ympäröivää maaseutua. Maatalous menetti 

paikkansa suomalaisten pääelinkeinona 1950-luvulla.278 Köyhyys oli kasaantunut kuitenkin maaseudulle, 

sillä teollisuuslaitoksia ympäröivien teollisuustaajamien, tai kauppaloiden, ulkopuolisella maaseudulla 

tilattoman väestön koko oli edelleen suuri. Heidän tilanteensa oli jäänyt heikoksi torpparilainsäädännön 

jälkeenkin, sillä heillä ei ollut vuokraviljelmiä, ja näin ollen he eivät hyötyneet torppien ja mäkitupien 

itsenäistämisestä. Tilaton väestö oli kouluttamatonta, eikä omistanut maata, joten moni muutti 

kaupunkeihin, mutta useat jäivät myös maaseudulle metsä- ja maataloustyövoimaksi.279 

Sotaa käyvässä Suomessa maatalouspaikkakuntien on nähty olleen paremmassa asemassa kuin 

kaupunkimaiset ja teollisuusvaltaiset ympäristöt280, sillä sodan aiheuttama elintarvikepula ei koskettanut 

maaseutua yhtä voimakkaasti, eikä sotatoimia pääsääntöisesti kohdistettu haja-asutusalueelle talvisodan 

jälkeen. Elintarvikepula kiihtyi erityisesti jatkosodan vuosina, joista vuosi 1942 on nähty vaikeimmaksi.281  

Käyttämällä kuntakohtaista tietoa maatalouden ja teollisuuden työntekijöistä pysyvänä kunnan 

ominaisuutena, voidaan tutkia näiden elinkeinojen mahdollista vaikutusta kunnan imeväiskuolleisuuden 

vaihteluun. Kuntien elinkeinorakenne oli toki jatkuvassa muutoksessa, mutta muutoksen hitauden sekä 

saatavilla olevan aineiston luonteen vuoksi tässä tutkielmassa on päädytty tarkastelemaan maataloutta ja 

teollisuutta paikkakuntien pysyvinä ominaisuuksina. Näin ollen paneelimenetelmää ei voida hyödyntää, 

vaan muuttujia tutkitaan niin sanotulla poikkileikkausanalyysillä. Data on poolattu282 ja aikaulottuvuus on 

huomioitu niin hyvin kuin mahdollista klusteroimalla keskivirheet kunnittain ja lisäämällä malliin 

                                                             
277 Hietanen, 1990, 320‒337; Laurent, 2012. 
278 Koivuniemi, 2018. 
279 Haapala & Peltola, 2018; Vihola, 2004, 363‒365. 
280 Soikkanen, 1990. 
281 Kivimäki, 2016, 70‒103. 
282 ks. sivu 45. 
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vuosivaikutukset. Maataloustyöntekijöiden ja teollisuustyöntekijöiden kuntakohtaiset määrät ovat 

vuodelta 1940.283 

Alla olevassa regressiomallissa tutkitaan imeväiskuolleisuuden muutosta vuosivaikutukset 

huomioon ottaen ja käyttäen interaktioterminä maatalousväestön osuutta kunnan työikäisistä asukkaista. 

Tällöin vuosimuuttujien vaikutus on ehdollistettu maatalousmuuttujalla. Maatalouden vaikutus 

imeväiskuolleisuuteen on saattanut olla erilainen eri vuosina esimerkiksi elintarviketilanteen muutosten 

vuoksi, ja interaktiotermin avulla voidaan testata kahden muuttujan yhteisvaikutusta. 

Taulukko 5. Maatalous ja vuosivaikutukset imeväiskuolleisuudessa. 

 

Imeväiskuolleisuus I II III 

    
Maatalousväestö 0.002 0.002 0.002 
 (0.000)*** (0.000)*** (0.001)* 

1935  -0.093 -0.146 
  (0.031)*** (0.091) 

1936  -0.083 0.018 
  (0.032)** (0.101) 

1937  -0.062 -0.010 
  (0.030)** (0.099) 

1938   -0.070 -0.022 
  (0.029)*** (0.085) 

1939   -0.010 0.169 
  (0.035) (0.093)* 

1940   0.202 0.055 
  (0.035)*** (0.103) 

1941   -0.196 -0.174 
  (0.030)*** (0.093)* 

1942   0.002 -0.160 
  (0.032) (0.107) 

1943   -0.338 -0.271 
  (0.032)*** (0.092)*** 

1944   -0.006 -0.171 
  (0.030) (0.088)* 

1945  -0.089 -0.157 
  (0.030)*** (0.087)* 

1946  -0.192 -0.276 
  (0.030)*** (0.099)*** 

1947   -0.182 -0.070 
  (0.030)*** (0.088) 

                                                             
283 Aineistossa käytetyt elinkeinokategoriat ovat ”maa- ja metsätalous” ja ”teollisuus ja käsityö”. Aineistona Väestö 
elinkeinon mukaan kunnittain vuosina 1880‒1975, Doria. 
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1935 X Maatalousväestö 
 
1936 X Maatalousväestö 
 
1937 X Maatalousväestö 
 
1938 X Maatalousväestö 
 
1939 X Maatalousväestö 
 
1940 X Maatalousväestö 
 
1941 X Maatalousväestö 
 
1942 X Maatalousväestö 
 
1943 X Maatalousväestö 
 
1944 X Maatalousväestö 
 
1945 X Maatalousväestö 
 
1946 X Maatalousväestö 
 
1947 X Maatalousväestö 

  0.001 
(0.001) 

-0.001 
(0.001) 

-0.001 
(0.001) 

-0.001 
(0.001) 

-0.003 
(0.001)** 

0.002 
(0.001) 

-0.000 
(0.001) 

0.002 
(0.001) 

-0.001 
(0.001) 

0.002 
(0.001)** 

0.001 
(0.001) 

0.001 
(0.001) 

-0.002 
(0.001) 

0.001 
(0.001) 

 

Vuosivaikutukset  x x 

Vakiotermi 3.923 4.012 4.016 
 (0.031)*** (0.037)*** (0.070)*** 

R2 0.01 0.05 0.05 
Havaintojen määrä 6,953 6,953 6,955 
Kuntien määrä 558 558 559 

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01. Selitettävänä muuttujana imeväiskuolleisuuden logaritmi, selittävänä muuttujana maataloudessa 
työskentelevien osuus kunnan työikäisistä sekä vuosivaikutukset. Sulkeissa kunnittain klusteroidut keskivirheet. 

 

Mallissa I testataan pelkän maatalousväestön vaikutusta imeväiskuolleisuuden vaihteluihin. 

Mallissa II selittäväksi muuttujaksi on otettu myös vuosivaikutukset, ja mallissa III selittävänä muuttujana 

käytetään maatalousmuuttujan ja vuosivaikutusten interaktiota.  

Tulokset näyttävät, että maataloustyöntekijöiden suurempi määrä kunnassa vaikutti ylipäätään 

imeväiskuolleisuutta nostavasti, sillä maataloustyöntekijöitä kuvaavan muuttujan kerroin on positiivinen 

ja kaikissa malleissa vähintään 90 % luottamustasolla merkitsevä. Kuitenkin vuositasolla tarkasteltaessa 

huomataan, että vuosivaikutukset selittävät jo itsessään suurimman osan vaihtelusta, ja 
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maatalousväestön ja vuosivaikutusten interaktio tuottaa vaihtelevasti pieniä positiivisia ja negatiivisia 

kertoimia heikohkolla merkitsevyystasolla.  

Merkitseviä vuosia vuosi-maatalous-interaktiolla on sota-aikaan kaksi. Vuonna 1939 

maataloustyöväestön määrä korreloi negatiivisesti imeväiskuolleisuuden kanssa, eli toisin sanoen 

suurempi maataloustyöväestön määrä kunnassa on tuolloin ollut yhteydessä paikkakunnan 

imeväiskuolleisuuden laskun kanssa. Regressiokertoimen tulkinta olisi, että vuonna 1939 yhden prosentin 

kasvu maataloustyöntekijöissä kunnan työväestöön nähden olisi laskenut imeväiskuolleisuutta kunnassa 

noin 0,3 prosentilla. Vaikka kerroin on pieni, on sen laskeva suunta siinä mielessä erikoinen, että vuoden 

1939 elintarviketilanne oli vielä melko tavanomainen, talvisotahan käynnistyi vasta joulukuussa. 

Ulkomaankauppaan ja vientiteollisuuteen vaikuttanut toinen maailmansotakin alkoi vasta syksyllä, eli 

ilmeisimpien maatalous- ja teollisuusväestön elintasoeroihin vaikuttaneiden tekijöiden ei voida olettaa 

vaikuttaneen merkittävästi vielä tuona vuonna. 1939 vuosivaikutus on kuitenkin ainoa tilastollisesti 

merkitsevä ennen vuotta 1944, eikä kerroin ole kovin suuri, eli sen merkittävyys on melko olematon.  

Vuonna 1940 kertoimen merkitsevyystaso jää piirun verran alle 90 prosentin merkitsevyystason, 

mutta voidaan kuitenkin havaita viitteitä siitä, että koko maan tilastoissa erottunut 

imeväiskuolleisuuspiikki korreloisi korkeamman maatalousväestön kanssa, sillä kerroin on kääntynyt 

suunnaltaan positiiviseksi. Vastaavanlainen, ei aivan tilastollisesti merkitsevä, kerroin saadaan vuodelle 

1942, eli aineiston mukaan myös vuoden 1942 imeväiskuolleisuuden kasvu on saattanut olla kytköksissä 

kunnan suureen maatalousväestöön. Kohonneen imeväiskuolleisuuden vuosi 1944 erottuu myös mallissa 

jo selvästi merkitsevänä. Aineiston mukaan siis suurempi maataloustyöväestön määrä olisi tuona vuonna 

ollut yhteydessä korkeampiin imeväiskuolleisuuslukuihin siten, että jokaista lisäyksikköä 

maataloustyöntekijät-muuttujaa kohden imeväiskuolleisuus olisi kasvanut 0,2 prosentilla. 

Suurin maatalousväestön osuus on ollut maaseutumaisissa kunnissa, kun taas teollisuusväestö on 

keskittynyt suurempiin asutuskeskuksiin. Maaseudun ja kaupunkien välisen eron imeväiskuolleisuuden 

nousuissa ja laskuissa paikansi jo Salmi vuonna 1944 todetessaan, että vuonna 1940 imeväiskuolleisuuden 

valtaisa kasvu tapahtui lähinnä maaseudun kustannuksella imeväiskuolleisuuden ollessa hänen 

tilastojensa mukaan kaupungeissa reilut kuusi prosenttia ja maaseudulla reilut yhdeksän. Samoin 

imeväiskuolleisuuden pieneneminen vuonna 1941 näkyi juuri maaseudun suuresti vähentyneessä 

imeväiskuolleisuudessa. Maaseudulla tapahtuneet muutokset imeväiskuolleisuudessa vaikuttivatkin 

voimakkaasti koko maan tilastoihin, sillä suurin osa väestöstä asui tuolloin Suomessa maaseudulla.284 

                                                             
284 Salmi, 1944a. 
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Vuoden 1943 vähäistä imeväiskuolleisuutta on tulkittu siten, että se oli erityisen matalaa juuri 

maaseudulla, eli jopa hieman matalampaa kuin koko maan keskiarvoa kuvaavassa tilastossa.285 

Kuitenkaan tämän tutkielman aineiston perusteella ei voida sanoa imeväiskuolleisuuden olleen 

vähäisempää maatalousvaltaisissa kunnissa noina vuosina, sillä kertoimet eivät ole merkitseviä. 

Maatalousmuuttujan mittaustavasta johtuen erilaisten maatalousväestöjen erot eivät pääse 

esille. Jos osalla maataloudesta elinkeinonsa saavilla olikin keskimääräistä parempi ruokatilanne pula-

aikana, sekoittavat muiden maatalousmuuttujan alle päätyneiden tilanteet kokonaiskerrointa. Kaikilla 

maataloustyöväestöön kuuluvilla ei siis mennyt ruoan suhteen keskimääräistä paremmin, tai sitten 

ruokatilanne ei vaikuttanut imeväiskuolleisuuteen odottamallani tavalla. On mahdollista, että vaikka 

ruokaa olisi ollut riittävästi, muut tekijät, kuten kulkutaudit tai kylmät asumukset, vaikuttivat enemmän 

lisäämällä imeväiskuolleisuutta kuin mitä hyvä ruokatilanne sitä laski, jolloin lopputuloksena 

imeväiskuolleisuus jäi koholle. Ruoan vaikutus imeväiskuolleisuuteenhan on välillinen, eli se vaikuttaa 

äitiin ja sitä kautta imeväiseen, joten yhtälössä voi olla useita puuttuvia muuttujia, joiden vaikutukset 

tässä olivat ruokatilannetta suurempia. 

Seuraavaksi eritellään samanlaista regressioanalyysia tällä kertaa teollisuusväestön osuutta 

vuosivaikutusten interaktioterminä käyttäen. Teollisuusväestö sijoittui pääasiassa asutuskeskuksiin, jotka 

olivat elintarviketilanteen osalta muualta tuodun ruoan varassa. Kuluttajien korttiannokset olivat 

huomattavasti tuottaja-annoksia pienempiä, ja ne kuluttajat, jotka eivät voineet täydentää 

korttiannoksiaan salakaupan tai omien viljelysten avulla, saivat liian vähän kaloreita tarpeeseen 

nähden.286 Naiset korvasivat suuren osan miehistä teollisuuden työvoimana sotavuosina.287 Naisten 

osuuden kasvulla teollisuuden työntekijöistä on aiemmassa tutkimuksessa havaittu tilastollinen yhteys 

perinataalikuolleisuuden nousuun sekä postneonataalikuolleisuuden laskuun.288 

  

                                                             
285 Mustonen, Suominen & Suonoja, 1976, 26, 49. 
286 Utrio & Utrio, 1994, 134–143. 
287 Teollisuustilasto vuosilta 1938–1945. 
288 Mustonen, Suominen & Suonoja, 1976. 
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Taulukko 6. Teollisuus ja vuosivaikutukset imeväiskuolleisuuteen. 

Imeväiskuolleisuus I II III   

      
Teollisuusväestö -0.004 -0.004   -0.004 
 (0.001)*** (0.001)***   (0.002)* 

1935  -0.091 1935 X Teollisuusv.  -0.001 
  (0.031)***   (0.003) 

1936  -0.083 1936 X Teollisuusv.  0.004 
  (0.032)***   (0.003) 

1937  -0.063 1937 X Teollisuusv.  0.002 
  (0.030)**   (0.003) 

1938   -0.069 1938 X Teollisuusv.  0.002 
  (0.029)**   (0.003) 

1939   -0.011 1939 X Teollisuusv.  0.008 
  (0.035)   (0.003)** 

1940   0.203 1940 X Teollisuusv.  -0.006 
  (0.035)***   (0.003)* 

1941   -0.196 1941 X Teollisuusv.  0.001 
  (0.030)***   (0.003) 

1942   0.003 1942 X Teollisuusv.  -0.003 
  (0.033)   (0.003) 

1943   -0.338 1943 X Teollisuusv.  0.000 
  (0.032)***   (0.003) 

1944   -0.006 1944 X Teollisuusv.  -0.004 
  (0.030)   (0.003) 

1945  -0.089 1945 X Teollisuusv.  -0.004 
  (0.030)***   (0.002) 

1946  -0.191 1946 X Teollisuusv.  0.000 
  (0.030)***   (0.004) 

1947   -0.182 1947 X Teollisuusv.  0.001 
  (0.030)***   (0.003) 

Vuosivaikutukset  x   x 
Vakiotermi 4.091 4.177   4.175 
 (0.016)*** (0.026)***   (0.032)*** 

R2 0.01 0.05   0.05 
Havaintojen määrä 6,953 6,953   6,955 
Kuntien määrä 558 558   559 

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01. Selitettävänä muuttujana imeväiskuolleisuuden logaritmi, selittävänä muuttujana teollisuudessa 
työskentelevien osuus kunnan työikäisistä sekä vuosivaikutukset. Sulkeissa kunnittain klusteroidut keskivirheet. Sarakkeen III 
mallissa pelkät vuosivaikutukset, joita ei ole raportoitu, ovat käytännössä samat kuin sarakkeessa II esitetyt. 

 

Malli I kuvaa teollisuusväestön määrän vaikutusta imeväiskuolleisuuteen ilman vuosivaikutuksia. 

Malleissa II ja III vuosivaikutukset otetaan huomioon ja koska vuosivaikutusten estimaatit ovat 

käytännössä samat molemmissa malleissa, on tässä raportoitu vain mallin II estimaatit. Mallista III on 

raportoitu vuosivaikutusten ja teollisuusmuuttujan interaktio. Pelkät vuosivaikutukset ovat hyvin 
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samankaltaiset näissä teollisuusmuuttujan sisältävissä malleissa, kuin aiemmin esitetyssä mallissa, jossa 

testattiin pelkkien vuosivaikutusten yhteyttä imeväiskuolleisuuden muutoksiin.289 Kaikissa kolmessa 

mallissa oleva teollisuusväestöä kuvaava negatiivinen kerroin osoittaa, että korkeampi teollisuuden 

työntekijöiden määrä kunnassa on pääsääntöisesti korreloinut vähäisemmän imeväiskuolleisuuden 

kanssa. Kuitenkin mallissa III näkyvä ensimmäinen merkitsevä vuosi teollisuusmuuttujan ja 

vuosivaikutuksen interaktiossa on vuosi 1939, jonka kerroin on positiivinen. Näin ollen tilastollinen yhteys 

korkeamman teollisuusväestön ja imeväiskuolleisuuden määrille kunnassa on olemassa vuonna, jolloin 

talvisota alkoi. Mallissa erottuu jälleen korkean imeväiskuolleisuuden vuosi 1940, ja suunta on 

päinvastainen kuin maataloutta kuvaavassa regressiomallissa. Tuolloin teollisuusmuuttujalla havaitaan 

negatiivinen yhteys imeväiskuolleisuuteen eli kunnissa, joissa teollisuustyöväestön osuus oli korkeampi, 

imeväiskuolleisuus oli matalampaa vuonna 1940. Seuraavina vuosina kerroin heittelehtii positiivisen ja 

negatiivisen välillä, mutta koska merkitsevyyttä ei ole, ei suunnasta voida olla varmoja.  

Edellä esitetty poikkeaa sinänsä ennakko-olettamuksesta, että korkeampi maataloustyöväestön 

määrä korreloisi paremman elintarviketilanteen kanssa pula-aikana, ja näin ollen olisi parantanut lasten 

selviämismahdollisuuksia. Tämän tutkielman aineiston perusteella tehdyt mallit eivät tue hypoteesia, 

vaan osoittavat enemmänkin, että kunnan pääelinkeinon merkitys olisi ollut häviävän pieni. 

Maatalouspitäjät erottuvat elintarvikepulavuoden 1942 aikana enemmänkin imeväiskuolleisuutta 

nostavina, eli tukea tuolloiselle maaseudun paremmalle elintasolle ei tästä aineistosta löydy. Testaan 

vielä varsinaisten kaupunkien mahdollista vaikutusta imeväiskuolleisuuteen: 

Taulukko 7. Kaupunkien yhteys imeväiskuolleisuuteen. 

Imeväiskuolleisuus I II III IV V 

Kaupunki -0.08 -0.02   -0.00 
 (0.04)** (0.11)   (0.04) 

Iso kaupunki   -0.06 -0.01  
   (0.04) (0.13)  

Teollisuusväestö     -0.00 
     (0.00)*** 

Vuosivaikutukset  x  x  

Vakiotermi 4.05 4.14 4.05 4.14 4.09 
 (0.01)*** (0.02)*** (0.01)*** (0.02)*** (0.02)*** 

R2 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 
Havaintojen määrä 7,066 7,066 7,066 7,066 6,995 
Kuntien määrä 571 571 571 571 559 

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01. Selitettävänä muuttujana imeväiskuolleisuuden logaritmi. Selittävinä muuttujina kaupungit, vain 
yli 5000 asukkaan kaupungit ja teollisuustyössä työskentelevien osuus kunnan kokonaistyöikäisistä. Sulkeissa keskivirheet, jotka 
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klusteroitu kunnittain. 

Yllä oleva regressiotaulukko mittaa kaupunkien ja erikseen suurien kaupunkien yhteyttä 

imeväiskuolleisuuden muutoksiin. Syy kaupunkien jakamiseen koon mukaan on se, että kaupunki-nimeä 

saivat käyttää sellaiset kunnat, jotka olivat saaneet merikauppaoikeudet ennen 1800-lukua.290 Näin ollen 

osa kaupungeista oli todella pieniä eivätkä kehitystasoltaan vastanneet suuria kaupunkeja. Kaikissa 

kaupungeissa ei esimerkiksi ollut synnytyslaitoksia, ja vasta kätilölain laajennus vuonna 1937 toi näihin 

kaupunkeihin palveluja, joita maalaiskunnissa jo laajasti oli.291 Ensimmäisessä mallissa binäärinen 

muuttuja, joka on asetettu Suomen 38 virallisen kaupungin kohdalle, tuottaa merkitsevän kertoimen, 

jonka mukaan imeväiskuolleisuus olisi ollut pienempää kaupungeissa. Merkitsevyystaso putoaa kuitenkin 

heti seuraavassa mallissa, jossa vuosivaikutukset on otettu malliin mukaan. Päävaikutukset ovat silloin 

pitkälti merkitseviä, mutta kaupungin oma vaikutus jää tilastollisesti merkitsemättömäksi, ja 

kaupunkimuuttujan ja vuosivaikutuksen interaktiot eivät ole myöskään merkitseviä. Kolmas ja neljäs malli 

testaavat samoja asioita vain yli 5000 asukkaan kaupungeilla, jolloin merkitsevyyttä ei ole lainkaan. Viides 

malli on sama kuin ensimmäinen, mutta mukaan on otettu jälleen teollisuustyöväen prosenttiosuutta 

kuvaava muuttuja. Teollisuustyöväki vie merkitsevyyden kaupunkimuuttujalta, eli voidaan todeta 

teollisuustyöväkimuuttujan olevan selittävämpi imeväiskuolleisuuden vaihtelussa. Kuitenkin 

teollisuustyöväestön kerroin on todella pieni, vaikka onkin tilastollisesti erittäin merkitsevä. Lisäksi 

mallien selittävyysasteet ovat kaikkiaan todella alhaisia ja malleissa, joissa vuosivaikutuksia ei ole mukana, 

selittävyysaste on lähes nolla. 

Vuoden 1940 imeväiskuolleisuuspiikkiä selitettäessä maaseutu- tai kaupunkimuuttuja eivät tarjoa 

tilastollisesti merkitsevää kontribuutiota, mutta mallit vihjaavat enemmänkin, että voimakkaammin 

maatalousvaltaisissa kunnissa imeväiskuolleisuus olisi tuolloin ollut johdonmukaisesti korkeampaa ja 

teollisuusvaltaisissa kunnissa matalampaa. Ilman tarkempia muuttujia elinkeinon vaikutuksista ei voida 

vetää suuriakaan johtopäätöksiä. Lähimpänä totuutta lieneekin, että maatalous- ja teollisuusväestön 

osuutta kuvaavat muuttujat osoittavatkin tässä kunnan kehitystason ja näistä voidaan päätellä, että 

imeväiskuolleisuuspiikit iskivät enemmänkin kehitystasoltaan mataliin ja köyhempiin kuntiin, kun taas 

kehittyneemmissä ja vauraammissa kunnissa imeväiskuolleisuus pysyi kurissa huonoinakin aikoina. 

Ainoa aineistossani ollut tapa mitata maaseutumaisten kuntien vauraustasoa oli traktorien määrä 

kunnassa. Traktori edustaa korkeampaa varallisuustasoa kuin vaihtoehtoinen tuolloin maataloustyössä 

käytetty apu eli hevonen. Hevonen oli pääasiallinen voimanlähde maataloustyössä, ja traktorien määrä 
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pysyikin suhteellisen alhaisena 1950-luvulle asti, sillä traktorit olivat kalliita. Niitä hankittiinkin tuolloin  

lähinnä isommille tiloille.292 Traktori toi myös edun omistajilleen sota-aikana, sillä se mahdollisti 

peltotöiden tekemisen, vaikka suuret määrät hevosia oli lainattu armeijan käyttöön.293  

Taulukko 8. Traktoreiden määrän ja vuosivaikutusten interaktion vaikutus imeväiskuolleisuuteen. 

Imeväiskuolleisuus I II III  

     
Traktoreiden määrä -0.002 -0.002  -0.000 
 (0.000)*** (0.000)***  (0.001) 

1935  -0.100 1935 X Traktorit -0.003 

  (0.036)***  (0.001)** 

1936  -0.063 1936 X Traktorit  -0.000 
  (0.037)*  (0.001) 

1937  -0.066 1937 X Traktorit  -0.002 
  (0.034)*  (0.001)* 

1938   -0.061 1938 X Traktorit  -0.001 
  (0.033)*  (0.001) 

1939   0.013 1939 X Traktorit -0.000 
  (0.038)  (0.001) 

1940   0.215 1940 X Traktorit -0.003 
  (0.039)***  (0.002)** 

1941   -0.169 1941 X Traktorit -0.003 
  (0.033)***  (0.001)** 

1942   0.043 1942 X Traktorit -0.003 
  (0.037)  (0.002)* 

1943   -0.315 1943 X Traktorit -0.002 
  (0.036)***  (0.001) 

1944   -0.011 1944 X Traktorit -0.002 
  (0.034)  (0.001) 

1945  -0.081 1945 X Traktorit -0.003 
  (0.034)**  (0.001)** 

1946  -0.153 1946 X Traktorit  -0.002 
  (0.034)***  (0.001) 

1947   -0.154 1947 X Traktorit  -0.003 
  (0.034)***  (0.001)** 

Vuosivaikutukset  x  x 
Vakiotermi 4.063 4.133  4.097 
 (0.016)*** (0.029)***  (0.034)*** 

R2 0.01 0.05  0.06 
Havaintojen määrä 5,537 5,537  5,537 
Kuntien määrä 441 441  441 

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01. Selitettävänä muuttujana imeväiskuolleisuuden logaritmi, selittävänä muuttujana traktoreiden 
määrä kunnassa ja niiden interaktio vuosivaikutusten kanssa. Sulkeissa kunnittain klusteroidut keskivirheet. Sarakkeen III mallissa 
pelkät vuosivaikutukset (ei raportoitu) ovat käytännössä samat kuin sarakkeessa II esitetyt. 
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Kun vuosivaikutusten interaktiota traktorien määrän kanssa käytetään selittävänä muuttujana 

tutkittaessa imeväiskuolleisuuden muutosta rajaten malli koskemaan vain maaseutua, saadaan joka 

vuodelle negatiivinen kerroin, joka on merkitsevä vähintään kymmenen prosentin tasolla noin puolissa 

vuosista. Huomionarvoista on se, että korkeampi traktorien määrä on korreloinut pienemmän 

imeväiskuolleisuuden kanssa tilastollisesti merkitsevästi sekä sellaisina vuosina, jolloin koko maassa on 

ollut korkea imeväiskuolleisuus että sellaisina vuosina, jolloin imeväiskuolleisuus on ollut kaikkiaan 

matalaa. Tämä vihjaisi, että traktoreita omistanut vauraampi maatalousväestö selvisi keskimääräistä 

paremmin vaikeista ajoista. Heillä oli ehkä ruoan tuottajina mahdollisuus pidättää enemmän ravintoa 

omaan käyttöönsä kuin ruoan ostamisen varassa olleet, jolloin pula-aika ei olisi välttämättä vaikuttanut 

heidän ruokavaliotaan yksipuolistavasti yhtä paljon kuin muilla.  

Merkittävä kunnan ominaisuus on myös sen koko, joka usein korreloi esimerkiksi 

terveyspalvelujen saatavuuden kanssa. Suuremmat väestökeskittymät muodostivat kaupunkimaisia 

taajamia, ja aiemmissa tutkimuksissa kaupunkimaisempien alueiden imeväiskuolleisuuden on havaittu 

olleen maaseutumaisia alueita pienempää.294 Mekanismi liittynee jo edellä mainittuun kunnan 

kehitysasteeseen, eli teollisuuspitäjät olivat kaupunkimaisempia ja niiden asukkaat pääsivät näin ollen 

nauttimaan kaupunkien parantuneista elinolosuhteista, kuten terveys- ja koulutuspalveluista sekä 

infrastruktuurista. Sairaalat keskittyivät lähinnä kaupunkeihin, joten äitiys- ja imeväisterveyttä oli 

mahdollista hoitaa nopeaakin huomiota vaativissa tilanteissa. Teollisuustyöväestö oli siinäkin mielessä 

parempien palveluiden äärellä, että monien tehtaiden yhteyteen perustettiin neuvoloita ja tehtailla oli 

myös omia lääkäreitä.295 Vaikutuksen on raportoitu säteilleen myös paikkakunnan muulle väestölle, sillä 

esimerkiksi Viipurin piirissä sota-aikana tehtaiden neuvolapalvelut olivat kaikkien asukkaiden käytössä 

kunnan oman neuvolan ollessa henkilökuntapulan vuoksi suljettuna.296 Myös paikkakunnan sijainti oli 

oleellinen terveyspalveluiden saatavuuden kannalta, sillä Itä- ja Pohjois-Suomen lääkäri- ja neuvolatiheys 

oli muuta maata alhaisempi.297 Ammattitaitoista synnytysapua sai vuoden 1930 tietojen mukaan 

Uudenmaan läänissä 96,5 % synnyttäjistä, kun Mikkelin läänissä luku oli vain 45,3 %.298 

Naisten työssäkäyntiä ei ole erikseen mitattu regressioanalyysissäni aineiston puutteen vuoksi, 

mutta imeväiskuolleisuuden nousupiikkejä voidaan yrittää verrata naisten teollisuustyötä kuvaaviin 

                                                             
294 Salmi, 1944a. 
295 Harjula, 2015, 68–71. 
296 Lääninterveyssisarten vuosikertomukset, KA, 1943‒1945, Viipurin piiri 1943. 
297 Harjula, 2015, 68–69; Laurent, 2017, 150. 
298 Harjula, 2015, 83. Datan lähteenä: Siirala, Duodecim 8/1933, 840. 
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tilastoihin299. Kun rauhanaikaan ennen talvisodan syttymistä naisten osuus teollisuustyöntekijöistä oli 

hitaasti kasvanut noin 40 prosenttiin, tapahtui vuosina 1938‒1939 harppaus noin 45 prosenttiin ja jälleen 

vuosina 1941‒1944 harppaus reiluun 50 prosenttiin. Tämän jälkeen naisten osuus laski alle 40 prosenttiin, 

eli alle aikaisemman rauhanajan lukeman. Näin ollen siis naisten osuus teollisuustyövoimasta oli 

korkeimmillaan vuosina 1943‒1944.300 Naisten korkeamman työssäkäynnin vaikutukset ovat kuitenkin 

vaikeita arvioida. Aiemmassa tutkimuksessa sen on oletettu vaikuttaneen imeväiskuolleisuutta nostavasti, 

mutta tilastollinen evidenssi on ollut vaihtelevaa.301 On mahdollista, että naisten työssäkäynti olisi 

vaikuttanut imeväisikäisten menehtymiseen, mikäli imetysvälit olisivat pidentyneet ratkaisevasti 

työpäivän pituuden vuoksi ja lasten hoito olisi muutenkin jäänyt vähemmälle naisten tehdessä pitkää 

päivää tehtaissa. Toisaalta kuitenkin naisten työssäkäynti lienee vaikuttanut positiivisesti perheiden 

talouteen, sillä vaikka teollisuustyöstä maksettu palkka oli naisille pienempää kuin miehille302, oli se 

kuitenkin suora lisäys käytettävissä oleviin varoihin jos perheen pääasiallinen ansaitsija oli rintamalla. 

Naisten teollisuustyö siis saattoi vaikuttaa positiivisesti perheisiin, joiden oli naisten tulojen ansiosta 

mahdollista ostaa vaikkapa lisää elintarvikkeita mustasta pörssistä lievittämään elintarvikepulaa. 

Kuitenkin imeväisikäisten ollessa täysin riippuvaisia äidistään, olisi elintarvikkeiden suurempi määrä 

voinut vaikuttaa heidän selviytymiseensä lähinnä pitämällä äidin paremmin ravittuna. Toisaalta kuitenkin 

äidin työssäkäynti vähensi äidin käytettävissä olevaa aikaa lastenhoitoon, mikä olisi vaikuttanut 

suorimmin vastasyntyneisiin. 

7.3 Evakuoinnit 

Sodankäynti johti väestön evakuointeihin pahimmilta sotatoimialueilta muualle maahan. Evakuointien on 

nähty aikaisemmassa tutkimuksessa olleen vahvasti kytköksissä imeväiskuolleisuuden kasvuihin Suomen 

sotien aikana, olihan siirtoväen tilanne muuta siviiliväestöä haastavampi puutteellisten asuinolojen, 

ravinnon sekä liikkuvan elämänvaiheen vuoksi. 303 

Imeväiskuolleisuuden muutosten tarkastelu evakuointeja selityksenä käyttäen on relevanttia 

aloittaa lähtötilanteen kartoittamisesta, eli havainnoida, millä tasolla alle yksivuotiaiden kuolleisuus oli 

vuosina ennen sotaa ja evakuointeja. Aineistossani kunnat on jaoteltu muun muassa ryhmiin luovutetut, 

osin luovutetut sekä muuttumattomat, jaottelun koskien niin Karjalan kuin Pohjois-Suomenkin 

                                                             
299 Esim. Teollisuustilasto vuosilta 1938–1945, SVT.  
300 Mustonen, Suominen & Suonoja, 1976, 53. 
301 Mustonen, Suominen & Suonoja, 1976, 80‒81. 
302 Lähteenmäki, 2002, 168‒177. 
303 Laurent, 2017, 188‒189; Salmi, 1944a. 
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aluemuutoksia. Osin luovutetuilla tarkoitetaan sellaisia rajaseudun kuntia, joiden alueesta osa 

luovutettiin Neuvostoliitolle ja osa jäi Suomelle. Luovutetut alueet sijaitsivat suurelta osin Karjalassa, ja 

lisäksi Petsamo Itä-Lapista jouduttiin myös luovuttamaan kokonaan. Karjalan luovutetut alueet olivat 

pääasiassa maaseutupitäjiä, mutta myös yksi silloisen Suomen suurimmista kaupungeista, Viipuri, sisältyi 

luovutettujen kuntien joukkoon. Viipuri oli tärkeä kauppakaupunki, minkä lisäksi alueella oli jonkin verran 

teollisuutta, esimerkiksi Enson tehtaat.304 Osa piirilääkäreistä raportoi vuosikertomuksissaan myös 

alueiden olosuhteiden muutoksista. Vuosien 1934‒38 aikana raportoitiin esimerkiksi 

kulkutautiepidemioista Viipurin ja Käkisalmen piireissä vuonna 1936 sekä suotuisasta säästä vuosina 

1936‒37. Kulkutauteja raportoitiin runsaasti myös Antrean piirissä vuosina 1935‒36.305 Osittain 

luovutetut kunnat sijaitsivat itärajalla sekä Karjalan alueella että pohjoisessa, Rovaniemen ja Oulun piirien 

alueilla. Koko maan yhteisessä imeväiskuolleisuuskäyrässä (ks. sivu 50) esiintynyt vuoden 1936 

imeväiskuolleisuuden kevyt notkahdus vaikuttaakin tämän kaavion perusteella tapahtuneen lähinnä 

itärajan alueiden vaikutuksesta, sillä niiden imeväiskuolleisuudessa tapahtui tuolloin laskua.   

Kuvio 4. Imeväiskuolleisuus vuosina 1934–1938 alueittain. 

 

Lähde: Yhdistelmäaineisto. 

 

Yllä oleva kuvio osoittaa, että luovutettavissa kunnissa imeväiskuolleisuus oli ennen sotia, vuosina 

1934‒38, keskimäärin hieman korkeammalla tasolla kuin Suomen muissa kunnissa. Samaten muissa 

                                                             
304 Hietanen, 1990, 152‒170. 
305 Piiri- ja alue- sekä lääninlääkärien vuosikertomukset, KA. 
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rajaseudun kunnissa alle imeväiskuolleisuuden keskiarvo oli hieman korkeampi kuin muutoksilta 

välttyneissä kunnissa. Kuvaajassa edustettuna olevien ryhmien koot ovat kuitenkin huomattavan 

erisuuruisia, sillä luovutettuja ja osin luovutettuja kuntia oli kumpiakin alle 50, kun taas 

muuttumattomina pysyviä kuntia yli 270. Otoskoon erilaisuus voi vaikuttaa korostamalla pienemmissä 

otoksissa sattumalta tapahtuneita muutaman kuolleen heilahduksia tarpeettoman suurina keskiarvossa. 

Syytä sille, miksi itärajan imeväiskuolleisuus oli ennen sotavuosia selkeästi korkeammalla tasolla 

kuin muualla maassa keskimäärin, voidaan hakea esimerkiksi kuntien koosta, pääelinkeinosta tai 

väestöntiheydestä. Kyseessä olevat itärajaseudun kunnat olivat kooltaan melko tavallisia, ja syntyneitä oli 

vuosittain keskimäärin 150–200, eli korkeahko imeväiskuolleisuus ei johtunut todella pienten yhteisöjen 

mittaamisesta tulevista vääristymistä. Kunnat olivat kuitenkin pääasiassa maaseutumaisia, mikä vaikutti 

väestöntiheyteen ja sitä kautta jo aiemmin mainittuun terveyspalvelujen saatavuuteen, jolla on 

todennäköisesti ollut vaikutusta imeväiskuolleisuuteen. Lasten hoitotavat olivat paikoin puutteellisia, ja 

lasten raportoitiin olleen aliravittuja ja kalpeita sekä kärsivän puutostaudeista ja siksi heikosta 

vastustuskyvystä.306 Lisäksi Pohjois- ja Kaakkois-Suomen imeväiskuolleisuus oli jo pitkään ollut korkeampi 

kuin muualla maassa307, eli käyrässä näkyvät kyseisen trendin viimeiset vuodet.  

Tässä tutkielmassa evakuointien vaikutuksen tutkimiseen on kaksi erilaista väylää. Ensinnäkin 

tilastoaineistossani on tiedot kuhunkin kuntaan kunakin vuonna saapuneiden evakuoitujen määristä. 

Tietojen perusteella voidaan laskea suhdeluku kuvaamaan evakuoitujen määrää tuhatta kunnan 

alkuperäistä asukasta kohti. Kuntaan saapuneiden evakoiden määrät ovat merkittäviä, koska uusi väestö 

toi mahdollisesti uudenlaista tautitaakkaa paikkakunnalle sekä uusia käyttäjiä kunnan palveluille. 

Kuitenkin se, ettei tilastoaineistooni sisälly tietoa evakuoitujen lähtökunnista vaikeuttaa tutkimusta, sillä 

ei voida tutkia esimerkiksi suureniko kuntien imeväiskuolleisuus, jos niihin sijoitettiin evakkoja kunnista, 

joissa on aiempina vuosina ollut vaikkapa runsaasti kulkutauteja. Toinen väylä evakuointien vaikutuksen 

tutkimiselle on vertailla evakuoitujen ja paikallaan pysyneen väestön imeväiskuolleisuuksia, kuten 

aiemmin esitetyssä kuviossa 4. Aineistossa imeväiskuolleisuus on kytketty koko ajalta lähtökuntaan, eli 

myös evakuoinnin jälkeen syntyneet on kirjattu äitinsä kotipaikkaan, joka on voinut sijaita luovutetulla 

alueella. Tämä lähestymistapa mahdollistaa evakkomatkan rasituksen kokeneen väestön vertaamisen 

ikään kuin kontrolliryhmään, joka ei tällaista rasitetta kokenut. Ongelmallista kuitenkin tässä 

tilastoaineistossa on, että tällainen lähestymistapa pudottaa pois sijoituskuntaan liittyneet ominaisuudet, 

kuten kunnan pääelinkeinon tai neuvolan olemassaolon. Koska molemmat lähestymistavat sisältävät 
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analyysia vaikeuttavia tekijöitä, on tässä tutkielmassa käytetty molempia tapoja ja tehty niistä sellaisia 

johtopäätöksiä, joita niiden perusteella on mahdollista tehdä.  

Yksinkertainen kiinteäkertoiminen regressiomalli imeväiskuolleisuudesta ja evakuoitujen 

osuudesta tuhatta alkuperäistä kuntalaista kohti osoittaa, että siirtoväen määrän vaihtelulla kunnissa ei 

näytä olevan tilastollista vaikutusta imeväiskuolleisuuden vaihteluihin: 

Taulukko 9. Evakuoitujen määrän vaikutus imeväiskuolleisuuteen (kiinteäkertoiminen regressiomalli) 

Imeväiskuolleisuus               I II 

Evakuoitujen määrä kunnassa, ‰ -0.000 -0.000 
 (0.000) (0.000) 

Kiinteät vuosivaikutukset  x 
Vakiotermi 4.053 4.130 
 (0.004)*** (0.020)*** 

R2 0.00 0.05 
Havaintojen määrä 6,019 6,019 
Kuntien määrä 562 562 

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01. Selitettävänä muuttujana imeväiskuolleisuuden logaritmi, selittävänä muuttujana evakkoina 
kuntaan saapuneiden määrä suhteessa kunnan kantaväestöön. Sulkeissa kunnittain klusteroidut keskivirheet. 

Evakuoitujen suhteellinen määrä kunnassa saa molemmissa regressiomalleissa tilastollisesti 

merkitsemättömän kertoimen. Kuitenkin tulee huomata, että regressiomalli kuvaa nimenomaan kuntaan 

saapuneiden evakuoitujen määrän ja kunnassa jo asuneen väestön imeväiskuolleisuuden välistä yhteyttä, 

eikä ota huomioon kuntaan saapuneiden evakoiden keskuudessa tapahtuneita imeväiskuolemia. Näin 

ollen tulos ei ole yllättävä, sillä aiemmin esitellyn hypoteesini mukaan vaikutuksia tuskin olisi tai ne 

olisivat hyvin pieniä. Kertoimet ovatkin todella pieniä, vaikka olisivat tilastollisesti merkitseviä. Malli ei 

muuttunut, kun testasin evakkojen vaikutusta imeväiskuolleisuuteen käyttäen muuttujana evakuoitujen 

absoluuttista määrää kunnassa. Tällöin evakoiden kerroin oli merkitsevä ja negatiivinen ainoastaan silloin, 

kun vuosivaikutuksia ei otettu malliin mukaan, ja molemmissa versioissa suuruudeltaan olemattoman 

pieni. Evakkojen absoluuttista määrää kuvaava muuttuja sai merkitsevän kertoimen mallin I kaltaisessa 

mallissa luultavasti siksi, että suuria määriä evakkoja sijoitettiin isompiin kaupunkeihin, ja näin ollen malli 

kuvasikin paremmin kaupungin vaikutusta imeväiskuolleisuuteen. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on usein päädytty lopputulokseen, että evakuoinnit olisivat olleet 

syynä vuoden 1940 imeväiskuolleisuuspiikkiin.308 Näissä tutkimuksissa evakuoinnit on nähty suoraan 

imeväiskuolleisuuden aiheuttajaksi, sillä pienten lasten kuolleisuus olisi ollut erityisen korkeaa evakkojen 

                                                             
308 Laurent, 2017, 188. 



 

72 
 

keskuudessa.309 Alla oleva kuvio esittää kunnittaisesta tilastollisesta aineistostani kootut yhteenvedot 

siirtoväen ja vertailuryhmien imeväiskuolleisuustiedoista. Kuvioon on valittu Lapista luovutettujen ja osin 

luovutettujen kuntien imeväiskuolleisuustiedot edustamaan Lapin siirtoväkeä. Karjalan siirtoväkeä 

edustavat vain luovutetuista kunnista olevien imeväiskuolleisuustiedot. Tornion piiri on mukana ikään 

kuin Lapin siirtoväen kontrolliryhmänä edustamassa saman tyyppisen alueen väestöä kunnista, joita ei 

luovutettu. Kuitenkin kuviota tarkasteltaessa on hyvä huomioida, että myös Tornion piirin kunnat 

jouduttiin evakuoimaan Lapin sodan yhteydessä, eli vuosien 1944‒1945 osalta myös he olivat siirtoväkeä. 

Karjalan kontrolliryhmänä on Haminan, Lappeenrannan, Savonlinnan, Joensuun ja Pielisjärvien piirien ne 

kunnat, joista ei luovutettu yhtään aluetta. Lisäksi kuviossa on käyrä kuvaamassa koko maan kunnista 

niitä, jotka eivät kuuluneet edellä mainittuihin piireihin eikä Oulun tai Rovaniemen piireihin, ja joista ei 

luovutettu mitään osaa. 

Kuvio 5. Imeväiskuolleisuuden vaihtelu vuosina 1938–1947 väestöryhmittäin jaoteltuna. 

 

Lähde: Yhdistelmäaineisto. 

Kuvaaja havainnollistaa, että siirtoväen ja erityisesti Pohjois-Suomen siirtoväen keskuudessa 

imeväiskuolleisuus oli tämänkin tutkielman aineiston perusteella korkeampaa kuin muissa väestöissä, ja 

että imeväiskuolleisuuspiikki vuonna 1940 keskittyy lähinnä vain pohjoissuomalaisiin. Karjalaisten osalta 

imeväiskuolleisuus seurailee hyvin lähellä muun maan lukuja, mutta alueen siirtoväen osalta tärkeimmät 

evakuointivuodet ovat myös imeväiskuolleisuushuippuja. Kuitenkin muun maan imeväiskuolleisuuden 

                                                             
309 Salmi, 1944a; Laurent, 2008. 
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huippuvuodet ovat hieman yllättäen 1939, 1942 ja 1946. Voidaankin pohtia, olivatko muun maan 

imeväiskuolleisuuden syyt erilaisia kuin siirtoväen.  

Tilastokeskuksen laajojen tilastojulkaisujen analyysiosiossa on korostettu vuoden 1940 

imeväiskuolleisuuslukujen mahdollista vääristymää edellisvuoden korkean syntyvyyden vuoksi sekä 

nostettu esille tuolloin levinneet kulkutautiepidemiat.310 Koko maata koskeva tilasto vuoden 1940 

imeväiskuolleisuuden kuolemansyistä on seuraava: 

Taulukko 10. Vastasyntyneiden kuolemansyyt vuosina 1939 ja 1940. 

 

Lähde: Tilastollinen päätoimisto: Kuolemansyyt vuosina 1939 ja 1940 (1945). 

Tilasto osoittaa, kuinka vuonna 1940 lähes kaikki imeväisten kuolemansyyt yleistyivät, ja kuinka erityisesti 

infektiotaudit, kuten keuhkokuume, kulkutaudit ja äkilliset vatsataudit kasvattivat osuuttaan alle 

yksivuotiaiden kuolemaan johtaneina syinä. Kehitysvirheet lisääntyivät kuolemansyynä ja samanaikaisesti 

niiden vuoksi ennen kuolemaa hoitoon tulleiden määrä väheni. 311 Kehitysvirheiden lisääntyminen 

liittynee sotatilan aiheuttamaan stressiin raskausaikana. Sairaalan ja lääkärien palvelujen käytön 

väheneminen lasten kehitysvirheiden tapauksissa on näiden vuosien osalta havaittu jo aiemmassa 

tutkimuksessa, ja voi johtua alkuvuoden talvisodan erityisoloista, jolloin palveluiden saatavuus oli 

heikentynyttä ja siviiliväestön arkielämä vaikeutunutta miesväen puuttuessa ja töiden kasaantuessa.312 

Keuhkokuume, kulkutaudit ja äkilliset maha- ja suolitulehdukset puolestaan ovat tyypillisiä 

postneonataalikuolleisuuteen kytkeytyviä eksogeenisiä syitä. Taudit tulevat ulkoa päin ja vastasyntyneitä 

voidaan suojella tartunnoilta huolellisella hoidolla ja imeväiselle sopivalla elinympäristöllä. 

                                                             
310 Tilastollinen päätoimisto: Kuolemansyyt vuosina 1939 ja 1940, 1945. 
311 Tilastollinen päätoimisto: Kuolemansyyt vuosina 1939 ja 1940, 1945. Kehitysvirheisiin kuolleiden ammattimaista 
hoitoa saaneiden lasten määrä väheni vuoden 1939 2232 lapsesta vuoden 1940 2079 lapseen. 
312 Tilastollinen päätoimisto: Kuolemansyyt vuosina 1939 ja 1940, 1945; Seppinen, 1983, 93. 

 
Kuoleman syy 

v. 1940, 
% 

%, muutos 
edellisvuoteen 

Kehitysvirheet 30,9 +2,65 

Keuhkokuume 15,95 +4,45 

Kulkutaudit 13,1 +3,4 

Äkillinen maha- ja suolitulehdus 12,05 +6,2 

Muut syyt 5,35 +0,85 

Pikkulasten kouristukset 3,55 +0,35 

Tuberkuloosi 3,1 +0,2 

Tuntematon kuolinsyy 2,65 +0,4 

Lapsinäivetys 1,25 +0,2 

Lapsenmurha 0,25 -0,1 
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Evakuointimatkalla näiden ehtojen täyttyminen järkkyi, ja ahtaat, epähygieeniset asuinolot mahdollistivat 

tautien leviämisen.313 Sota-aika vaikutti toki muihinkin väestöryhmiin esimerkiksi hygienian ylläpitoa 

vaikeuttavasti, ja imeväiskuolleisuus on ainakin vähän koholla talvisodan aikana kaikissa mainituissa 

väestöryhmissä. Suolistotaudit imeväisikäisten kuolinsyynä on myös liitetty nimenomaan 

kaupunkiympäristöissä tapahtuneeseen imeväiskuolleisuuteen, ja yhteys on havaittu useissa maissa.314 

Tämä tilasto ei vielä kerro mille alueille kuolemat tauteihin sijoittuivat, mutta aineistoni pohjalta 

tehty kartta osoittaa korkeimman imeväiskuolleisuuden kuntien maantieteellisen sijainnin vuoden 1940 

imeväiskuolleisuuspiikin aikaan. Karttaan on merkitty värikoodein korkeimman imeväiskuolleisuuden 

kunnat. 

Kartta 1. Korkean imeväiskuolleisuuden alueellinen sijoittuminen vuonna 1940. 

 

Lähde: Yhdistelmäaineisto. 

 Kartassa näkyvät erityisesti Pohjois-Suomen kunnat, mikä olikin odotettavissa. Luovutetut alueet 

eivät ole osa tätä karttaa, mutta ne eivät kuuluneet imeväiskuolleisuudeltaan yli 150 ryhmään, joten niitä 

ei olisi myöskään värikooditettu. Lähellä 150 promillen rajapyykkiä oli kuntia ympäri maata, painottuen 

kuitenkin Pohjois-Suomeen. Kolme Karjalasta luovutettua kuntaa jäi imeväiskuolleisuudessa hieman alle 

150 promillen rajan. Karjalan alueen enemmistön poisjääminen korkeimman imeväiskuolleisuuden 

                                                             
313 Hietanen, 2002, 66–73; Laurent, 2008. 
314 Mäki, 2015. 

Vuoden 1940 imeväiskuolleisuus 

Tummanpunainen: IMR yli 200 

Vaaleanpunainen: IMR 150-200 
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ryhmistä onkin näin ollen hieman ristiriidassa aikaisemman tutkimuksen kanssa, sillä esimerkiksi 

Tilastokeskus toteaa, että  

”vuosina 1939‒40 tapahtunut pienten lasten kuolleisuuden nousu johtui melkein yksinomaan 

kulkutauti- ja keuhkokuumekuolleisuuden kasvusta sotakuukausina Lapin, Oulun, Kuopion ja 

Viipurin lääneissä - -”315 

Vuoden 1942 korkeimman imeväiskuolleisuuden kuntia havainnollistavaan karttaan on valittu 

alhaisempi raja-arvo, sillä imeväiskuolleisuuspiikki oli vuonna 1942 pienempi kuin vuonna 1940. Koko 

maan imeväiskuolleisuus oli vuonna 1940 noin 90 tuhatta elävänä syntynyttä kohti, kun vuonna 1942 

keskimääräinen imeväiskuolleisuus jäi alle 70 promilleen. Näin ollen yli 150 promillen 

imeväiskuolleisuuden kuntia oli vuonna 1942 selvästi vähemmän, ja siksi alla olevaan karttaan on 

värikooditettu myös imeväiskuolleisuus 125 promillesta ylöspäin. 

Kartta 2. Korkean imeväiskuolleisuuden alueellinen sijoittuminen vuonna 1942. 

 

Lähde: Yhdistelmäaineisto. 

                                                             
315 Tilastollinen päätoimisto: Kuolemansyyt vuosina 1939 ja 1940, 1945. 

Vuoden 1942 imeväiskuolleisuus 

Tummanpunainen: IMR yli 200 

Vaaleanpunainen: IMR 150-200 

Keltainen: IMR 125-149 
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Vuoden 1942 imeväiskuolleisuuden alueellisia huippuja kuvaava kartta osoittaa tiettyjä 

keskittymiä. Kuudessa kunnassa yleensä hyvinvoivassa Lounais-Suomessa koetaan yli 150 imeväisikäisen 

kuolema tuhatta syntynyttä kohden. Kuitenkin tarkempi tarkastelu osoittaa, että nämä kunnat ovat hyvin 

pieniä, jolloin yhdenkin syntyneen kuolema imeväisikäisenä nostaa imeväiskuolleisuuslukua 

huomattavasti. Lisäksi korkeita imeväiskuolleisuuslukuja mitataan hajanaisesti ympäri Sisä-Suomea. 

Kuitenkin selkeä ryhmittymä korkean imeväiskuolleisuuden kuntia keskittyy jälleen Pohjois-Suomeen, 

tällä kertaa kuitenkin Oulun seudulle.  

Jatkosodan aikana evakuoituja siirtyi monin paikoin takaisin kotiseuduilleen, joihin järjestettiin 

myös terveydenhuoltoa. Vuonna 1943 Karjalassa kiertävä lastenneuvola raportoi parantuneesta lasten 

terveydestä ja vähentyneestä aliravitsemuksesta.316 Imeväiskuolleisuus oli suunnilleen saman suuruista 

karjalaisilla ja muulla väestöllä, ottamatta lukuun Pohjois-Suomea. Vuoden 1944 evakuoinnit lisäsivät 

kuitenkin jälleen kuolleisuutta, ja ongelmia ilmeni niin Ruotsiin kuin Pohjanmaallekin siirrettyjen 

keskuudessa. Ruotsiin Lapin sodan tieltä evakuoidut asutettiin pääasiassa pakolaisleireille, joilla oli 

puutteellinen terveydenhuolto, mikä johti kulkutautien leviämiseen ja pienten lasten kuolleisuuden 

kasvuun. Lääkinnän puute tuotti samankaltaisia ongelmia myös Pohjanmaalla.317 

Edellä esitetyn perusteella voidaan tehdä muutamia johtopäätöksiä evakuointien ja 

imeväiskuolleisuuden yhteyksistä ajanjaksolla. Evakuoidun väestön keskuudessa imeväiskuolleisuus oli 

jossain määrin korkeampaa kuin muun väestön keskuudessa, mutta Pohjois-Suomen ja Karjalan 

siirtoväissä oli eroja. Pohjois-Suomessa sekä siirtoväen että muun väestön keskuudessa 

imeväiskuolleisuus oli vuosina 1939–1947 jatkuvasti korkealla tasolla. Sodan lisäksi korkeaa 

imeväiskuolleisuutta onkin varmasti aiheuttanut alueen heikompi kehitystaso, terveyspalveluiden 

vähäisyys ja köyhyys318. Karjalan siirtoväen imeväiskuolleisuushuippu oli hieman yllättäen jo vuonna 1939, 

eli tarkempien kuukausikohtaisten tietojen puuttuessa on syytä olettaa, että juuri talvisodan alku koitui 

useimpien näistä imeväisistä kohtaloksi. Evakuoinnit aloitettiin Karjalassa lokakuussa vuonna 1939, ja talvi 

oli kylmä, eli äkillinen shokki on voinut vaikuttaa nostamalla imeväiskuolleisuuden todella korkeaksi 

vuoden viimeisinä kuukausina.319 

                                                             
316 Laurent, 2008. 
317 Laurent, 2008. 
318 Esim. Lääninterveyssisarten vuosikertomuksissa Oulun läänin terveyssisar toteaa vuonna 1943, että neuvolan 
käyttöaste on alhainen osin siksi, että asukkailla ei ole tarpeeksi ulkovaatteita, jotta voisivat taittaa pitkän matkan 
neuvolalle. 
319 Saraste, 1983, 92‒93; Laurent, 2017, 188. 
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Aiempaan tutkimukseen perustuen on uskottavaa, että evakuoinnit lisäsivät 

tartuntatautiepidemioita, jotka puolestaan nostivat muun muassa imeväisikäisten kuolleisuutta.320 

Kuitenkaan tässä tutkielmassa ei löydy todistusaineistoa siitä, että evakuoitujen saapuminen kuntaan olisi 

vaikuttanut kunnan kantaväestön imeväiskuolleisuuteen, sillä tilastollisen aineiston perusteella ei 

ilmennyt vakaata yhteyttä evakkoja kuvaavan muuttujan ja imeväiskuolleisuuden väliltä. 

7.4 Neuvolat 

Suomeen alettiin perustaa neuvoloita jo 1920-luvulla, mutta toden teolla neuvolaverkosto laajentui 

sotavuosina. Erityisesti vuonna 1941 perustettiin suuri määrä neuvoloita ympäri maata.321 Kuitenkaan 

moni nimellisesti perustetuista neuvoloista ei päässyt aloittamaan heti toimintaansa, sillä sodan vuoksi 

henkilökunnan palkkaaminen viivästyi. Neuvolan perustamisen vaikutus kunnan imeväiskuolleisuuteen 

saattoi siksi myös viivästyä, kun neuvolaa ei pystytty hyödyntämään vielä perustamisvuonna.322  

Neuvoloita perustettiin ensin kaupunkeihin ja sitten maaseudulle, alkaen suuremmista 

asutuskeskittymistä. Neuvoloiden rahoitus tuli osin valtiolta, mutta perustamiskulujen jälkeen suurin osa 

kuluista kohdistui kunnille.323 Seuraavassa mallissa tutkitaan, minkälaisiin kuntiin neuvoloita 

todennäköisimmin perustettiin. Aiemmassa tutkimuksessa on esitetty, että neuvoloita olisi perustettu 

kuntiin, joihin sijoitettiin runsaasti evakuoituja vastaamaan kasvaneeseen terveyspalvelujen 

tarpeeseen.324 Lisäksi on todennäköistä, että neuvoloita perustettiin ensin varakkaisiin kuntiin, edellä 

esitetyn neuvoloiden rahoitusperiaatteen vuoksi. Regressiomallissa selitetään neuvolan olemassaoloa 

kunnassa evakkojen promilleosuudella kunnan kokonaisväestöstä sekä kuntien maataloustyöväestön ja 

teollisuustyöväestön osuudella kokonaistyövoimasta. 

  

                                                             
320 Laurent, 2017, 268; Tilastollinen päätoimisto: Kuolemansyyt vuosina 1941 ja 1945, 1950. 
321 Läänien terveyssisarten vuosikertomukset, KA, 1946. 
322 Läänien terveyssisarten vuosikertomukset, KA, 1943–1945, esim. Vaasan lääni 1943. 
323 Harjula, 2015, 131‒137, 150‒151. 
324 Laurent, 2017, 144–150. 
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Taulukko 11. Evakuoitujen määrän ja kunnan elinkeinojen vaikutus neuvolan olemassaoloon kunnassa. 

Neuvola I II III IV V 

Evakuoitujen määrä 
kunnassa 

0.002 
(0.000)*** 

0.000 
(0.000)*** 

0.002 
(0.000)*** 

0.000 
(0.000) 

0.000 
(0.000)* 

Teollisuusväen määrä 
kunnassa 

 0.006 
(0.001)*** 

 
 

0.005 
(0.001)*** 

 

Maatalousväen määrä 
kunnassa 

  -0.003 
(0.000)*** 

  

Traktorit    0.001 
(0.000)*** 

 

Kiinteät 
kuntavaikutukset 

x    x 

Kiinteät vuosivaikutukset  x   x 

      
Vakiotermi 0.236 

(0.006)*** 

-0.007 
(0.014) 

-0.473 
    (0.054)*** 

-0.032 
(0.017) 

0.051 
(0.011)*** 

R2 0.19 0.39 0.16 0.41 0.53 

Havaintojen määrä 4,770 4,739 4,739 4,258 4,770 

Kuntien määrä 404 401 401 359 404 

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01. Selitettävänä muuttujana neuvolan olemassaolo kunnassa. Selittävänä muuttujana evakkoina 
kuntaan saapuneiden määrä, teollisuus- ja maatalousväestön prosenttiosuudet kunnan työikäisistä, traktorien määrä kunnassa 
sekä vuosivaikutukset. Sulkeissa kunnittain klusteroidut keskivirheet. 

 

Malli osoittaa, että neuvoloita oli jossain määrin todennäköisemmin kunnissa, joissa evakkojen 

osuus kunnan väestöstä oli korkeampi. Tässä mallissa käytettiin nimenomaan evakkoina saapuneiden 

suhteellista osuutta kunnan väestöstä, jolloin pienissä kunnissa evakkojen määrän ei itsessään ollut 

välttämätöntä olla korkea. Kuitenkin samansuuntainen, vielä merkitsevämpi kerroin saatiin myös 

käyttämällä muuttujana evakkojen absoluuttista määrää kunnassa, jolloin erityisesti suurten kuntien 

merkitys korostui. Molempien evakuoituja mittaavien muuttujien kertoimet olivat kuitenkin 

suuruusluokaltaan hyvin lähellä nollaa, eli vaikka vaikutus on melko vakaa, se on hyvin pieni. 

Maataloustyöväestön korkeampi osuus kokonaistyövoimasta korreloi negatiivisesti neuvolan 

perustamisen kanssa, eli toisin sanoen maatalousvaltaisissa pitäjissä neuvoloita oli harvemmassa. Sen 

sijaan teollisuustyöväestön suurempi osuus kunnassa lisäsi todennäköisyyttä neuvoloiden perustamiselle. 
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Tähän syynä voivat olla kaupunkimaisuuden ja suuremman väestöntiheyden lisäksi myös tehtaiden 

yhteyteen perustetut neuvolat.325  

Mallissa IV pyritään eristämään varakkaampien maatalousvaltaisten kuntien vaikutus neuvoloiden 

perustamiselle käyttämällä traktoreiden määrää mittaavaa muuttujaa. Kyseisessä mallissa 

evakkomuuttujan merkitsevyystaso putoaa, mutta teollisuusväestön ja traktorien kertoimet pysyvät 

merkitsevinä ja positiivisina ja selittävyysaste nousee. Mallia IV voidaankin tulkita kunnan tulotason ja 

neuvolan perustamisen näkökulmasta, eli kunnissa, jotka olivat kaupunkimaisia teollisuuskeskittymiä tai 

varakkaampia maaseutupitäjiä, oli todennäköisemmin neuvola tällä ajanjaksolla. Tulkintaa tukee aiemmin 

mainittu neuvoloiden kulujen kohdentumiskäytäntö, jonka vuoksi ensimmäisinä neuvoloita ryhtyivät 

perustamaan todennäköisimmin varakkaimmat ja kaupunkimaisimmat kunnat. 

Mallissa V nähdään, että kiinteiden kunta- ja vuosivaikutusten lisäämisestä huolimatta yhteys 

evakuoitujen ja neuvoloiden välillä säilyy, ja selitysaste nousee, eli vaikka kuntien muut ominaisuudet ja 

vuosien erilaisuus vaikuttivatkin neuvoloiden perustamiseen, oli myös evakuoitujen suhteellisella 

määrällä merkitystä. Kuitenkaan tulos ei välttämättä tarkoita, että vaikutus olisi ollut yksisuuntainen, vaan 

on myös mahdollista, että evakkoja sijoitettiin ensisijaisesti kuntiin, joissa oli neuvola, tai joihin oltiin juuri 

perustamassa neuvolaa. Erityisesti mallien IV ja V vertailu tukee tätä johtopäätöstä.  

 Tämän tutkielman datassa vuodet, joina neuvola on ollut kunnassa, on ilmoitettu binäärisenä 

muuttujana, jonka avulla voidaan testata neuvolan vaikutusta kunnan imeväiskuolleisuuden muutoksiin. 

Alla olevassa regressiomallissa esitetään neljällä tavalla imeväiskuolleisuuden ja neuvolan olemassaolon 

välistä suhdetta. Kontrollimuuttujana malleissa on syntyneiden määrä, joka yleisesti tutkielman 

aineistossa on korreloinut vähäisemmän imeväiskuolleisuuden kanssa oletettavasti siksi, että korkea 

syntyvyys on keskittynyttä kaupunkimaisille alueille ja koska suurempien väestömäärien kohdalla 

yksittäisten kuolemien muutokset eivät vielä vaikuta merkittävästi imeväiskuolleisuuslukuun, jolloin 

mittaus on tarkempaa suuremmilla väestömäärillä. 

  

                                                             
325 Harjula, 2015, 68–71; Laurent, 2017, 127. 
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Taulukko 12. Neuvoloiden vaikutus imeväiskuolleisuuteen. 

Imeväiskuolleisuus I II III IV 

Neuvola -0.086 
(0.020)*** 

-0.106 
(0.020)*** 

-0.044 
(0.190)*** 

0.002 
(0.027) 

Syntyneiden määrä  0.000 
(0.000)*** 

-0.001 
(0.000)*** 

-0.001 
(0.000)*** 

Kiinteät 
kuntavaikutukset 

  x x 

Kiinteät 
vuosivaikutukset 

   x 

     
Vakiotermi 4.055 

(0.016)*** 
3.994 
(0.020)*** 

4.201 
(0.028)*** 

4.225 
(0.038)*** 

R2 0.01 0.02 0.01 0.06 
Havaintojen määrä 5,020 5,020 5,020 5,020 
Kuntien määrä 404 404 404 404 

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01. Selitettävänä muuttujana imeväiskuolleisuuden logaritmi. Selittävänä muuttujana neuvolan 
olemassaolo kunnassa, syntyneiden määrä kunnassa sekä vuosivaikutukset. Sulkeissa kunnittain klusteroidut keskivirheet. 

 

 Malli I kuvaa neuvolan laskevaa vaikutusta imeväiskuolleisuuteen, jos vain kiinteät 

kuntavaikutukset otetaan huomioon. Myös mallissa II neuvolan olemassaolo näyttää vaikuttaneen 

imeväiskuolleisuuteen kunnassa sitä laskevasti, sillä regressiokerroin on merkitsevä ja negatiivinen. 

Kuitenkin selitysaste R2 on edelleen hyvin alhainen eikä malli ota huomioon kuntien tai vuosien kiinteitä 

vaikutuksia. Kun kuntavaikutukset lisätään mallissa III, selitysaste laskee olemattomaksi, mutta selittävien 

muuttujien regressiokertoimet pysyvät vielä vahvasti merkitsevinä. Malli ei kuitenkaan kestä kiinteiden 

vuosivaikutusten lisäämistä, eli kohtaa IV, jonka selitysaste on näistä korkein, mutta neuvolan kerroin jää 

mitättömäksi. Kontrollimuuttuja syntyneet on mukana mallissa, sillä ajanjaksolla syntyneiden määrissä oli 

vaihtelua, eli se ei käyttäydy kunnan kiinteän ominaisuuden tapaan. Syntyneet-muuttuja pysyy kaikissa 

malleissa merkitsevänä, tosin mallissa I syntyneiden määrän kasvun vaikutus näyttäytyy 

imeväiskuolleisuutta kasvattavasti, päinvastoin kuin malleissa II ja III. Tämän aineiston perusteella 

vaikuttaisi siis siltä, että vuosivaikutukset olivat ajanjaksolla oleellisempia imeväiskuolleisuuden laskulle 

kuin neuvolan olemassaolo kunnassa.  

 Neuvolan vähäinen vaikutus imeväiskuolleisuuteen aineistossani voi johtua juuri sodan 

aiheuttamista ongelmista neuvoloiden käytössä. Useat lääninterveyssisaret totesivat sota-aikaan, että 

neuvoloita oli jouduttu sulkemaan tilapäisesti henkilökuntavajeen ja tilojen puutteen vuoksi. Kuitenkin 

neuvoloiden vaikutus imeväiskuolleisuuden laskijana olisi silti voinut olla merkittäväkin, jaettiinhan 
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neuvoloiden kautta sota-aikaan esimerkiksi lahjoituksina tulleita vitamiinitabletteja heikoille lapsille sekä 

maitopulveria imettäville äideille.326 

8. Johtopäätökset 
Tässä tutkielmassa on pyritty arvioimaan syitä imeväiskuolleisuudessa tapahtuneille muutoksille 

Suomessa vuosina 1934‒1947, keskittyen erityisesti sota-ajan vaikutuksiin. Tehtävä ei ole ollut helppo, 

sillä sota-aika toi muutoksia useille elämän osa-alueille, jotka saattoivat vaikuttaa imeväisikäisten 

selviytymiseen. Imeväiskuolleisuutta lisänneitä tekijöitä on helppo luetella useita, esimerkiksi sotatoimet, 

elintarvikepula, evakuoinnit ja kulkutaudit, mutta muutokset pikkulasten kuolleisuudessa osoittavat, että 

joitakin imeväiskuolleisuutta vähentäviäkin tekijöitä ajanjaksolle mahtui. Ennätyksellisen alhaiseen 

imeväiskuolleisuuteen vuonna 1943 olen etsinyt selitystä esimerkiksi neuvolalaitoksen leviämisestä ja 

syntyvyyden vaihtelusta. Sota vaikutti voimakkaasti koko kansaan ja näin ollen arkiset asiat, kuten 

tilastojen ylläpito, jäivät vähemmälle huomiolle johtaen puutteelliseen dataan ajanjaksolta. Olen pyrkinyt 

yhdistämään saatavilla olevia tietoja niin hyvin kuin mahdollista, mutta data-aineisto ei ole ollut 

täydellinen. Kuitenkin tämä tutkielma on johtanut joihinkin oivalluksiin sekä joihinkin odottamattomiin 

tuloksiin, joiden tarkempi analyysi jää seuraaville tutkijoille. 

Sota vaikutti väestönmuutoksiin selkeimmin suoraan sotatoimien, väestönsiirtojen ja kiristyneen 

ilmapiirin kautta. Sodankäynti alensi syntyvyyttä jo siksi, että sopivan ikäisestä, miespuolisesta väestöstä 

noin 30 % siirtyi rintamalle ja pysyi siellä intensiivisen sodankäynnin aikoina pitkiä aikoja, jolloin normaali 

syntyvyystaso häiriintyi. Tämän lisäksi myöhemmässä tutkimuksessa on arveltu sodan vaikuttaneen 

negatiivisesti tulevaisuuden uskoon ja näin hillinneen perheenlisäysintoa, vaikka siihen olisi ollut muuten 

mahdollisuus.327 Talvisodan ja kireän maailmanpoliittisen tilanteen seurauksena alentunut syntyvyys 

näkyy tutkielmani aineistossa vuonna 1940. Jatkosodan seurauksena syntyvyys pienenee vuonna 1942, 

eikä palaudu normaaliksi ennen vuotta 1945. Vuoden 1941 syntyvyyden räjähdysmäistä kasvua kuvannee 

parhaiten teoria syntyvyyden varastoitumisesta, samoin kuin suureksi osaksi ajanjaksoni ulkopuolelle 

jäävä sodanjälkeisten suurten ikäluokkien syntyminen vuosina 1945‒1950.328  

Tutkielman aineiston perusteella ei ole mahdollista sanoa, että maatalous tai teollisuus kunnan 

pääelinkeinoina olisivat vakaasti yhteydessä imeväiskuolleisuuden muutoksiin vuosina 1934‒1947. 

Odotuksena oli, että vuosivaikutukset huomioon ottaen maaseudun parempi asema sota-aikana, 

erityisesti vuosina, jolloin maassa oli elintarvikepulaa, olisi näkynyt regressiomalleissa, mutta vaikutukset 

                                                             
326 Läänien terveyssisarten vuosikertomukset, KA, 1943–1945, esim. Vaasan ja Viipurin läänit 1943. 
327  Koskinen ym., 2007, 62. 
328  Koskinen ym., 2007, 62. 
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jäivät marginaalisiksi eikä esimerkiksi vuonna 1942 maatalousvaltaisilla kunnilla ja vähäisemmällä 

imeväiskuolleisuudella ollut mitään tekemistä toistensa kanssa. Syy yhteyden puuttumiselle voi olla 

vääränlainen muuttuja, eli maataloustyötä tekevän väestön määrän sopimattomuus ilmentämään kunnan 

maatalousvaltaisuutta. Maataloustyö henkilön ammattinahan ei vielä kerro, minkälaisessa asemassa 

henkilö on, joten tilallisen väestön lukumäärä sekä viljelypinta-ala kunnassa olisivatkin luultavasti 

parempia lukuja ilmaisemaan maaseutupitäjän ominaisuuksia, ja voisivat parantaa arviota siitä, onko 

kunnassa ollut mahdollisuuksia ylimääräisen ruoan haalimiseen. Suuri määrä pelkkiä maataloustyötä 

tekeviä ihmisiä kunnassa voisi toisessa ääripäässä tarkoittaa sitä, että kunnan viljelymaasta olisi ollut 

puutetta ja asukkailla ei olisi ollut vaihtoehtoisia elinkeinoja, jolloin monet olisivatkin olleet 

keskimääräistä köyhempiä ja erityisen haavoittuvaisessa asemassa elintarvikepulan aikaan.  

Toinen selitysmalli maatalous- ja teollisuusmuuttujien vähäisille merkitsevyystasoille ovat 

puuttuvien muuttujien luomat ongelmat. Jotta kuntia voitaisiin arvioida paremmin suhteessa toisiinsa, 

tulisi aineistossa olla tietoa kuntien terveyspalveluista, kuten esimerkiksi sairaaloiden olemassaolosta tai 

lääkäri- tai terveyssisartiheydestä, sekä laajemmin tietoa kuntien tartuntatautiepidemioista, jotka 

vaihtelivat ajanjaksolla paikkakunnittain. Lisäksi teollisuuspaikkakuntien sodanaikaisen merkittävyyden 

arvioimiseksi tarvittaisiin tietoa siitä, minkälaista teollisuutta kunnissa oli. Kun tiedetään, että esimerkiksi 

sotatarviketeollisuuden tarvitsemia metallityön ammattilaisia kotiutettiin rintamalta takaisin 

työpaikoilleen329, olisi nimenomaan metalliteollisuutta harjoittavilla paikkakunnilla voitu havaita laskua 

imeväiskuolleisuudessa. Mekanismina tällöin olisi voinut olla se, että miehen palaaminen perheensä luo 

olisi vapauttanut naiselle enemmän aikaa vastasyntyneen hoitoon ja asianmukaiseen ruokintaan. Lisäksi 

metallityöntekijöiden perheet vastaanottivat sotakuukausipalkassaan lapsilisää, joka oli poikkeuksellinen 

etu.330 Kun tämän tutkielman aineistossa kaikki teollisuustyö oli niputettu yhteen, hukkui mahdollinen 

metallityöläisten etulyöntiasema muuhun vaihteluun. Tätä muuta vaihtelua ovat esimerkiksi 

paikkakuntien sijaintiin kytkeytyvät alueen ilmastolliset olot tai sotatoimien intensiivisyys, jotka 

puolestaan todennäköisesti vaikuttivat imeväiskuolleisuuteen huonontamalla siviiliväestön yleisiä 

elinolosuhteita. Kaikilla edellä mainituilla elementeillä oli todennäköisesti vaikutusta 

imeväiskuolleisuuden vaihteluihin ajanjaksolla, mutta vaikutuksen suuruutta ei tiedetä, eli 

regressioanalyysi voisi toimia menetelmänä, mikäli näistä teemoista olisi saatavilla hyvälaatuista dataa.  

Kolmas selitysmalli elinkeinojen vaikutuksen vähäisyydelle on, että yhteyttä ei yksinkertaisesti 

ollut. Vaikka sodan aikaista elintarviketilanteen huononemista ja pula-aikaa on jälkikäteen korostettu 

                                                             
329 Soikkanen, 1990, 132; Seppinen, 2008, 162–163; Saraste, 1990, 285‒300. 
330 Soikkanen, 1990. 
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keskeisenä siviiliväestöön vaikuttaneena asiana, saattoi sen merkitys imeväiskuolleisuuden kannalta olla 

hyvin vähäinen verrattuna muihin tekijöihin. Maaseudun imeväiskuolleisuus oli ollut kaupunkeja 

korkeammalla tasolla 1920-luvulta lähtien331, ja maataloustyöväestön suuri määrä kytkeytyi juuri 

maaseutupitäjiin. Syrjäisyys, kehittymättömyys ja huono palveluinfrastruktuuri saattoivat siis olla 

merkittävämpiä imeväiskuolleisuuden kannalta kuin elintarviketilanteen muutokset. 

Evakuointien vaikutuksen imeväiskuolleisuuteen olisi aiemman tutkimuksen perusteella olettanut 

korkeaksi.332 Aineistoni rajoitusten vuoksi tilastollinen analyysini evakuointien kohdalla muotoutui 

tiedustelemaan evakkoina kuntaan saapuneiden vaikutusta kunnan kantaväestön imeväiskuolleisuuteen. 

Tutkimuskysymys on sinänsä relevantti, sillä evakkojen majoittamisesta lienee aiheutunut rasituksia 

kuntalaisille ja muualta tullut väestö toi mahdollisesti mukanaan kulkutauteja.333 Myös suuren 

evakkopopulaation tulo kuntaan olisi saattanut ruuhkauttaa olemassa olevia palveluita. 

Kuitenkaan aineistosta muodostetut regressiomallit eivät tue hypoteesia evakkojen negatiivisesta 

vaikutuksesta muihin kuntalaisiin, sillä kertoimien suunta vaihtelee eikä niillä ole tilastollista 

merkitsevyyttä. Evakkojen saapuminen kuntaan saattoikin olla joissakin tapauksissa positiivinen asia 

kunnan terveyspalveluiden kannalta. Aiemmassa tutkimuksessa on esitetty, että evakuoitujen terveyteen 

panostettiin muuta väestöä enemmän, jotta voitaisiin minimoida evakuoinneista aiheutuneet 

terveysongelmat.334 Siksi tässä tutkielmassa testattiin myös, oliko evakkojen määrällä kunnassa 

tilastollista yhteyttä neuvoloiden perustamiseen kunnassa. Tilastollisesti merkitsevä yhteys löytyi335, 

mutta sen kerroin oli todella pieni, eli luultavasti muut syyt vaikuttivat evakkojen määrää enemmän 

siihen, mihin neuvoloita perustettiin. 

 Tämän tutkielman perusteella ei kuitenkaan voi väittää, etteikö yhteyttä evakuointien ja 

imeväiskuolleisuuden välillä olisi ollut. Aineiston perusteella piirretyssä kuviossa336 näkyy selvästi, kuinka 

siirtoväki koki suurempia imeväiskuolleisuuden nousuja ajanjaksolla kuin muu väestö, ja kartat337 

asettavat suurimman imeväiskuolleisuuden keskittymän Pohjois-Suomeen sekä vuonna 1940 että 1942. 

Muualle maahan sijoittuvat korkean imeväiskuolleisuuden kunnat ovat vähäisen syntyvyyden kuntia, eli 

toisin sanoen pieniä yhteisöjä, jolloin yhdenkin imeväiskuolleen muutos aiheuttaa valtaisan 

prosentuaalisen eron. Näin ollen suurin jatkuvuus korkeiden imeväiskuolleisuuslukujen saavuttamisessa 

                                                             
331 Peltola & Saaritsa, 2019. 
332 Laurent, 2017. 
333 Laurent, 2008. 
334 Salmi, 1944a. 
335 Ks. taulukko 11. 
336 Ks. kuvio 5. 
337 Ks. kartat 1 ja 2. 
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tapahtui Pohjois-Suomessa, joiden maantieteellisesti suurissa kunnissa syntyneitä oli useimmiten ainakin 

reilu 100 vuosittain. 

 Evakuointien ja imeväiskuolleisuuden välisen yhteyden eristäminen olisi vaatinut hiukan erilaista 

dataa tai lisäyksiä tämän tutkielman dataan. Tarpeellisia lisämuuttujia olisivat tässä tutkielmassa olleet 

evakkojen lähtöpaikkakunnat, jolloin olisi voitu kytkeä toisiinsa luovutetussa kunnassa tapahtuneet 

imeväiskuolleisuuden muutokset ja vastaanottaneessa kunnassa tapahtunut vaikkapa neuvolan 

perustaminen. Lisäksi data siitä, minkälaisiin asutusoloihin kunnat evakkoja majoittivat, olisi 

mahdollistanut imeväiskuolleisuuden syy-yhteyksien tunnistamisen, sillä evakkoja majoitettiin niin 

isäntäperheisiin, kylmille tiloille kuin väliaikaisiin, leirimäisiin oloihin, vaikka varsinaisia pakolaisleirejä 

maahan ei luotu.338 Erot evakuoitujen oloissa olivat merkittäviä eri puolilla maata ja eri vuosina. 

Evakoiden mittaamista voi myös tarkastella kriittisesti, sillä evakuointeja on toteutettu osin 

kaaosmaisissa olosuhteissa, mikä herättää epäilyksen, onko liikkeellä oleva väestö saatu laskettua täysin 

oikein. Esimerkiksi talvisodan evakuointimatkalla syntynyt nainen kertoi syntymäpaikkakunnakseen 

merkityn kunnan, jossa hänen äitinsä ei missään vaiheessa asunut, eikä hänen mukaansa paikkakunta 

ollut edes evakuointimatkan reitillä.339 On mahdollista, että kyseessä on yksittäistapaus, mutta 

todennäköisesti tällaisia tapauksia oli muitakin, mikä tietenkin vääristää tilastoja evakuoitujen tietojen 

päätyessä väärän kunnan tilastoihin.  

Evakuoitujen saapumisella kuntaan ei siis tämän tutkielman aineiston perusteella vaikuta olevan 

suoraa merkitystä imeväiskuolleisuuteen, mutta evakuoinnit ovat sen sijaan lisänneet todennäköisyyttä 

perustaa kuntaan neuvola. Neuvoloiden ja imeväiskuolleisuuden laskun yhteys on aiemmassa 

tutkimuksessa esitetty pääasiallisesti varmana.340 Tämän tutkielman aineisto ei kuitenkaan antanut 

yksiselitteistä tai vakaata tulosta kunnassa olevan neuvolan ja laskeneen imeväiskuolleisuuden välille. 

Tulos on kuitenkin niin epätodennäköinen, että kritiikki aineistoa kohtaan on jälleen paikallaan. Suurin 

ongelma lienee puuttuvien neuvolahavaintojen runsas lukumäärä, joka supistaa malliin mukaan 

päätyneiden havaintoyksiköiden määrää. Neuvoloiden perustamisvuosien aukoton oikeellisuus vuoden 

1946 terveyssisarten vuosikertomuksissa voidaan lisäksi kyseenalaistaa. On myös mahdollista, että 

neuvoloiden ja imeväiskuolleisuuden välinen yhteys ei ollut vakaa, sillä neuvolat ovat saattaneet vaikuttaa 

eri tavoin eri tyyppisiin imeväiskuolleisuuksiin. Kuten aiemmassa tutkimuksessakin on havainnoitu, 

neuvolat vaikuttivat suoraviivaisemmin postneonataalikuolleisuuteen, sillä neuvontatyö edisti imeväisten 

                                                             
338 Saraste, 1983, 92‒93. 
339 Nainen, synt. 1940, haastateltu 20.5.2019 Viipurissa, haastattelija SR. 
340 Salmi, 1944a; Laurent, 2012; jne. vrt. Mustonen, Suominen & Suonoja, 1976, 81‒84. 
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oikeaoppisempaa hoitoa, kun taas perinataalikuolleisuuden syihin oli vaikeampi vaikuttaa.341 Kiintoisaa 

olisi ollut tarkastella myös alle yksivuotiaiden kuoleman syitä, sillä niistä olisi ehkä voinut päätellä jotain 

kuolemaan johtaneista tekijöistä, esimerkiksi niiden liittyessä tartuntatauteihin. 

Jotta neuvoloiden ja imeväiskuolleisuuden välinen yhteys voitaisiin todistaa suoraviivaisesti, 

tarvittaisiin dataa neuvolan perustamisvuoden lisäksi sen henkilöstötilanteesta, jotta voitaisiin sulkea pois 

mahdollisuus, että nimellisesti olemassa oleva neuvola oli joinakin vuosina toimintakyvytön. 

Henkilöstötilanteen kartoittaminen myös mahdollistaisi arvion siitä, onko kuntalaisilla ollut käytössä 

lääkärin palveluita, vai onko neuvolassa ollut jatkuvasti vain terveyssisar. Moni neuvoloista oli lisäksi auki 

vain kerran viikossa, mikä on luultavasti rajoittanut pidemmän matkan päässä olevien kuntalaisten 

mahdollisuuksia käyttää neuvolan palveluita. Osaan terveyssisarten vuosikertomuksista oli kerätty tietoa 

siitä, kuinka moni lapsi oli minäkin vuonna neuvolan kirjoissa, ja kyseisen tiedon lisääminen tilastolliseen 

analyysiin olisi vastannut kysymykseen, kuinka moni kuntalaisista käytti neuvolan palveluita, jolloin 

neuvolan vaikuttavuutta olisi mahdollista arvioida kattavasti. Viittauksia puutteelliseen käyttöasteeseen 

on esimerkiksi Oulun läänistä, jossa vain puolet alueen lapsista ilmoitettiin olevan neuvolan kirjoissa, sillä 

huonot kulkuyhteydet ja ulkovaatteiden puute hankaloittivat neuvolan käyttöä.342 Neuvoloiden palveluita 

saattoivat käyttää lisäksi naapuripaikkakuntien asukkaat, mutta datan kerääminen tästä olisi jo hyvin 

haastavaa, joskin se luultavasti lisäisi regressiomallin selittävyyttä. Edellä mainittujen seikkojen 

tilastointiin vaadittavat resurssit ovat kuitenkin tämän tutkielman ulottumattomissa. 

Neuvoloiden perustaminen oli kuitenkin vain yksi valtion harjoittaman kansanterveystyön 

vaikutustapa imeväiskuolleisuuteen. Aiemmassa tutkimuksessa esille tulleet uusien perhepoliittisten 

lakien säätämiset lisäsivät köyhimpien perheiden tuloja, kun esimerkiksi tarveharkintaisia äitiysavustuksia 

alettiin myöntää vuodesta 1937 alkaen ja suurperheiden perhelisää vuodesta 1943 alkaen.343 Nämä lait 

paransivat eniten juuri syrjäseuduilla asuvien perheiden asemaa, jotka olivat maan monilapsisimpia.344 

Äitiysavustusten vaikutukset ulottuivat oletettavasti myös aviottomiin synnyttäjiin. Aviottomuus on 

perinteisesti ollut merkittävä imeväiskuolleisuutta lisännyt elementti345, mutta ajanjaksolla sen 

merkityksen on arveltu pienentyneen.346 Vaikka aviottomien lasten imeväiskuolleisuuden väheneminen jo 

tällä ajanjaksolla johtuisi aiemmassa tutkimuksessa olleesta mittavirheestä347, olisi sen ottaminen mukaan 

                                                             
341 Mustonen, Suominen & Suonoja, 1976. 
342 Läänien terveyssisarten vuosikertomukset, KA, 1943–1945, Oulun lääni 1943. 
343 Harjula, 2015, 184–187. 
344 Hietanen, 1990, 320‒337. 
345 Pitkänen, 1983. 
346 Salmi, 1944a. 
347 Laurent, 2017. 
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tähänkin tutkielmaan ollut kiinnostavaa, jos dataa olisi ollut saatavilla koko ajalta. Erityisesti 

aviottomuuden kytkeminen pohjoissuomalaiseen imeväiskuolleisuuteen olisi voinut selittää alueen 

korkeampia imeväiskuolleisuuslukuja ajanjaksolla, syntyihän aviottomia saksalaissotilaiden jälkeläisiä 

pääosin juuri sinne.348 

 Imeväiskuolleisuuden muutokset Suomessa vuonna 1934‒1947 kytkeytyvät selkeimmin Pohjois-

Suomen, ja erityisesti sen siirtoväen kohtaamiin imeväiskuolleisuuden nousuihin sekä syntyvyydessä 

tapahtuneisiin muutoksiin. Tärkeitä elementtejä ovat ensinnäkin asenneilmapiirissä tapahtuneet 

muutokset, mitkä varmasti vaikuttivat tulevaisuuden suunnitteluun ja sitä kautta syntyneiden lasten 

määriin. Toisekseen perheiden taloudellisella tilanteella lienee ollut keskeinen osa lasten selviytymisen 

kannalta, sillä varakkaissa perheissä elintason pitäminen mahdollisimman tasaisena poikkeusoloissa 

onnistui todennäköisemmin kuin vähävaraisissa.  

 Tässä tutkielmassa käsitelty aihe, imeväiskuolleisuus, piiloutuu helposti numeroiden taakse 

ilmiönä, jonka täysi merkitys jää vähemmälle huomiolle. Kuitenkin alle yksivuotiaiden kuolemat ovat 

olleet traagisia myös 1900-luvun alkupuolen perheissä, ja niiden välttämiseksi on epäilemättä tehty kaikki 

tuolloin voitavissa oleva. Neuvolalaitoksen syvin merkitys onkin ollut juuri tiedon levittäminen 

oikeanlaisista lastenhoitotavoista sekä tarjota vanhemmille mahdollisuus konsultointiin, mikäli lapsi 

vaikuttaa sairaalta. Uskomusten voima on ihmeellinen, ja tapa pitää vastasyntyneitä sisällä tuvassa koko 

ensimmäinen vuosi349 tai hyväksyä kyseenalaistamatta tietyn osuuden lapsista kuolema imeväisiässä 

jumalan tahtona350 istuivat todella tiukassa vieden turhaan joidenkin lasten hengen. Myöhempi 

imeväiskuolleisuuden kehitys onkin osoittanut, että suuri osa aiemmin tapahtuneista pikkulasten 

kuolemista olisi ollut helposti vältettävissä yksinkertaisilla toimenpiteillä.  

  

                                                             
348 Junila, 2002, 112. 
349 Piiri- ja alue- sekä lääninlääkärien vuosikertomukset, KA. 
350 Pitkänen, 1983. 
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