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1. Johdanto
Tässä tutkielmassa käsitellään Suomen valtion suhdetta kansalaisiinsa vuonna 1935
hyväksytyn sterilointilain pohjalta. Laki mahdollisti pakkosteriloinnin rotuhygieenisistä ja
sosiaalisista syistä. 1900-luvun alun rotuhygieenikot perustivat ajatuksensa ja toimintansa
ihmis- ja tiedekäsitykselle, joka poikkeaa monella tavoin sata vuotta myöhemmin vallitsevasta.
Kun 2020-luvulla on rotuhygienian yhteydessä vaikeaa olla ajattelematta holokaustia, oli se
1930-luvun alussa tuntematonta lähitulevaisuutta. Ihmiset toimivat kulloinkin tarjolla olevan
tiedon varassa, tieto puolestaan päivittyy ja muuttuu jatkuvasti.
Nykynäkökulmasta lainsäädäntöprosessi ja sitä ympäröinyt keskustelu vaikuttavat helposti
hätkähdyttäviltä, mutta niitä ei pidä ymmärtää pelkkänä autoritaarista yhteiskuntaa ajaneiden
poliitikkojen ja pseudotieteilijöiden projektina. Viime vuosisadan alun suomalainen
rotuhygienia oli osa laajempaa kansainvälistä, kompleksista ilmiötä, jossa sekoittuivat
sosiaalireformismi ja kansallinen kilpavarustelu, kristillinen moraalikäsitys ja tiedemaailman
uusimmat ideat. Pakkosterilointia kannatettiin ja vastustettiin puoluepoliittisen spektrin
molemmilta laidoilta.
Lähtökohtana on valtarakenteiden ja ihmisajattelun aikasidonnaisuus. Yhteiskunnalliset normit
ja lääketiede eivät suoraan palaudu toisiinsa, mutta niiden keskinäinen vuorovaikutus on
merkittävä. Esimerkiksi vammaisuus nähtiin talvi- ja jatkosotaan saakka Suomessa tavallisesti
Jumalan rangaistuksena. Rintamalta palanneet kymmenettuhannet invalidit muuttivat käsitystä
pysyvästi.1

1.1 Tutkimuskysymykset
Lukuisissa länsimaissa otettiin 1920–1930-luvulla käyttöön sterilointilaki, jonka nojalla eitoivotun perimän leviäminen yhteiskunnassa pyrittiin estämään. Huonon, degeneroituneen

1
Harjula, Minna: “Uhka vai uhri? Vammaisuus ja kansanterveys Suomessa 1880–1939.” Teoksessa Helén, Ilpo
& Jauho, Mikko (toim.): Kansalaisuus ja kansanterveys. Gaudeamus, Helsinki 2003. 128–145. 130.
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perimän merkeiksi luettiin yleisimmin heikkomielisyys, skitsofrenia, maanisdepressiivisyys,
vaikeanlaatuinen psykopatia ja kuuromykkyys.2
Suomen sterilointilaki oli sekä rotuhygieeninen että sosiaalinen: steriloitaviksi saattoivat joutua
ne, joilla oli joitain edellä mainituista ominaisuuksista, mutta toisaalta myös ne, joiden kykyä
huolehtia lapsistaan pidettiin mainituista ominaisuuksista ja taloudellisista realiteeteista
johtuen kyseenalaisena. Myös sosiaaliset ongelmat, kuten runsas päihteidenkäyttö tai
prostituution harjoittaminen, saattoivat johtaa pakkosteriloimiseen.3
Tutkielma rakentuu seuraavien pääkysymysten varaan:
Miten valtion ja yksilön valtasuhde artikuloitui vuoden 1935
sterilointilakia säädettäessä?
Miten sterilointilakia käsiteltiin julkisessa keskustelussa?
Tarkasteltava ajanjakso ulottuu sterilointilakia valmistelleen komiteamietinnön julkaisusta
1929 lain voimaanastumisvuoteen 1935. Eduskuntakäsittelyt ajoittuvat joulukuun 1934 ja
maaliskuun 1935 välille. Lehdistössä aiheen uutisointi oli vilkkaimmillaan vuonna 1929 sekä
uudelleen 1934–1935.

1.2 Teoreettinen viitekehys
1.2.1 Mentaliteettihistoria
Valtiojohtoisen rotuhygienian tarkasteluun koen luontevana käyttää mentaliteettihistoriallista
lähestymistapaa.

Yksittäisten

asiantuntijalausuntojen,

poliittisten

linjojen

ja

potilaskertomusten taustalla voidaan erottaa laajempi mentaliteetti tai mentaliteetteja, joiden
pohjalta johtopäätöksiä ihmisten ominaisuuksista ja niihin perustuvasta arvottamisesta tehtiin.

2
Mattila, Markku: Kansamme parhaaksi. Rotuhygienia Suomessa vuoden 1935 sterilointilakiin asti. Suomen
Historiallinen Seura, Helsinki 1999. 301.
3
Sterilisoimislaki 227/1935 § 1. Ks. liite 1.
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Eri aikakausina vallinneiden mentaliteettien rajoja ja määritelmiä on vaikeaa osoittaa, vaikka
ne manifestoituvat lukemattomin eri tavoin ihmistoiminnan kerrostumissa. Historioitsija
Jacques Le Goffin mukaan mentaliteetit ovat pohjimmiltaan uskomuksista ja arvoista
rakentuneita, hyvin hitaasti muuttuvia järjestelmiä, joiden juuret ovat aina johdettavissa
aiempien aikojen mentaliteetteihin.4 Mentaliteetti tulee Le Goffin mukaan usein ilmi
äkkiseltään sattumanvaraisissa refleksinomaisissa eleissä ja arkisissa sanavalinnoissa. Ne
kuitenkin pohjautuvat jaettuun kokemukseen ympäristöstä.5 Kokemuksen syntymiseen ja sen
ylläpysymiseen vaikuttavat seikat ovat mentaliteettihistoriallisen tutkimuksen keskiössä.
Tutkielmassani keskityn erityisesti yhteiskuntaluokkien moraalikäsityksiin, lääketieteelliseen
ymmärrykseen perinnöllisyydestä, kristillisen kirkon normistoon, modernisaatioon ja
vallitsevista normeista poikkeavien väestöryhmien määrittelyyn.
Vaikka mitään aikakautta ei voi redusoida yhteen mentaliteettiin, ja aikakaudetkin
tarkkarajaisen määrittelyn sijasta ovat karkeaa jälkikäteistä jaksottamista, on Le Goffin mukaan
perusteltua erotella joitain hallitsevia linjoja kulloinkin tarkastelun kohteena olevasta ajasta.
Toisaalta on tunnistettava päällekkäisten ja ristiriitaisten mentaliteettien yhteiselo, vaikka
lopputulos olisikin sekava – jälkimmäinen tulee ehdottomasti ilmi sterilointilain tapauksessa,
jossa ensi silmäyksellä hyvin vastakkaiset mentaliteetit yhdistyivät sangen yllättävinä
kokonaisuuksina.6
Mentaliteettihistoria sisältää myös mentaliteeteissa tapahtuneiden muutosten historian, jota
kysymyksenasettelullani pyrin valaisemaan. Tunteille annetut syyt, kohteet ja merkitykset
vaihtelevat eri ajoissa ja ympäristöissä. Historioitsija Markku Hyrkkäsen mukaan näin on
erityisesti negatiivisten tunteiden, kuten pelon, häpeän ja vihan kohdalla, mikä on kiinnostavaa
häiriö- ja sairaustematiikan kannalta. 7 Myös Le Goff toteaa mentaliteettien erottuvan erityisen
hyvin marginaali-ilmiöissä ja poikkeavuuksien historiassa.8

4

Le Goff, Jacques: ”Mentalities: a history of ambiguities.” Teoksessa Le Goff, Jacques & Nora, Pierre (toim.):
Constructing the Past: Essays in Historical Methodology. Cambridge University Press, Cambridge 1985. 166–
179. 167.
5
Ibid., 170.
6
Ibid., 175.
7
Hyrkkänen, Markku: Aatehistorian mieli. Vastapaino, Tampere 2002, 77.
8
Le Goff 1985, 172.
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Sterilointilakikeskustelua

tarkasteltaessa

keskeistä

on

hahmottaa,

mitä

pidettiin

ongelmallisena, poikkeavana ja vaarallisena 1930-luvun vaihteessa. Alkuperäislähteitä
analysoitaessa on Hyrkkästä lainaten kiinnitettävä huomiota siihen, “miten ihmiset kokivat
ongelmansa, millaisia ratkaisuja he tiesivät ja miten he toimivat ristiriitaisessa tilanteessa”.
Yksinkertaistetusti on koetettava hahmottaa, miten ja miksi asiat on voitu ymmärtää siten kuin
ne on ymmärretty.9
Mentaliteettihistoriaa ei tule sekoittaa aatehistoriaan. Aatteet ja ajatukset kuvastavat syntyympäristönsä mentaliteettia, mutta ne eivät pelkästään riitä selittämään sitä. Mentaliteettien
valtavan volyymin ja epämääräisyyden vuoksi aatteet ovat kuitenkin hyödyllisiä
tarkastelukohteita muiden joukossa. Toisaalta ihmisen luontainen tai automaattinen käytös ei
sekään ole riittävä tarkastelun kohde, sillä tällöin jätetään huomiotta aktiivinen toimijuus. Le
Goff puhuu ihmisten tietoisuudesta omista kyvyistään vaikuttaa historian kulkuun.10 Itse
muotoilisin hieman toisin: mentaliteettihistoria ei kuvaa vain tiettyihin käytösmalleihin
ehdollistuneita, vaan myös omat vaikutusmahdollisuutensa itseensä ja ympäristöönsä
ymmärtäviä ihmisiä.
Rotuhygienia eli eugeniikka pohjautuu ajatukseen ihmisten lähtökohtaisesta eriarvoisuudesta,
johon vaikuttavat käytös tai fyysiset ja henkiset ominaisuudet. Politisoitunut muoto eugenismi
tarjoaa työkalut yhteiskunnallisiin toimiin arvojärjestyksen perusteella. Huomionarvoista tosin
on, että 1900-luvun alun eugeenikot yleisesti pitivät toimintaansa humaanina. Samanaikaisesti
he kuitenkin luokittelivat yksilöitä mitattujen ominaisuuksien mukaan, arvioivat näitä
yhteiskunnallisen hyödyn mittarilla ja käyttivät retoriikkaa, jossa ei-toivottuja aineksia
kutsuttiin esimerkiksi huonoiksi ja pahan hedelmiksi. Eugeniikka ja eugenismi kuuluivat
laajempaan mentaaliseen viitekehykseen, jonka tuotteita ne kumpikin ovat.
Menneitä käsityksiä tai uskomuksia tulkittaessa ei Hyrkkäsen mukaan ole tarvetta jäljittää
niiden rationaalisuutta. Ajattelun muuttumisen myötä sekin, mitä rationaalisena pidetään, on
muuttunut. Ensisijaisesti merkittävää on, että käsitykset olivat olemassa ja niille annettiin tilaa
ja arvoa. Niitä ei voi tarkastella irrotettuina toimintaympäristöstään, vaan vallinneet olosuhteet

9

Hyrkkänen 2002, 34–35.
Le Goff 1985, 176.
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on tunnistettava ja tunnettava.11 Ei voida yleistää, että ihmiset toimisivat tietyssä tilanteessa
aina tietyllä tavalla. He käsittävät tilanteensa omalla tavallaan ja toimivat sen mukaisesti.
Olosuhteet vaikuttavat tekemisiimme, mutta vain siinä määrin ja siitä tulkinnasta riippuen,
josta niitä tarkastellaan.12 Ihminen on toimija, joka tekee valintoja itselleen merkityksellisten
mentaliteettien puitteissa, muttei suoraan niiden sanelemana, vaan niitä kulloisessakin
tilanteessa soveltaen.

1.2.2 Biovalta ja seksuaalisuuden historia
Biovalta tai biopolitiikka on Michel Foucault’n kehittämä metodologinen työkalu ihmisen
biologian politisoimisen tutkimiseksi. Foucault’n mukaan moderni valtio alkoi kontrolloida
kansalaisiaan sillä logiikalla, että yksilöiden käytöksen uskottiin vaikuttavan lopulta koko
yhteisöön. Lisääntymiskykyisistä ruumiista tuli väestön hallinnan kohde ja työkalu.13
Seksuaalisuuden historia -teoksensa ensimmäisessä osassa Tiedontahto Foucault tarkastelee
sukupuolen ja seksuaalisuuden14 tieteellistämistä määrittelemiensä murroskohtien, 1600- ja
1900-lukujen välillä. Valistusajalta lähtien tieteellistäminen ja tarkemmin medikalisoiminen
keskittyivät erityisesti poikkeamiin ja epänormaaliuksiin. 1800-luvun degeneraatioteoriaa
ennakoiden perverssien taipumusten pelättiin periytyvän sukupolvelta toiselle ja lopulta koko
yhteiskuntaan. Sen fyysisen elinvoiman ja moraalin turvaamiseksi rappeutuneet ja turmeltuneet
väestönosat saatettiin oikeutetusti eliminoida. Legitimiteetti saatiin perustamalla toimenpiteet
totuuteen.15
Kuvattu tietovallan perinne tukeutui yhtäältä luonnontieteiden ja talouden lainalaisuuksiin,
mutta toisaalta sitä vahvisti myös kristillinen syntien tunnustamisen ja katumuksen perinne.
Teknisesti valtarakenne toimi siten, että alhaisten himojen ja tekojen leimaamat kansalaiset
tunnustivat totuuden nimessä syntinsä järjestäytyneelle, kärsivällisesti kuuntelevalle esivallalle

11

Hyrkkänen 2002, 55.
Ibid., 196.
13
Foucault 1975–1976, ks. Weßel, Merle: An Unholy Union? Eugenic Feminism in the Nordic Countries, ca.
1890–1940. Helsingin yliopisto, Helsinki 2018, 31.
14
Foucault käyttää käsitteitä melko rinnakkaisina, mikä nykynäkökulmasta on metodologisesti rajoittavaa. 1930luvun viitekehyksessä asetelma on kuitenkin käyttökelpoinen, sillä aineistossa sukupuoli näyttäytyy binäärisenä
ja viittaukset seksuaalivähemmistöihin ovat marginaalisia.
15
Foucault, Michel: Seksuaalisuuden historia. 1976. Suom. Kaisa Sivenius. Gaudeamus, Helsinki 2010, 46.
12
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(pappi, lääkäri, tuomari…). Kun puhtaan kansallisvaltion ideaalia uhkasi tunnustusten vyöry,
oli se pakotettu ja oikeutettu rappionvastaisiin toimiin.16
Vaikka perversioita ja poikkeamia tutkittiin ja luetteloitiin seksuaalilääketieteen piirissä
innokkaasti, puhuttiin aiheesta kuitenkin epämääräisesti ja eufemismein. Foucault painottaa
seksuaalisuuden käsittelyn kaksitahoista olemusta teollistumisen aikakaudella: yhtäältä siitä ja
sukupuolisuudesta vaiettiin, toisaalta sen ilmenemismuotoja analysoitiin pienimpään
yksityiskohtaan saakka. Laajentunut seksuaalisuuden diskurssi ja samalla rajoitusten ja
kieltojen lisääntyminen olivat Foucault’n mukaan tapoja naamioida itse aihe. Analyyseillä ja
tutkimuksilla pyrittiin taltuttamaan ja rajaamaan seksuaalisuuden vaarat omiin lokeroihinsa ja
siten varomaan sen hallitsematonta leviämistä.17
Valtioiden suhde alamaisiinsa tai kansalaisiinsa alkoi 1600-luvulta lähtien muuttua entisestä
rajoittavasta ja rankaisevasta. Väestöä ryhdyttiin tutkimaan ja mittaamaan, sen haluttiin
voimistuvan ja lisääntyvän. Tällainen ohjailu synnytti käsitteen lajiruumis. Sitä kontrolloimaan
kehittyivät demografia ja väestön biopolitiikka. Teollistunut yhteiskunta hyötyi ruumiiden
hallitusta sijoittamisesta tuotantokoneistoon, eikä kapitalismi olisi Foucault’n mukaan edes
toiminut ilman väestöilmiöiden [eli lajiruumiin] ohjattua sovittamista taloudellisiin
prosesseihin.18
Erityisen seksuaalisuuden luominen oli alun perin porvariston projekti, jossa se rakensi
itselleen terveen, hygieenisen, lisääntymiskykyisen ja rodunmukaisen luokkaruumiin.
Foucault’n mukaan ruumiillisuus merkitsi markkinatalouden kasvattamalle porvaristolle
samaa kuin veri aatelistolle. Siinä missä jälkimmäinen tarkkaili sukupuun puhtaana pysymistä,
ensimmäinen keskittyi turvaamaan arvostettujen ominaisuuksien periytymistä ja siten
lisäämään omaa elinvoimaisuuttaan.19
Biologian ulottaminen politiikan toimintaympäristöön oli Foucault’n mukaan luonnollista
myös siksi, että ihminen alkoi ensi kertaa tulla tietoiseksi omasta ruumiistaan, sen
olemassaolon ehdoista ja rajoitteista, yksilöllisestä ja kollektiivisesta terveydestä, sekä niiden
16

Foucault 1976, 52.
Ibid., 45.
18
Ibid., 99.
19
Ibid., 46–48.
17
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muokkaamisen keinoista. Sukupuoli toimi sisäänpääsykeinona sekä ruumiin että lajin elämään.
1800-luvun loppuun mennessä biopoliittinen suuntaus oli synnyttänyt asutus-, avioliitto-,
perhe-, kasvatus- ja omaisuuspolitiikan erityisalat sekä valtiollisen rasismin, joihin kaikkiin
sukupuoli kietoutui.20 Foucault’ta soveltaen 1900-luvun alun rotuhygieenikkojen ajatuksia
seksuaalisuudesta voikin pitää sukulaisina porvariston harjoittamalle sukupuolisuuden
monopolisoinnille.

1.2.3 Ruumiin historia
Fyysisen ruumiin historia ja politisointi ovat perustavanlaatuinen osa valtarakenteiden
tutkimusta. Konkreettisesta, itsenäisestä entiteetistä keho kuitenkin helposti välineellistyy, ja
etualalle nousevat siihen pohjautuvat ideat. Roy Porter kiteyttää tämän seuraavasti:
What has received far less attention are the ways in which political authority
has actually treated the individual body. The high rhetorical goals of politics,
the rights of man, are commonly expressed in abstract, intellectualist terms
(free speech, freedom of conscience). Yet behind these lie assumptions about
fundamental physical freedoms and immunities, not least habeas corpus
itself.21

Porter esittää mielen ja ruumiin suhteen dualistisena antiikista ja juutalaiskristillisyydestä
ammentavassa eurooppalaisessa kulttuuriperinnössä. Ruumis on perinteisesti ymmärretty
mielestä erillisenä osana, joka on alisteinen sielulle tai mielelle, ihmisen todelliselle
olemukselle. Kuva syntisestä ja alkukantaisesta ruumiista himoineen ja haluineen muistuttaa
Freudin viettipohjaa jalon ja valistuneen mielen kantaessa vastuun sen hallitsemisesta ja
tukahduttamisesta.22
Porter painottaa ruumiin politiikan ymmärtämisen aika- ja paikkasidonnaisuutta. Se, mikä
länsimaissa todetaan mielenterveydelliseksi häiriöksi, onkin Kiinassa ruumiillista alkuperää.
Vastaavasti 300 vuotta sitten somaattiseksi diagnosoitu sairaus voi nyky-Euroopassa olla
mielenhäiriö. Historioitsija ei siksi saa tarkastella ruumista pelkkänä biologisena
itsestäänselvyytenä, vaan mukaan on aina luettava kyseessä oleva mentaliteettijärjestelmä,
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johon vaikuttavat tutkittava alue, aika ja yhteiskunnallinen sijoittuminen. Lisäksi lähes
jokaisessa kulttuurissa on samanaikaisesti keskenään kilpailevia rinnakkaiskäsityksiä.
Lääketiedettä ja terveydentiloja tutkiva historioitsija kohtaa siis perustavanlaatuisia haasteita:
kirjallisesta aineistosta on hyvin vaikeaa jälkikäteen käsittää, mikä (erityisesti mieleltään)
sairaiksi diagnosoituja ihmisiä todella vaivasi. Porter toteaakin, että useissa tapauksissa annettu
tautiluokitus on ollut lähinnä hallinnollinen tai hoitoon ohjaamiseen vaadittava seikka, eikä
diagnoosiluetteloita

tulisi

missään

vaiheessa

pitää

luotettavana

ja

objektiivisena

epidemiologisena tautien historiana. Viranomaislausunnot ja potilaskuvaukset tarjoavat
runsaasti terveyshistoriallista dataa, mutta ne eivät kerro siitä, miten yksilöt ja väestöryhmät
ovat kokeneet, kontrolloineet ja projisoineet ruumiillisuuttaan.
Eurooppalaisessa kulttuuripiirissä ihmisen olemus on yleisesti käsitetty ruumiillistettuna
mielenä. Ruumiin käyttäytyessä “epänormaalisti” on syytä usein etsitty psyykestä: sen
kontrolli

eläimellisestä

kehosta

on

pettänyt.

Esimerkiksi

1500-

ja

1600-luvun

noitaoikeudenkäynneissä keskeistä oli selvittää, johtuiko noituudeksi epäilty toiminta todella
saatanallisuudesta vai sittenkin sairaudesta: elimellinen syy antoi mielelle synninpäästön,
jolloin myös riehaantunut ruumis oli helpompi armahtaa.23
Länsimainen rangaistusjärjestelmä keskittyi ruumiillisiin sanktioihin aina 1700-luvun lopulle
saakka, jolloin lainsäädännössä valistuksen hengessä siirryttiin kohti ei-ruumiillisia
rangaistuksia. Mielen parantaminen esimerkiksi vankilassa tai hoitolaitoksessa alettiin nähdä
humaanimpana menettelytapana kuin mestaus tai fyysinen vammauttaminen. Foucault
huomauttaa,

että

tämä

siirtymä

rangaistusjärjestelmässä

osaltaan

korosti

ruumiin

toisarvoisuutta ja alisteisuutta mielelle.24
Euroopassa kirjapainotaidon myötä levinneissä uskonnollisen ja maallisen sopivaisuuden
ohjekirjoissa opetettiin itsekontrollia, hyvää kodinhoitoa ja kurinpitoa. Georges Vigarello on
puhunut anarkistisen ruumiin kulttuuristamisesta hygienian, puhtauden ja pukeutumisen
avulla. Norbert Elias on esittänyt samankaltaisia havaintoja ruumiin sivilisoinnista puhtaan

23
24

Porter 1991, 210–215.
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ruumiin, puhtaiden tapojen, puhtaan puheen ja puhtaan mielen kautta.25 Henkinen ja fyysinen
hygienia loivat suojamuurin paitsi sairauksia, myös moraalista rappiota vastaan, jolloin tarve
kontrolloida sekä omaa että muiden ruumiita liittyi sosiaaliseen ja moraalisuskonnolliseen
kehitykseen. Ehtoollinen, synnintunnustus ja avioliittoinstituutio ovat esimerkkejä kristillisen
kirkon otteen ulottumisesta yksityiseen ruumiiseen.26

1.2.4 Työläisruumis
Vielä 1800-luvun alussa proletariaatin ruumis herätti vain vähäistä kiinnostusta. Kehnoista
elinoloista ja korkeasta kuolleisuudesta huolimatta se uusinsi itsensä joka tapauksessa;
työvoiman saatavuus oli taattu. Vuosisadan kuluessa yleinen huomio alkoi kaupungistumisen
kielteisten lieveilmiöiden myötä kohdistua työväen terveyskysymyksiin. Tiheä asuminen ja
puutteellinen hygienia levittivät sairauksia, prostituutio moraalista rappiota ja sukupuolitauteja.
Kasaantuviin ongelmiin valtiovalta alkoi etsiä ratkaisuja uudenlaisista valvontamenetelmistä:
koulu- ja kansanterveyslaitoksesta, sosiaalisista tuista ja vakuuksista, asutuspolitiikasta ja
julkisesta hygieniasta. Pitkälti porvariston normien piirissä kehitetty seksuaalisuus ulotettiin
hallintopolitiikan avulla kaikkialle yhteiskunnan ja rodun suojelun nimissä.
Marxilaisessa tutkimusperinteessä työntekijöiden ruumiit ovat olleet fyysisen pakkovallan
ensisijaisia vastaanottajia, oli kyse ruoskasta tai hirsipuusta. Teollistumisen myötä ruumis
alistettiin kurinalaisen tehdasyhteisön normeille rutiineineen ja kiinteine työ- ja kouluaikoineen
aivan uudessa mittakaavassa. Foucault tulkitsee tämän valtion aktiiviseksi pyrkimykseksi
luoda säyseää ja tottelevaista työvoimaa. 27 E. P. Thompson lisää, että tehtaat eivät olleet vain
taloudellisen rationaalisuuden ilmenemiä tai teollisuuden vetojuhtia, vaan myös osa laajaa
välineistöä hallita ihmisiä heidän ruumiidensa kautta.28
Työläisruumiin tarkastelu tuo ilmi ruumiin dikotomian: yhtäältä se on tuotantopotentiaaliltaan
merkittävä hallinnan kohde, toisaalta rappiolle altis kaaoksen aiheuttaja. Terve ruumis
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vahvistaa lisääntyessään valtiota, mutta samalla logiikalla ei-toivottu lisääntyminen muuttaa
ruumiin valtion viholliseksi.
Käsitys yhteiskuntaluokan moraalista näyttäytyy erilaisena riippuen siitä, mistä näkökulmasta
sitä katsellaan. Foucault muistuttaa, että seksuaalinen itseilmaisu muuttui sitä rajoitetummaksi
ja valvotummaksi, mitä korkeammalla yhteiskuntahierarkiassa oltiin. Kuten sterilointilakiakin
valmisteltaessa useasti todettiin, olivat moraalikäsitykset työväenluokan piirissä usein
löyhempiä, tai niihin suhtauduttiin vapaamielisemmin ja anteeksiantavammin. Yläluokka- ja
porvarisjohtoinen köyhien luokkien moraalin kohottamiskampanja aktivoitui 1800-luvun
ensimmäisellä puoliskolla. Perheinstituutio alettiin 1830-luvulta eteenpäin ymmärtää myös
välineenä rappiollisen kaupunkiproletariaatin ruodussa pitämiseksi.29
Yhteiskunnallisten luokkien ja ryhmien väliset jännitteet paljastuvat tarkasteltaessa
luokkamentaliteetteja kulttuurisesti kokoavien mentaliteettien taustaa vasten. Esimerkiksi
työväenliikkeen oma retoriikka kyllä korosti yleisesti arvostettua tervettä ja vahvaa ruumista,
mutta ensisijaisesti kapitalistisen riiston vastaisessa taistelussa. Itseymmärryksen lisääntyessä
ylhäältä alaspäin annetut normatiiviset mallit alettiin kyseenalaistaa laajemmin. Degeneraation
syiden nähtiin juontuvan kapitalismin rakenteista. Tässä mielessä sosiaalisista ongelmista
kärsivä työläinen oli järjestelmän uhri. Lajinparannuksen kohdalla porvarillisia käsityksiä ei
silti suinkaan hylätty, vaan niitä muokattiin edelleen. Työnteko oli keskeinen arvo, mutta
näkökulma työntekijän, jolloin valtarakenteita tarkasteltiin alhaalta ylöspäin.30 Poliittisen
vasemmiston harjoittama sosiaalireformismiin yhdistetty eugenismi oli itse asiassa yksi
keskeisiä voimia pohjoismaisessa sterilointilainsäädännössä.
Juuri työnteon ja siihen liittyneen moraalin kautta työväenluokka tulee erottaa alaluokasta ja
sen rikollisesta haarasta alamaailmasta. Käsitteet syntyivät 1700–1800-luvun vaihteessa
kuvaamaan

teollistuvan

Heterogeenisyydestään

yhteiskunnan

huolimatta

tämän

kasvattamaa
ryhmän

häilyvää

määrittelevimpiä

väestöryhmää.
piirteitä

olivat

sijoittuminen virallisten työmarkkinoiden ulkopuolelle ja luokkarakenteen pohjalle. Pääosin
taloudellisista

syistä

alaluokkaisuus

oli

usein

ylisukupolvista.

Ryhmään

kuului

29
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päihderiippuvaisia, työnvieroksujia, irtolaisia, rikollisia ja ”harmaan talouden työläisiä”, kuten
trokareita ja prostituoituja. Jälkimmäisiksi luettiin toisinaan myös vapaissa suhteissa elävät
naimattomat naiset.
Vasemmistolaisessa retoriikassa tehtiin selkeä rajanveto alaluokkaan sijoitettavien henkilöiden
ja työtätekevien työläisten välille. Vaikka yhteiskunnan vastuuta kurjuuden poistamiseksi
painotettiin, suhtauduttiin alaluokkaan erillisenä kohteena, sillä se asettui itse asiassa koko
järjestäytyneen yhteiskunnan ja oikeisto–vasemmisto-dikotomian ulkopuolelle.

1.2.5 Ruumiin sukupuoli
Ruumiiseen

liittyy

vahvasti

sukupuolittuneisuus.

Historiallisesti

naisten

aktiivista

seksuaalisuutta on pidetty normista poikkeavana. Tämä tulee hyvin ilmi heikkomielisten
potilaskuvauksissa. Hoidonalaisilla havaittiin sukupuolesta riippumatta usein epänormaalia
seksuaalista käytöstä. Naisten kohdalla tällä tarkoitettiin yleensä “ylivirittynyttä”
seksuaalisuutta, käytännössä avioliiton ulkopuolisia suhteita tai muuten ilmenevää
aktiivisuutta. Miesten kohdalla kyse oli tavallisemmin seksuaalisesta aggressiivisuudesta tai
eläimiin sekaantumisesta.31
Merle Weßel huomauttaa vuosisadanvaihteen naisasianaisten edustaneen pääosin vaurasta ja
koulutettua porvaristoa tai keskiluokkaa. Tällöin naiskuva ja -kokemus, jota he edustivat,
rajautui hyvin suppeaan yhteiskuntaluokkaan työ- ja maalaisväestön näkökulman jäädessä
vajavaiseksi.32 Naiseus ymmärrettiinkin 1800-luvulta 1900-luvun alkupuoliskolle asti
primääristi äitiyden kautta, ainakin vallitsevassa porvarillisessa ideaalissa, joka omaksuttiin
myös eugeniikan alalla.
Inger Elisabeth Haavetin mukaan 1900-luvun alun perhepolitiikan päätavoite Skandinaviassa
oli ydinperhemallin juurruttaminen työväenluokan piiriin. Taustalla vaikutti teollistumisen
aiheuttama murros, naisten siirtyminen palkkatyöhön kodin ulkopuolelle. Rakennemuutoksen
nähtiin synnyttävän kaksi ensisijaista ongelmaa. Äitien tehdessä pitkiä työvuoroja lasten

31
Komitealta, joka on asetettu harkitsemaan tylsämielisten y. m. sterilisoimista koskevaa kysymystä.
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32
Weßel 2018, 24.
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uskottiin jäävän heitteille ja oppivan pahoille tavoille. Toisaalta myös työväenluokan sisällä
naisten pelättiin horjuttavan kilpailua miesten dominoimilla työmarkkinoilla. Kotiäitiyden
vakiinnuttaminen edisti siis paitsi porvarillista maailmankuvaa ja sosiaalipolitiikkaa, myös
työväenliikkeen omia arvointressejä.33
Foucault’n mukaan valtioruumiin sukupuolittaminen alkoi 1700-luvulla, jolloin naisruumis
hysterisoitiin eli asetettiin jatkuvan analyysin alaiseksi. Täyttäessään ulkoapäin sanellut
kriteerit se sai hyväksynnän, alittaessaan tai rikkoessaan ne siitä tuli ulkopuolinen ja
epäilyttävä. Analyysi mahdollisti diagnoosin ja sen mukaiset toimenpiteet. Kuten muutkin
poikkeustyypit, astumalla sallitun alueen ulkopuolelle nainen altistui ympäröivän yhteiskunnan
puuttumiselle.
Naisen

ruumiin

merkitys

oli

ainutlaatuinen

reproduktiivisen

roolinsa

vuoksi.

Yhteiskuntaruumiin jatkuva uusiutuminen ja vahvistuminen oli turvattava. Yksilön kannalta
tämä tarkoitti sitä, että naisen oli täytettävä osansa perheessään. Ensiarvoinen oli naisen suhde
lapsiinsa,

jotka

hän

synnytti,

ja

joiden

olemassaolon

hän

heitä

kasvattaessaan

biologismoraalisen vastuun nimissä turvasi. Lopputuloksena oli dikotomia äitikansalaisen ja
toisen, hysteerisen naisen välillä. Jälkimmäisen epäluotettavuus ja -määräisyys yhteisön edun
kannalta tekivät hänestä yhteiskuntakokonaisuudessa levottomuutta aiheuttavan toimijan.34
Prostituoitu oli moraalittoman naisen arkkityyppi, mutta myös ristiriitainen erityistapaus.
Yhtäältä hän oli viaton uhri, joka tietämättömyyttään tai köyhyyttään oli ajautunut huonoille
teille. Toisaalta hän oli degeneroitunut viettelijä ja huikentelija, joka aiheutti asiakkaidensa
aviovaimoille paitsi henkistä, sukupuolitautien muodossa myös fyysistä tuskaa.35 Ilmiötä
mutkistaa se, että yleisesti miesten aktiivinen seksuaalisuus ymmärrettiin syntyperäisenä
tarpeena, ja prostituoitujen asiakaskuntaan kuului merkittävässä määrin myös ylempien
yhteiskuntaluokkien miehiä. Tuomittavien elinkeinonharjoittajien melko pienen ryhmän
nähtiin parhaimmillaan jopa suojaavan kunniakkaiden ja siveellisten naisten enemmistöä
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miessukupuolen vietiltä.36 Prostituoitujen kaltaiset ongelmatapaukset nousivatkin valtion
seksuaalijärjestelmän tärkeimmiksi henkilöiksi. Normistoon sopivat kansalaiset sen sijaan
eivät aiheuttaneet aktiivista huolta, vaikka heitäkin tuli valvoa.37

1.3 Aiempi tutkimus
Eugeniikalla on oma paikkansa pohjoismaisessa historiantutkimuksessa. Suuri osa itselleni
relevantista tutkimuksesta on julkaistu 1990-luvun puolivälin jälkeen. Suomessa alan
pioneereja ovat Marjatta Hietala ja Markku Mattila, joiden työ tarjoaa hyvän pohjan aiheesta
yleisesti. Mattilan vuonna 1999 ilmestynyt väitöskirja Kansamme parhaaksi: rotuhygienia
Suomessa vuoden 1935 sterilointilakiin asti kuvaa kattavasti myös vuoden 1935 lainsäädännön
taustaa ja toteuttamista. Kuten Mattila jälkipuheessaan mainitsee, on hän rajannut
valtapoliittisen lähestymistavan tutkimuksensa ulkopuolelle.
Merle Weßelin väitöstutkimus An Unholy Union? Eugenic Feminism in the Nordic Countries,
ca. 1890–1940 (2018) käsittelee Pohjoismaissa vallinnutta eugenistista suuntausta 1800-luvun
lopulta

toisen

maailmansodan

alkuun.

Tutkimusongelman

muodostaa

aikakauden

naisasianaisten suhde eugeniikkaan. Weßelin aikarajaus on oman tutkielmani kannalta
mielekäs, ja hän kuvaa sekä ilmiön universaaliutta että kansallisia erityispiirteitä. Pääpaino on
positiivisessa eugeniikassa, lastenhankinnan taloudellisissa ja materiaalisissa kannustimissa.
Pakkosteriloinnit edustavat negatiivista eugeniikkaa.
Suomalaista väestöpolitiikkaa ja sosiaali- ja terveysalan asiantuntijuutta on käsitellyt Helene
Laurent

väitöskirjassaan

Asiantuntijuus,

väestöpolitiikka,

sota.

Lastenneuvoloiden

kehittyminen osaksi kunnallista perusterveydenhoitoa 1904–1955 (2014). Mirja Satka
puolestaan

käsittelee

terveyskansalaisen

historiaa

suomalaisessa

yhteiskunnassa

väitöstutkimuksessaan Making Social Citizenship. Conceptual practices from the Finnish Poor
Law to Professional Social Work (1995). Tutkimukset taustoittavat laajemmin 1900-luvun alun
aktiivista sosiaalilainsäädäntöä, johon myös sterilointilaki kuuluu.

36
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Sophy Bergenheim on sekä väitöstutkimuksessaan Kansan, yhteiskunnan ja kansakunnan
asialla. Suomalaiset sosiaali- ja terveysalan järjestöt yhteiskuntapoliittisina uudistajina 1930–
1960-luvuilla (2020) että muussa työssään käsitellyt laajasti 1900-luvun alun väestö- ja
terveyspolitiikkatutkimusta.

Lisäksi

hän

on

henkilökohtaisesti

auttanut

tutkielmani

näkökulman ja tutkimusongelman muotoilussa sekä lähdemateriaalien valinnassa.
Minna Harjula on tutkinut laajasti kehitysvammaisten hoidon ja yhteiskunnallisen aseman
kehitystä. Hänen väitöskirjansa Vaillinaisuudella vaivatut: vammaisuuden tulkinnat
suomalaisessa huoltokeskustelussa 1800-luvun lopulta 1930-luvun lopulle (1996) tarjoaa
arvokasta materiaalia sekä lääketieteessä että sosiaalipolitiikassa tapahtuneisiin muutoksiin
1900-luvun alussa. Harjula tarkastelee vammaisuuden ymmärtämistä ja arvottamista
vuosisadanvaihteen huoltokeskustelussa ja erittelee yhteiskunnallisten asenteiden rakentumista
suhteessa kehitysvammaisiin tai muuten totutusta poikkeaviin ryhmiin aatehistoriallisesta
näkökulmasta.
Harjulan tutkimusta jatkaa Heli Leppälän väitöskirja Vammaisuus hyvinvointivaltiossa.
Invalideiksi,

vajaamielisiksi

tai

kehitysvammaisiksi

määriteltyjen

kansalaisasema

suomalaisessa vammaispolitiikassa 1940-luvun taitteesta vuoteen 1987 (2014). Pääfokus osuu
omaa rajaustani myöhempään aikaan, mutta Leppälän tutkimus on tarjonnut laajempaa
perspektiiviä valtion rooliin vammaiskysymyksissä ja antanut tukea 1900-luvun alun
sairausluokitusten analyysiin.
Pääpiirteiltään eugeniikka oli kansainvälisesti yhtenäinen ilmiö, ja erityisesti PohjoisEurooppa on hahmotettavissa omana kokonaisuutenaan. Eri maissa korostuivat kuitenkin eri
painotukset ja kansalliseen kulttuuriin ja itseymmärrykseen liittyvät ominaispiirteet. Muiden
Pohjoismaiden kansallista rotuhygieenistä politiikkaa käsitelleistä tutkijoista tarkasteluni
kannalta keskeisiä ovat tanskalaiset Bent Sigurd Hansen ja Lene Koch, ruotsalaiset Gunnar
Broberg, Maija Runcis ja Mattias Tydén, sekä norjalaiset Per Haave ja Nils Roll-Hansen.
Kochin mukaan pohjoismaisessa eugeniikkatutkimuksessa on havaittavissa kaksi hallitsevaa
suhtautumistapaa. Osa tutkijoista verbalisoi selvästi oman vastenmielisyytensä eugeenista
toimintaa, erityisesti sen negatiivisia muotoja, kohtaan. Tällöin kysymyksenasetteluun
sisäänkirjoitetaan helposti moralisoiva kysymys, ”kuinka näin pääsi käymään?” Koch itse
15

vastustaa lähestymistapaa, jolla eugeniikka määritellään puhtaan pseudotieteelliseksi
väestönhallintakeinoksi. Sen sijaan hän pyrkii erittelemään poliittisten, sosiaalisten,
tieteellisten ja moraalisten syiden monimutkaista vyyhteä, jona hän eugeniikan hahmottaa.
Ainur Elmgren on kirjoittanut sterilointilain vastustajista Suomessa. Aktiivivastustajien
määrällisesti hyvin pienen ryhmän koostumus oli – kuten lain puolustajienkin – huomattavan
heterogeeninen. Artikuloiduimmin lakia vastustettiin vasemmistolaisen kulttuurilehden
Tulenkantajien ja toisaalta konservatiivipoliitikkojen ja kirkon piirissä. Ensimmäiset perustivat
kantansa

yksilönvapauteen,

jälkimmäiset

Jumalan

luomistyön

koskemattomuuteen.

Artikkelissaan ”The Nazis’ cloven hoof: Finnish critiques of legal sterilisation” Elmgren
erittelee myös sterilointilakia kritisoineita Isänmaallisen kansanliikkeen kansanedustajia.

1.4 Tutkimusaineisto
Tutkielman alkuperäislähteitä ovat sterilointilain komiteamietintö (1929:5) sekä liitteinä
esitetyt sterilointilaki (227/1935) ja sitä täydentänyt sterilointiasetus (228/1935). Lisäksi
lähdeaineistoon kuuluvat pöytäkirjat lain eduskuntakäsittelyistä (Valtiopäivät 1934, pöytäkirjat
III ja Valtiopäivät 1935, pöytäkirjat I).
Le

Goffin

mukaan

joukkotiedotusvälineet

tarjoavat

yhden

tärkeimmistä

väylistä

mentaliteettien tarkasteluun.38 Tutkielman lehdistöaineistoksi ovat valikoituneet Helsingin
Sanomat, Hufvudstadsbladet, Suomen Sosialidemokraatti ja Tulenkantajat aikavälillä 1929–
1935. Tarkoituksena on selvittää, miten poikkeusihmiset ja heidän ruumiillinen
koskemattomuuteensa julkisessa keskustelussa ymmärrettiin. Poikkeusihmisillä tarkoitetaan
tässä

kehitysvammaisia,

mielisairaita,

prostituoituja,

rikoksista

tuomittuja

ja

seksuaalisuudeltaan poikkeavia. Tarkkailunalaisiksi joutuivat myös henkilöt, joiden kykyä
elättää jälkikasvunsa pidettiin taloudellisten edellytysten kannalta alentuneena.
Helsingin Sanomat ja Hufvudstadsbladet olivat 1920–30-luvulla valtakunnallisesti luetuimpia
päivälehtiä. Keskustaoikealle sijoittuvat lehdet sekä heijastivat että ohjasivat julkista
mielipidettä.

38

Poliittista

vasemmistoa

edustaa

sen

pää-äänenkannattaja

Suomen

Le Goff 1985, 175.

16

Sosialidemokraatti. Tulenkantajat on mukana ensisijaisesti siksi, että se oli ainoa
sterilointilakia säännönmukaisesti vastustanut julkaisu.
Siinä missä mentaliteettihistoria pyrkii tuomaan elävät ihmiset keskiöön, on tämän tutkielman
yhteydessä huomioitava epätasapaino, joka liittyy yhteiskuntakelvottomiksi katsottujen
ihmisryhmien oman ääneen puuttumiseen aineistossa. Steriloitaviksi esitetyt henkilöt olivat
lain

säätämisessä

läsnä

komiteamietinnön

potilaskuvauksissa,

kansanedustajien

identifioimattomissa anekdooteissa ja yksittäisinä mainintoina lehtien sivuilla. Läpikäydyn
aineiston perusteella koko prosessi tapahtui asiantuntijoiden, poliitikkojen ja toimittajien
muodostamassa

rajatussa

piirissä.

Yksittäisten

nimettömien

lukijakirjeiden

ohella

yhteiskunnan alemmilla tasoilla tai sen ulkopuolella olevien ääni jäi julkisessa keskustelussa
kuulematta, eikä erityistä kansalaiskeskustelua aiheesta käyty.
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2. Eugeniikan historiaa
Pyrkimys jalostaa ihmissuku mieleltään ja ruumiiltaan huippuunsa on havaittavissa viimeistään
antiikissa, josta lähtien erilaisia poliittisia utopioita on mielikuvissa asutettu täydellisyyteen
hiotuilla yksilöillä.39 Järjestäytynyt väestön koostumuksen kontrollointi alkoi kuitenkin vasta
länsimaiden teollistumisen myötä. Byrokratisoituneilla yhteiskunnilla riitti tilastollisia ja
tieteellisiä resursseja jäsentensä laskemiseen ja mittaamiseen, ja samalla tuottavuus- ja
valtakilpailu muiden valtioiden kanssa korosti tarvetta kasvattaa tervettä ja ahkeraa työväestöä.
Kansanterveys rinnastui pitkälti kansantalouteen, mistä Anders Chydeniuksen Den nationella
vinsten

-teos

vuodelta

1765

on

erinomainen

esimerkki.40

Suomessa

kansallista

rokotustoimintaakin hoiti vuoteen 1825 asti Suomen Talousseura.41
Perinnöllisyystieteessä tehtiin 1800-luvulla uraauurtavia havaintoja. Thomas Malthus osoitti
väestönkasvun rajallisuuden suhteessa luonnon resursseihin esseessään An Essay on the
Principle of Population vuonna 1798. Teoksessa On the Origin of Species (1859) Charles
Darwin esitti teoriansa luonnonvalinnasta ja ominaisuuksillaan resursseista kilpailevista
yksilöistä. Gregor Mendelin hernekasvien risteytystä koskevaa tutkimusartikkelia (1866)
puolestaan pidetään genetiikan alkutekstinä, vaikkei hän itse geeneistä puhunutkaan.
Alun perin kasvi- ja eläintieteellisten teorioiden mallinnoksia hyödynnettiin nopeasti
rotuhygienian alalla ihmisiin soveltaen. Geneettinen periytyminen ja ihmiselämän
ymmärtäminen selviytymiskamppailuna heikomman ja vahvemman välillä muodostivat
ideologian ytimen. Se istui luontevasti 1800-luvun edistysuskoon ja mekanistiseen
ihmiskuvaan,

joita

teollistuminen

puolestaan

ruokki.

Kansallisvaltioiden

väliseen

kilpavarusteluun luonnonvalinta sopi paitsi metaforaksi, myös kansanterveydelliseksi ja sitä
kautta poliittiseksi linjaksi. ’Eugeniikka’ on brittiläisen luonnontieteilijä ja rotuhygieenikko
Francis Galtonin42 vuonna 1883 kreikan kielen pohjalta kehittämä termi, jossa eu tarkoittaa
hyvää ja genos perimää.
39

Mattila 1999, 11.
Chydenius, Anders: Den nationella vinsten. Lars Salvius, Stockholm 1765. Esim. § 4.
41
Helsingin yliopistomuseo: “Pelätty pelastaja – rokotuksen historiaa” -näyttely. 2017.
<https://www.helsinki.fi/fi/helsingin-yliopistomuseo/nayttelyt/pelatty-pelastaja-rokotuksenhistoriaa/isorokkorokotus-suomessa> Haettu 29.4.2020.
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näkemyksensä esimerkiksi älykkyyden jakautumisesta erosivat, vaikuttivat he toistensa työhön. Ks. Hietala,
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Rotuhygieeniset toimet jaetaan positiivisiin ja negatiivisiin, joista ensimmäinen tarkoittaa
biologisesti kelpoisten eli toivottavina pidettyjen yksilöiden lisääntymisen edistämistä.
Käytännössä tämä on esimerkiksi lapsilisien tai muiden perhetukien jakamista. Negatiivisella
rotuhygienialla pyritään ehkäisemään kelvottomina pidettyjen yksilöiden suvunjatkaminen
avioliittokiellon, laitokseen sulkemisen tai steriloinnin avulla.43
Pakkosterilisaatiot ajoittuivat länsimaissa karkeasti aikavälille 1930–1970. Toimenpiteenä ne
ovat eugenismin näkyvimpiä muotoja. Eugenistinen ideologia kuitenkin syntyi ja levisi jo
paljon aikaisemmin, ja se on ollut vahvasti yhteydessä sosiaalipolitiikkaan myös
“huippukautensa” eli 1900-luvun puolivälin jälkeen.44

2.1 Mielisairauksien ja vammaisuuden historiaa
Psyykkiset sairaudet muodostivat yhden tärkeimmistä sterilointikriteereistä. Historiallisesti
järjellisyys eli rationaaliseksi miellettyjen odotusten mukainen toiminta on normi, josta
poikkeaminen on irrationaalista. Järjettömyys esiintyy siis aina järjellisyyden normatiivista
taustaa vasten. Tämä tausta taas on vaihdellut aikakaudesta ja kulttuuripiiristä riippuen.
Yhteistä mielenterveyden poikkeavuuksille on se, että ne on käsitetty ensisijaisesti sosiaalisina,
ei fyysisinä häiriötiloina.
Yliluonnollisen painoarvo mielenterveyden poikkeamien selittäjänä väheni 1600-luvulla.
Medikalisaation myötä ihmistoiminnalle alettiin yhä useammin etsiä ja löytää selitys
lääketieteestä. Varta vasten mielenterveyspotilaille tarkoitettujen instituutioiden yleistyessä
jako terveisiin ja sairaisiin selkeni. Ensimmäiset mielisairaalat eivät olleet lähtökohtaisesti
lääkinnällisiä yksiköitä – pikemmin ne olivat keino toimittaa ei-toivotut yksilöt pois julkisilta
paikoilta valvonnan alaisiksi. Mielen järkkymistä pidettiin kohtalona, ei hoidettavana tilana.45
Viimeistään 1800-luvulla mentaaliset häiriöt alettiin järjestelmällisesti liittää tietoisuuden
Marjatta: ”Rotuhygienia.” Teoksessa Kemiläinen, Aira; Hietala, Marjatta & Suvanto, Pekka (toim.): Mongoleja
vai germaaneja? Rotuteorioiden suomalaiset. Suomen historiallinen seura, Helsinki 1985. 105–162. 119.
43
Mattila 1999, 17–18.
44
Weßel 2018, 11.
45
Myllykangas, Mikko & Pietikäinen, Petteri: ”Hullun monta nimeä: mielisairauksien nimeäminen muuttuvassa
yhteiskunnassa.” Teoksessa Myllykangas, Mikko & Pietikäinen, Petteri (toim.): Ajatusten lähteillä. Aatteiden ja
oppien historiaa. Gaudeamus, Helsinki 2017. 329–362. 344.
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järkkymiseen. 46 Psykoterapian kehittyessä 1800-luvulla mielenterveysongelmien hoitamista ja
parantamista alettiin pitää mahdollisena, vähitellen jopa ruumiillisia vaivoja helpommin
hoidettavina. Tämä näkökanta lisäsi yksilön vastuuta oman mielensä hallitsemisesta.47
Suomen ensimmäisen mielisairaalan Lapinlahden (1841) toimintaan kuului sairaiden terveestä
väestöstä eristämisen lisäksi myös parantaminen. Yleisesti ottaen hoito oli kuitenkin vielä
lapsenkengissä, eikä kuntoutukseen tähtääviä osastoja juuri ollut alun perinkin riittämättömien
laitosten joukossa. Kunnilla ei ollut velvollisuutta perustaa erityisyksiköitä, minkä vuoksi
varsinkin pikkupaikkakunnilla vaivaistalot olivat yleisiä. Kaupunkienkin modernimmat
laitokset olivat lähinnä säilytyspaikkoja ongelmaihmisille.48 Mielisairauksien diagnosointi oli
toistaiseksi epämääräistä. Monesti joku muu kuin lääkäri – esimerkiksi köyhäinhuollon
edustaja – antoi potilaan käytöksen tai oireiden perusteella lausunnon, jonka lääkäri
allekirjoitti. Vasta 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla mielenterveysongelmien tutkimus,
diagnosointi ja hoito alkoivat standardisoitua.49
1900-luvun alussa vaivaisten yhteiskunnallinen hyödyllisyys alettiin tunnistaa. Työtä
tekemättömän henkilön ei nähty edistävän yleistä hyvää millään mitattavalla asteikolla, ja
mikäli tuhannet ihmiset viettäisivät valtaosan elämästään suljetulla osastolla, menetettäisiin
kymmeniä työvuosia. Kaiken lisäksi työnteolla havaittiin olevan parantavia ominaisuuksia.
Työn mukanaan tuoma vastuullisuus opettaisi itsehillintää ja kasvattaisi omanarvontuntoa,
joista kumpaakin pidettiin välttämättömänä yhteiskuntaa hyödyttävän kansalaisen statukselle.
Työ nähtiin myös tasa-arvoistavana. Ihanneihminen kykeni pitämään huolen ainakin itsestään,
ja jos vialliset vain suljettiin laitoksiin, riistettiin heiltä tämä mahdollisuus.50 Samalla
perusteella puolustettiin myös sterilointilakia, jonka vaihtoehto pakkohoito oli.
Ongelmatapaukset saisivat yksinkertaisten tehtävien, kuten käsitöiden, puutarhanhoidon ja
maanviljelyksen avulla aikansa mielekkäällä tavalla kulumaan, jolloin paheiden pariin ei olisi
aikaa tai energiaa palata. Parhaana ympäristönä pidettiin maaseutua, jossa saattoi oleskella
mahdollisimman paljon ulkotiloissa häiritsemättä kuitenkaan muita ihmisiä. Kaupunkiin
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Porter 1991, 214.
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verrattuna maalla oli myös vähemmän houkuttimia paheellisen elämän vietolle.51 Ajatus
myötäilee logiikkaa, jonka mukaan kaupungeissa pesivät turmiollisen elämän edellytykset –
degeneraatiotahan ilmentyi laajimmin juuri teollisuuskaupunkien työläisväestössä ja
pahamaineisten kaupunginosien alaluokassa. Käytännössä tämä huoli johti siihen, että
kaupunkien sosiaalisiin ongelmiin puututtiin 1900-luvun alkuvuosikymmeninä aktiivisesti
erityisesti itäisen ja pohjoisen maaseudun jäädessä sosiaalipoliittisesti jälkeen.52
Psykopatian

diagnosointi

kuvaa

hyvin

yhteiskunnallisten

ongelmien

historiallista

medikalisoimista. 1800-luvulta lähtien ajankohtaiset ongelmat tai epäilyttävät ilmiöt ovat
herättäneet lääketieteellistä kiinnostusta, ja niitä on sen avulla pyritty selittämään. Esimerkiksi
1950-luvulla rockmusiikin pelättiin tekevän nuorisosta yhteiskuntavastaisia psykopaatteja.53
Moraalisesti tylsiksi eli psykopaateiksi arvioitiin viime vuosisadan alussa jopa neljä prosenttia
väestöstä. Nykyisen epäsosiaalisen persoonallisuushäiriön, joka lähimmin vastaa entistä
psykopatian määritelmää, keskeisinä pidetyt piirteet, kuten empatiakyvyttömyys ja
tunnekylmyys, ovat lähes päinvastaisia viime vuosisadan ensimmäisen puoliskon psykopatian
määritelmän kanssa.
Ainakin toiseen maailmansotaan saakka psykopatia oli verrattain kevyesti käytetty diagnoosi,
jonka oireiksi luettiin esimerkiksi erityinen herkkyys, siveellisten käsitteiden kehittymättömyys,
luonnoton

seksuaalinen

suuntautuneisuus,

arkuus,

rettelöimishalu,

sairaalloisesta

mielikuvituksesta johtuva taipumus valehteluun, haluttomuus tehdä säännöllistä työtä,
voimakas ärtyneisyys ja huikentelevaisuus. Lisäksi psykopaatteja pidettiin erityisen
taipuvaisina rikollisuuteen. Toisin sanoen lähes mikä tahansa yhteiskunnallisesta normista
poikkeava

käytös

homoseksuaalit,

saattoi

rikoksista

viitata

psykopatiaan.

tuomitut,

Diagnooseja

prostituoidut

sekä

saivatkin

alempien

esimerkiksi

sosiaaliluokkien

seksuaalisesti vapaamielisemmät naiset.54
Psykologian kehittyessä 1800-luvulla seksuaalisuuden diskurssi alkoi keskittyä aiheeseensa
negaation kautta: häiriöihin, epänormaaliuksiin ja poikkeavuuksiin. Sigmund Freud alkoi
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analysoida seksuaalista käyttäytymistä ja erityisesti sen perversioina pidettyjä muotoja
psykopatologisesta näkökulmasta. Seksuaalisuus muodosti uuden teoreettisen viitekehyksen,
joka tarjosi puitteet sen konkreettisten ilmentymien ja sukupuolen tarkastelulle.55
Kehitysvammaiset ovat historiallisesti olleet länsimaisissa yhteiskunnissa vaikeasti
määriteltäviä ihmisiä. Pohjoismaissa kehitysvammaiset sijoittuivat 1800-luvulla terveen ja
sairaan, normaalin ja epänormaalin väliin. He olivat vajavaisia tai heissä oli pysyviä vikoja ja
puutteita, jotka erottivat heidät normeista ja tavallisuudesta. Epämääräinen ja alueellisesti
vaihteleva näkemys vallitsi 1900-luvun ensimmäiselle puoliskolle. Harjulan mukaan
vammaisuuden käsite on kiinteästi sidoksissa ympäröivään yhteiskuntaan: vammainen on se,
joka ei kykene täyttämään yhteisön hänelle asettamia odotuksia. Kun yksilö ei täytä
vaatimuksia, joista valtaväestö näyttää suoriutuvan, saa häntä ikään kuin oikeutetusti kohdella
eri tavoin kuin muita, ja syrjintä on ”luonnollinen seuraus yhteisten sääntöjen rikkomisesta”.
Yhteiskunnallinen ongelma vaatii yhteiskunnallista puuttumista.
Voidaan väittää, että määritellessään tietyt ryhmät poikkeaviksi yhteiskunnan
enemmistö määrittelee myös itsensä. Tutkittaessa vammaisuutta sivutaan
samalla yhteiskunnassa vallitsevia näkemyksiä ruumiista, sielusta,
sairaudesta, terveydestä, työnteosta; ylipäänsä ihmisyyden rajoista ja
sisällöstä.56

Termi vammaisuus on ollut vakiintuneessa käytössä Suomessa vasta 1960–70-luvulta lähtien.
Sitä edeltänyt vaivainen oli synonyymi köyhälle 1800-luvun lopulle saakka. Aikana, jolloin
vammaisuuden syitä ja hoitokeinoja tunnettiin vielä vähän, kytkettiin se helposti matalaan
sosioekonomiseen statukseen. Yleinen käsitys vaikuttaa olleen se, että vaikka köyhä saattoi
olla terve, oli vaivainen lähes aina köyhä. Köyhyyteen, syrjäytyneisyyteen, työttömyyteen ja
viallisuuteen liittyi kaikkiin epämääräisyys ja epäilyttävyys. Niihin yhdistyi mielikuvia
alhaisesta moraalista, itsekkyydestä ja ulkopuoliseen apuun turvautumisesta. Huonojen
ominaisuuksien ja tapojen runsas esiintyminen valmiiksi epäilyttävissä henkilöissä oli linjassa
degeneraatioteorian kanssa.
Epätäsmällisyys ei tarkoita, etteikö luokitteluja olisi tehty. Linnéläisessä hengessä niitä
päinvastoin tuotetiin ahkerasti sekä lääketieteellisin että sosiaalipoliittisin perustein, mutta
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niiden yhdenmukaisuus ja validiteetti ovat kyseenalaisia. Siitä, miten poikkeusihmisiä
hahmotettiin, ne sen sijaan antavat havainnollisen kuvan. Vuoden 1893 köyhäinhoitotilastoissa
kirjoitettiin vaivaisista, joihin kuuluivat eri tavoin mieleltään järkkyneet, näkövammaiset,
kuulovammaiset sekä muulla tavoin vaivaiset. Vaivaishoidontarkastaja Gustav Adolf
Helsingiuksen vuosikertomuksessa 1895 puhuttiin viallisista köyhistä, joihin edellä
mainittujen lisäksi myös kaatumatautiset kuuluivat. Vaikka useiden vaivojen esiintyminen
samassa henkilössä oli tavallista, ei monivammaisuuden käsitettä tunnettu. Vaivaisuuden laatu
pyrittiin määrittelemään dominoivan vian mukaan.57
Toivo Nygård selittää käsitteellistä sekavuutta poikkeavuuksiin liitetyllä stigmalla.
”[E]rilaisuutta on useimmiten hävetty, poikkeavuutta on tavallisimmin pelätty ja
marginaalisuutta lähes poikkeuksetta vähätelty. On ollut helppo niputtaa kaikki jonkin
yläkäsitteen alle, puhua yleisellä tasolla unohtaen, että tarpeeksi läheltä katsottaessa
yhdenmukaisuus hajoaa.”58 1920-luvulle asti mielenterveydeltään poikkeavia kutsuttiinkin
muiden muassa nimillä aistiviallinen, ei täysijärkinen, hassu, höperö, raivohullu ja
tylsämielinen. Asiantuntijapiireissä pistettiin myös merkille, ettei kansa juuri erotellut
tylsämielisiä ja mielisairaita toisistaan. Älykkyysosamäärältään korkeimmalle sijoittuneita
heikkomielisiä oli ilman tarkempaa tutkimusta vaikea erottaa keskimääräisestä työläisestä59 tai
tavallisesta tyhmyristä60. Luokitusten laatu oli toissijaista, ja merkitystä sillä oli lähinnä
hoitotoimenpiteiden kannalta.61
Kehitysvammaisuuden ja mielisairauksien sekavan määrittelyn lisäksi kaikkia oireyhtymiä tai
häiriöitä ei vielä tunnettu. Esimerkiksi monimuotoista autismia ei luokiteltu lääketieteessä
ennen 1940-lukua. Nykytiedon valossa autismin kirjoon lukeutuvia on siis mitä luultavimmin
kirjattu tylsämielisyysluetteloihin, ja monet mainituista tyhmyreistä saattaisivat nykypäivänä
sijoittua jollekin kohtaa spektriä.
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Bergenheimin mukaan määrittelemällä kansa luotiin myös normatiivinen kriteeristö, jolla
erotettiin paitsi ei-toivotut yksilöt, myös ei-toivotut vähemmistöt.62 Rakenteilla olevassa
yhteiskunnassa kunnon kansalaisen ideaalista tai terveysihanteista poikkeavat tyypit
muistuttivat olemassaolon nurjista puolista, ihmisen ja yhteiskunnan haavoittuvuudesta.63
Kansallisvaltioprojektille tällaiset yksilöt olivat akuutteja riskitekijöitä. Heidän ongelmansa
syy ei välttämättä itsessään ollut kiinnostavaa, seuraukset yhteiskunnalle ja valtiolle olivat.
Ihanne lojaaleista ja jumalaapelkäävistä suomalaisista alkoi degeneraatiopaniikin vallatessa
alaa

säröillä.

Löyhämoraalisen

kriminaalin

esiinmarssi

törmäsi

puhtaaseen

talonpoikaisideaaliin, mikä kulminoitui sisällissodassa.64
Vammaiset todella olivat marginaaliryhmä 1800–1900-luvun vaihteen Suomessa: vammaisiksi
diagnosoitujen osuus väestöstä oli 1,8 prosenttia.65 Sosiaalipoliittisen diskurssin voimistuessa
1890-luvulla heihin alettiin kiinnittää aiempaa enemmän huomiota. Valistuksen hengessä
tiettyjä aistiviallisryhmiä, kuten kuuroja ja sokeita, alettiin kouluttaa ja hoitolaitoksia lisätä.
Näkö- ja kuulovammaiset nähtiinkin enenevissä määrin kunniallisina ja kehityskelpoisina
vaivaisina, toisin kuin esimerkiksi tylsämieliset.66

2.2 Degeneraatioteoria
Lääketieteen piirissä syntynyt degeneraatioteoria levisi 1800-luvun puolivälistä lähtien
nopeasti länsimaissa. Se oli edistysuskon dystooppinen kääntöpuoli, joka tähtäsi yhteiskunnan
aktiiviseen kehittämiseen ja kontrollointiin. Teorian mukaan huonojen ominaisuuksien
aiheuttama rappeutuminen eli degeneraatio oli perinnöllistä, mikä ilman toimenpiteitä saattoi
johtaa laajaan väestönterveydelliseen heikkenemiseen. Yksilön terveys ja elintavat olivat
suoraan verrannollisia yhteiskunnan kestävyyteen.
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Teorian pääarkkitehdin, psykiatri Bénédict Augustin Morelin mukaan degeneraation
juurisyihin kuului päihteiden, puutteellisen ravinnon ja huonon hygienian aiheuttama
myrkyttyminen. Työväen elinolosuhteiden katsottiin yleensä ottaen synnyttävän rappeutumista.
Hermosairaudet kuten epilepsia, moraalinen epävakaus (erityisesti kristillisestä näkökulmasta)
ja synnynnäiset tai pitkäaikaissairaudet olivat Morelin luettelemia degeneraation syitä. Ne
siirtyivät uusille sukupolville kroonistuen, ja jokaisessa uudessa polvessa niiden vaikutukset
kumuloituivat.67
Voimakkaan kaupungistumisen synnyttämät ja ruokkimat sosiaaliset ongelmat vaikuttivat
manifestoituvan erityisesti köyhemmissä väestönosissa. Sosiaalidarwinistien mukaan
luonnonoloissa heikot ja vialliset yksilöt kuolivat luonnonvalinnan (selektio) kautta pois, mutta
modernissa elinympäristössä tätä valintaa ei enää tapahtunut. Seuranneesta kontraselektiosta
johtuen myös epäkelpoina pidetyt yksilöt jäivät henkiin, pariutuivat ja levittivät perimäänsä.68
Degeneraatioteoriaa ja eugenismia käsiteltäessä on otettava huomioon 1900-luvun alun
yhteiskunnallinen tilanne ja mentaliteetti. Vuosisadan ensimmäisellä puoliskolla käytiin kaksi
ainutlaatuisen tuhoisaa sotaa, joiden välisellä ajalla koettiin suuri lama ja paikallisempia
levottomuuksia ja konflikteja. Teknologisen kehityksen myötä ihmisten elämä muuttui 1800ja 1900-luvulla huomattavan nopeasti. Yleinen kokemus oli, että konflikteista ja
rakennemuutoksista selvinneillä kansakunnilla oli kaikki tieteen ja teknologian tarjoamat
edellytykset omaa jälleenrakennustaan ja vahvistamistaan varten.
Uusista mahdollisuuksista huolimatta samaan aikaan vallitsi jatkuva stressitila, kun
edistysuskoon sekoittui tunne kaaoksesta ja taantumuksesta. Väestön laadun pelättiin
heikkenevän sen määrällisesti kasvaessa. Lisääntyneen individualismin nähtiin madaltavan
(seksuaali)moraalia, mikä osaltaan kiihdytti ei-toivottua kehitystä. Eugenismi – väestönkasvun
ja geenien kontrollointi politiikan avulla – tarjosi ratkaisukeinoja.69
Myös

Suomessa

elettiin

1900-luvun

alussa

ennennäkemätöntä

väestönkasvun

ja

kaupungistumisen aikakautta. Vuosina 1875–1910 Helsingin väestö viisinkertaistui, 1875–
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1935 kymmenkertaistui.70 Kaupungin kasvun tärkein syy oli nuorten ja naimattomien
muuttoliike maaseudulta. Lieveilmiönä kaupungin reunoille syntyi eräänlainen laittomien
elinkeinojen varjomaailma, jonne virallinen valvonta ei yltänyt. Vaikka siinä eli kerrallaan
korkeintaan joitain tuhansia henkilöitä, koettiin tällainen alaluokka vakavana uhkana
yhteiskuntajärjestykselle.71
Degeneraation vaaroja havainnollistettiin esimerkeillä elävästä elämästä. Yksi käytetyimmistä
oli Yhdysvalloissa 1700-luvulla eläneen Ada Yuke -nimisen huonomaineisen naisen ja tämän
jälkeläisten tarina. Moraaliltaan kyseenalaista mainetta nauttinut Yuke lisääntyi elinaikanaan
aktiivisesti edistäen degeneraatiota: Yuken jälkeläisten oli selvitetty syyllistyneen
lukemattomiin rikoksiin tai vähintään ala-arvoisen elämän viettämiseen ja sosiaaliavustusten
varassa elämiseen. Laskelmien mukaan Yuken suvun jäsenten Yhdysvaltojen julkiselle
taloudelle aiheuttama lasku vuoteen 1915 mennessä oli yhteensä kaksi ja puoli miljoonaa
dollaria.72
Suomen sterilointilakia valmistelevassa komiteamietinnössäkin esimerkkinä käytetyn Yuketapauksen yhteydessä todettiin, että mikäli Ada Yukea olisi estetty lisääntymästä, olisi 3 000
ala-arvoista kansalaista jäänyt syntymättä, ja säästetyt dollarit voitu käyttää yhteiskuntaa
hyödyttäviin tarkoituksiin.73 Yuke-tutkimus lienee sarjassaan kuuluisin, mutta vastaavia tehtiin
myös muualla, esimerkkinä Herman Lundborgin selonteko kaatumataudin periytymisestä
blekingeläisessä talonpoikaissuvussa.74

2.3 Eugenismi Pohjoismaissa
Suomi oli 1900-luvun alussa konservatiivinen agraariyhteiskunta, jossa koulutettujen luokkien
ja maaseutuväestön välinen jakolinja oli syvä. Toisaalta oikeus ainakin jonkinasteiseen
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koulutukseen tunnustettiin kaikkien yhteiskuntaluokkien jäsenille, ja sen avulla tapahtunut
sosiaalinen nousu oli yleisesti hyväksyttyä. Vuonna 1930 aikuisväestöstä 99,1 prosenttia oli
tilastoitu lukutaitoisiksi.75 Jo vuonna 1880 luku oli 97,6 – viidessäkymmenessä vuodessa
suurin muutos tapahtui koulutustason nousussa.76
Kaksikielisyys aiheutti kansallisvaltiokehitykselle ongelmia, kun suomen- ja ruotsinkieliset
nähtiin erillisinä ryhminään kulttuurisesti ja etnisesti. Samalla kun suomenkielistä kulttuuria ja
sivistyneistöä luotiin, taloudellisesti etabloituneempi ruotsinkielinen yläluokka pelkäsi
asemansa puolesta. Yleistäen ruotsinkielisille eugeniikka tarkoitti ensisijaisesti oman ryhmän
kasvattamista ja turvaamista valtion sisällä, kun suomenkielisille keskeinen tekijä oli
kansakunnan ulkoinen puolustuskyky.77 Bergenheimin mukaan kumpikin kieliryhmä kärsi
altavastaajatraumasta, mutta toinen vähemmistö-, toinen enemmistönationalistisella agendalla
operoiden. Vaikka Bergenheimin fokus on 1940–50-luvuissa, sopii malli myös sotaa
edeltävään tilanteeseen. Eriävistä motiiveista huolimatta molempien kieliryhmien päämäärä oli
heikon aineksen poistaminen.78
Suomenkielisille eugeniikkaan liittyi erityinen kiusallisuutensa. 1800-luvulla antropologit
olivat luokitelleet suomalaiset79 brakykefaalisiksi eli lyhytkalloisiksi mongoleiksi, mikä
tarkoitti matalaa sijoittumista rotuhygieenisellä arvoasteikolla. 1900-luvulla suomalaista rotua
uudelleenluotiinkin ahkerasti. Sisällissota esitettiin läntisen kulttuurin voittona mongoleista ja
heimoaatteen hengessä 1920-luvulla alettiin puhua itäbalttilaisuudesta. Katse kääntyi
veljeskansoihin Karjalassa, Virossa ja Unkarissa. Niiden avulla Suomi liitettiin osaksi
kulttuurisesti rikasta eurooppalaista jatkumoa. Kansallisessa narratiivissa korostui rooli
vuosisataisena etuvartiona Venäjää vastaan. Kauneuskilpailuilla pyrittiin uudistamaan kuvaa
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suomalaisesta naiskauneudesta. Kansallisen identiteetin kannalta Ester Toivosen Miss
Eurooppa -voitto vuonna 1934 oli todella merkkitapaus.80
Asiantuntijaluokka kasvatti asemaansa nopeasti 1900-luvun alun Suomessa. Valtio tarvitsi
virkamiehiä, mutta maasta pitkälti puuttuivat vanhat hallitsevat säädyt. Lähinnä ruotsin-,
saksan- ja venäjänkielinen aatelisto oli marginaalinen ryhmä. Taloudellisesti merkittävämpi
luokka oli porvaristo, määrällisesti talonpojat ja palkolliset. Keskitetyn hallintojärjestelmän ja
luterilaisen kirkon vaikutuksesta tilastoille ja painetulle tekstille annettiin suurta arvoa, ja myös
rotuhygienian

alalla

tehtyä

tutkimustyötä

julkaistiin.81

Suomessa

virkamiehet

ja

oikeusoppineet muodostivat yhtenäisen ryhmän suhteessa sterilointiin.82
Rotuhygieenisen toiminnan alkuaikoina Suomessa keskityttiin epilepsian ja vähämielisyyden
sekä laajan raittiusliikkeen myötä alkoholismin torjumiseen. Degeneroituneen kohtaloa
pidettiin lohduttomana: rappeutunut yksilö syntyi keskelle kärsimystä ja osaltaan levitti sitä.
Suomalainen eugeniikkakeskustelu istuu luontevasti osaksi länsimaissa koettua alhaisen
syntyvyyden ja degeneraation kriisiä. Myös snellmanilainen perinne korosti yhteisön yksilöä
tärkeämpää roolia, ja kaupungistumisen sivutuotteina syntyneet sosiaaliset ongelmat herättivät
huolta itsessään. Monien tekijöiden vaikutuksesta kehittynyt suomalainen eugenismi muuttui
pian välttämättömyydeksi kansakunnan elinvoiman kannalta.83 “Rashygien en samhällsplikt”
otsikoi Hufvudstadsbladet tammikuussa 1913.84
Sosiaalihuollon kehittyminen tapahtui vahvasti ylhäältä alaspäin. Satkan mukaan esimerkiksi
vuoden 1879 vaivaislain keskeinen tarkoitus oli kouluttaa uppiniskaisesta ja laiskasta yksilöstä
kunnon kansalainen.85 Kysymys ei pohjimmiltaan ollut yksittäisen vaivaisen tilanteen
helpottamisesta sinänsä, vaan suomalaisen kansan – lajiruumiin – kehittämisestä yksilön
kautta. Tällöin pelkän avunannon sijasta oli korjattava ja kitkettävä taustalla vaikuttavia syitä.86
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Oma lukunsa suomalaisen rotuhygienian historiassa on Perttulan 1880-luvulla perustettu
tylsämielisten kasvatuslaitos. Valtakunnallisesti ainutlaatuinen laitos tarjosi koulutusta noin
sadalle tylsämieliselle lapselle ja nuorelle, ja lisäksi koulun yhteydessä toiminut maatila
työllisti entisiä oppilaita. Perttula oli valtioavusteinen yksityislaitos, jota vuodesta 1909
vuoteen 1944 johti Hedmanin perhe, ensin isä Edvin, sitten äiti Emma ja viimeisenä poika
Reidar.87 Hedmanien tylsämieliskäsitys oli synkkä ja heidän harjoittamansa rotuhygienia
innokasta. Lähtökohtaisesti he uskoivat mielenterveysongelmaisten parantumattomuuteen ja
kehityskyvyttömyyteen, minkä vuoksi oli välttämätöntä, että väestöä degeneroivat ainekset
poistettaisiin.
Alan konferensseihin ja julkaisuihin osallistumisen ja vaikuttamisen lisäksi Perttulassa
harjoitettiin rotuhygieniaa myös sen konkreettisimmassa muodossa, kun Edvin ja Emma
Hedman alkoivat steriloida oppilaitaan vuonna 1912. Laittoman steriloinnin paljastuttua
viranomaisille vuonna 1922 yhteensä 19 oppilasta oli ehditty steriloida. Sterilointitapauksissa
oli selkeä piikki vuosina 1920–1922, mikä ainakin osittain selittynee sisällissodalla.88
Perttulan steriloinnit loppuivat paljastumisensa jälkeen, ja Hedmanit selvisivät varoituksella.
Saksassa ja Ruotsissa epävirallisista steriloinneista oli 1910-luvun kuluessa tullut “maan tapa”,
ja samaan suuntaan liikuttiin myös Suomessa. Ennen sterilointilain voimaanastumista
Helsingin naistenklinikalla ja Kuopion lääninsairaalassa steriloitiin 41 naista, joista 40 abortin
yhteydessä. Mattilan mukaan lääkärikunnan enemmistö oli niin vahvasti steriloinnin
laillistamisen kannalla, ettei laittomia sterilointeja nähty erityisen ongelmallisina. 89
Suomalainen

eugeniikka

noudattelee

yleisesti

samankaltaisia

linjoja

kuin

muissa

Pohjoismaissa. Järjestö- ja asiantuntijatasolla sosiaalialan yhteistyö maiden välillä oli tiivistä
jo 1920-luvulla, valtiotasolle se laajeni 1930-luvulla. Lene Koch huomauttaa, että toisen
maailmansodan jälkeen Pohjoismaissa on hahmotettu jako Pohjoismaiden ”hyvään
eugeniikkaan” ja natsi-Saksan ”pahaan rotuhygieniaan”, joista jälkimmäistä leimasivat
keskitysleirit ja vangeilla toteutetut kokeet. Ensimmäinen puolestaan nähtiin osana
edistyksellistä sosiaalipolitiikkaa. Siinä missä eksplisiittisen rotuhygieeniset steriloinnit
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loppuivat välittömästi kansallissosialistisen Saksan häviöön, jatkuivat ne Pohjoismaissa
vuosikymmeniä 1970-luvulle saakka.90
Ruotsissa ja Tanskassa sosiaalidemokraatit olivat toistuvasti hallituspuolueina 1920- ja 1930luvulla. Vallassa ollessaan puolueet ajoivat aktiivista sosiaalireformistista politiikkaa, minkä
piiriin myös sterilointilait kuuluivat. Bent Sigurd Hansen toteaa, että mikäli Tanskassa
ylipäätään katsotaan olleen eugeeninen puolue, oli se sosiaalidemokraatit. Oppositiokaudellaan
1926–1929 sosiaalidemokraattinen puolue kritisoi ahkerasti oikeistohallitusta laiskuudesta
eugeniikkakysymyksissä. 91
Norja muistuttaa Suomea siinä, että sosiaalidemokraatit olivat lyhyttä poikkeusta lukuun
ottamatta koko sterilointilain voimaantuloa edeltävän ajan oppositiopuolue. Nils RollHansenin

mukaan

perinnöllisyystieteilijät

sterilointilakia
edustivat

aktiivisimmin

yleisesti

katsoen

ajaneet

käyttäytymis-

sosiaalidemokraattisia

ja

arvoja

puoluekannasta riippumatta. Vuonna 1934 säädetty sterilointilaki perustui vapaaehtoiseen
sterilointiin eugeenisista ja sosiaalisista syistä.92 Per Haave kuitenkin huomauttaa, että
vapaaehtoisuudesta puhuminen on kyseenalaista, sillä potilaiden painostaminen oli tavallista.
Lisäksi vaikeasti mielisairaiksi määriteltyjä voitiin lain puitteissa pakkosteriloida.93
Tanskalaiseen ja norjalaiseen eugeniikan tutkimukseen oman juonteensa tuo Saksan
miehitysaika

1940–1945.

kansallissosialismiin,

vaikka

Sodan

jälkeen

kumpikin

maa

eugeniikka
oli

pyrittiin

noudattanut

yhdistämään

yleispohjoismaista

eugeniikkatrendiä 1900-luvun alkuvuosikymmenet, eivätkä eugeeniset steriloinnit rauhan
myötä loppuneet. Tanska oli Euroopan ensimmäinen maanlaajuisen sterilointilain
käyttöönottaja (1929), ja siitä otettiin mallia myös Saksassa (1933). Kochin mukaan
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tanskalainen eugeniikka pysyi miehitysaikana erillisenä saksalaisesta, eikä siihen esimerkiksi
liittynyt antisemitismiä.94
Koska tanskalaisessa sterilointilaissa ei erikseen mainittu eugeenisia perusteita, on
tutkimuksessa toisinaan tultu siihen johtopäätökseen, että tanskalainen lainsäädäntö ei
nykynäkökulmasta ole yhtä kyseenalainen kuin saksalainen. Koch kuitenkin toteaa, että
eugeniikka jätettiin mainitsematta ensisijaisesti siksi, että tällöin vältyttiin vaikealta
määrittelytehtävältä tylsämielisyyden perinnöllisyydestä. Sosiaalinen kelpoisuus oli helpompi
osoittaa, ja sen perusteella kuka tahansa tylsämielinen, jolla oli mahdollisuus saada lapsia,
voitiin steriloida. Koska tanskalainen laki näin ollen jätti enemmän tulkinnanvaraa kuin
avoimen rotuhygieeninen saksalainen, voidaan sitä Kochin mukaan pitää itse asiassa vielä
pidemmälle vietynä.95
Norjan sterilointilakia tiukennettiin saksalaisten toimesta vuonna 1942, ja vaikka norjalaiseen
eugeniikkaan tuolloin liittyi entistä vahvempi ideologisuus, ei saksalaisvaikutus Per Haaven
mukaan ollut kovin merkittävä. Lisääntyneet sterilointitapaukset johtuivat ensisijaisesti siitä,
että kansallissosialistinen hallinto edisti psykologista tutkimusta, jolloin steriloitavia
ongelmatapauksia todettiin enemmän. Norjalaispsykologit olivat olleet aktiivisia sterilointilain
kannattajia jo 1930-luvulla, ja uusi laki laajensi heidän toimivaltaansa.96
Pohjoismaalaisten ja saksalaisten rotuhygieenikkojen asiantuntijayhteistyö oli tiivistä, ja
Saksan sterilointilain laaja-alaisuus tarjosi havainnollisen käytännön esimerkin lain
soveltuvuudesta eri tilanteissa. Samanaikaisesti kansallissosialistista rotuhygieniaa myös
kritisoitiin. Natsilaisessa rotupolitiikassa ja tieteellisessä eugeniikassa oli kyse häilyvästä asteerosta, ja esimerkiksi suomalaisten steriloinninkannattajien suhtautuminen Saksaan tuntuu
olleen monesti tapauskohtaista. Juuret Kochin jaolle hyvään ja pahaan rotuhygieniaan
vaikuttavat olleen olemassa jo vuosia ennen toisen maailmansodan alkua.
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Eugeenisten sterilointien jatkuminen Pohjoismaissa vuosikymmeniä sodan jälkeen on osaksi
selitettävissä sillä mentaliteettien historiallisella jätättämisellä, jolla Le Goff kuvaa
mentaalisten rakenteiden viipeellä tapahtuvaa sopeutumista muutokseen.97 Näin ollen
ihmisystävälliseksi ja sosiaalidemokraattiseksi mielletty pohjoismainen sterilointijärjestelmä
eli vuosikymmeniä sen jälkeen, kun holokaustiin kulminoitunut valtiollinen rotuhygienia
lakkautettiin Saksassa.
Brobergin ja Tydénin mukaan eugeniikka menestyi kaikkein parhaimmin Ruotsissa, missä se
linkittyi rakennemuutokseen agraarista urbaaniin ja luterilaisesta sekulaariin 1880-luvulta
lähtien. Keskiluokka kasvoi ja vaurastui, ja lääkäri korvasi papin maalaisyhteisön
sivistysauktoriteettina. Uhkina nähtiin koulutetun luokan maasta- ja ulkomaisen työvoiman
maahanmuutto sekä teollistumisen aikana kohonneet rikollisuus- ja mielisairasluvut.98
Ruotsin degeneraatiopaniikissa oli sinänsä kyse aivan samasta kuin naapurimaissakin, mutta
tiedeyhteisössä se etabloitui voimallisesti. Broberg ja Tydén esittävät, että eugeniikka otettiin
osaksi kansallista superideologiaa, jossa tiede muodosti tärkeän perustan yhteiskunnalliselle ja
moraaliselle kehitykselle. Vuonna 1909 perustettiin Svenska sällskapet för rashygien, jonka
jäsenistöstä valtaosa kuului jo Internationale Gesellschaft für Rassenhygiene -seuraan. Vuonna
1918 Karoliinisessa instituutissa kaatui hanke rotubiologian Nobel-instituutin perustamisesta
pienellä enemmistöllä. Statens institut för rasbiologi aloitti toimintansa 1922 maailman
ensimmäisenä valtion ylläpitämänä rodun tutkimukseen keskittyneenä laitoksena. Sen
kansainvälisessä asiantuntijapaneelissa istui myös Harry Federley, yksi suomalaisen
rotuhygienian pääarkkitehdeista.99
Kuten Suomessa, myös Ruotsissa eugeeninen lainsäädäntö alkoi avioliittorajoituksilla. Vuonna
1915 avioliitto kiellettiin mielisairailta, tylsämielisiltä ja kaatumatautisilta. Keskustelua
sterilointilaista käytiin jo tuolloin, mutta alan vaikuttajien mukaan julkista mielipidettä oli vielä
valmisteltava ajatukseen steriloinnista. Brobergin ja Tydénin mukaan 1920-luku oli aiheen
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kannalta suvantovaihe, sillä sterilointien tieteellisistä perusteluista ei vallinnut yksimielisyyttä.
Lisäksi lääkärikunta vastusti oikeusoppineiden ja poliitikkojen sekaantumista asiaan.100
Keskustelu kuitenkin aktivoitui 1930-luvulle tultaessa. Mielipideilmaston muutokseen vaikutti
merkittävästi Gunnar ja Alma Myrdalin Kris i befolkningsfrågan (1934). Teoksen
ilmestymisvuonna Ruotsin väestönkasvu oli maailman alhaisinta, mikä aiheutti kriisin väestön
elinvoimaisuuden palauttamisesta. Myrdalien tulokulma oli ensisijaisesti sosioekonominen, ei
etninen: modernisaatio ja teollistuminen olivat synnyttäneet degeneroitunutta väestöainesta,
jonka lisääntymiseen yhteiskunnalla ei ollut varaa.101 Ruotsin tavoin hedelmällisyys laski
uusiutumisluvun alapuolelle muissakin Pohjoismaissa 1930-luvulla. Myös tässä yhteydessä
maat lainasivat ja ottivat mallia toisistaan. Lainsäädännöllisistä ratkaisutoimista Suomesta
Ruotsiin kopioitiin esimerkiksi kehys neuvolalaille (1938).102 Ruotsin vuonna 1934 säädetyn
sterilointilain perusteet olivat humaanisia ja sosiaalisia, eivät suoraan rotuhygieenisiä.103
Suomalaisesta rotuhygieniasta keskusteltaessa on tärkeää todeta, että 1900-luvun alussa kyse
oli pitkälti väestön mielenterveydellisestä ja ruumiillisesta toimivuudesta. Ei-toivottu aines oli
ensisijaisesti

jollain

tavalla

kehityshäiriöistä

tai

-vammaista.

Sen

sijaan

etniset

vähemmistöryhmät, Suomen tapauksessa erityisesti juutalaiset, romanit ja saamelaiset, jäivät
kokonaan keskustelun ulkopuolelle, eikä heihin tutkielman lähdeaineistossa viitata lainkaan.
Mattila on tehnyt omassa tutkimuksessaan saman huomion.104 Vuoden 1950 sterilointilain
nojalla annetuissa sterilointimääräyksissä Mattila on kuitenkin erottanut romanien korostuneen
edustuksen. Kyseisen lain puitteissa sterilointimääräyksen saaneet romanit muodostivat 0,9
prosenttia kaikista tapauksista, sterilointiluvan saaneista 2,8 prosenttia. Samanaikaisesti
romanit muodostivat absoluuttisesti noin 0,12 prosenttia Suomen väestöstä. Vuosina 1935–
1950 samanlaista vinoumaa ei ole nähtävissä.105
Romanien ongelmallistaminen oli yleispohjoismainen ilmiö, jonka keskiössä leväperäisesti
määritelty kokoelma ihmisiä nähtiin sosiaalisena ongelmana. Monilla nimillä kutsutun ryhmän
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määrittelevimpiä ominaisuuksia olivat ”ulkomaiset piirteet”, toisaalta sopeutumattomuus
normeihin ja epätyypilliset elintavat. Keskimääräistä alempi tulotaso lisäsi sterilointiriskiä
lähtökohtaisesti. Mattila nostaa esiin älykkyystestien kulttuurisen sokeuden muita kuin
valtaväestöön kuuluvia kohtaan sekä sosiaalisten ongelmien, sosiaalitukien ja avioliiton
ulkopuolella syntyneiden lapsien keskimääräistä suuremman määrän romanitaustaisten
kohdalla. On myös huomioitava, että romanien avioliittoja ei välttämättä tunnustettu
virallisiksi, mikäli todistus kirkko- tai maistraattivihkimisestä puuttui.106 Bergenheim kirjoittaa
Väestöliiton harrastaneen tehokasta normatiivista poissulkemista 1940–50-luvulla, kun
porvarillisen perhe- ja äiti-ihanteen ulkopuolelle jäivät esimerkiksi romanit ja saamelaiset.107
Ruotsissa 1930-luvun ”mustalaiskysymyksen” yhteydessä romanien sterilointia harkittiin,
mutta suunnitelma jäi toteuttamatta. Maija Runcisin mukaan ”mustalaisiksi” määriteltyjen
osuus Ruotsin sterilointitilastoissa oli marginaalinen, ja toimenpiteen ensisijaisena syynä oli
tällöin rikollisuus.108 Tanskassa pohjasakaksi mielletyn ryhmän ei katsottu kuluttavan sen
enempää yhteiskunnallisia resursseja kuin muidenkaan asosiaalisiksi määriteltyjen ryhmien,
joten ratkaisuna ”ongelmaan” pidettiin assimilointia.109 Norjan sterilointilaissa ei erikseen
mainittu etnisyyttä steriloinnin perusteena, mutta 1920–1930-luvulla romaneista puhuttiin
naapurimaiden tavoin ongelmana, ja 1940-luvun alkupuoliskolla tehdyissä steriloinneissa
romanien osuus korostui.110
Eugeeniset toimet koskivat myös laajasti niin Norjan, Ruotsin kuin Suomen saamelaisia, jotka
joutuivat 1900-luvulla kallonmittausten ja eksotisoinnin kohteiksi. Ruotsissa Lundborg vei
tämän pisimmälle tavoitteenaan ”täydellinen selonteko eri kansoista ennen kuin on liian
myöhäistä”.111 Se, että tutkielman aineistossa etnisyydestä ei puhuta suoraan, on itsessään
paljonpuhuvaa: etnisistä vähemmistöistä vaikenemalla heitä uloskirjoitettiin tehokkaasti
kansakunnan rakennusprojektista. Pelkkä vähemmistöjen pienuus ei selitä hiljaisuutta, kun
myös sterilointilain keskiössä olleet vammaiset muodostivat alle kahden prosentin osuuden
väestöstä.
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Kaikissa Pohjoismaissa eugenistisen sterilointilainsäädännön vastustajat muodostivat pienen,
hyvin heterogeenisen ja osittain anonyymin ryhmän. Norjassa vastustus oli ilmeisesti
vähäisintä lain vapaaehtoisuuden vuoksi.112 Hansenin kuvaus vastustajien tanskalaisesta
pääryhmästä pätee hyvin myös Ruotsiin ja Suomeen: organisoituneimmin lakia vastustivat
katolinen kirkko ja yksittäiset konservatiivipoliitikot, jotka yhdistivät eugeniikan moderniin,
edistykseen,

naisten

emansipaatioon,

vapaaseen

rakkauteen,

maallistumiseen

ja

valtiososialismiin. Kansainvälinen esimerkki uskonnon merkityksestä on Italia, missä katolisen
kirkon tukema fasistihallitus ei säätänyt sterilointilakia.113 Toisaalta Koch muistuttaa myös
yksittäisistä humaaneihin syihin vedonneista liberaalikriitikoista.114 Suomen tapauksessa heitä
edusti primääristi Tulenkantajat-ryhmä ja sen äänenkannattaja Tulenkantajat.
Yksittäisten vastustajien jälkikäteistä identifioimista hankaloittaa se, että lakia kritisoineet
terveydenhoito- ja koulutusalan ammattilaiset puhuivat aiheesta yleisesti pseudonyymin
turvin.115 Omalla nimellään tai yleisesti tunnetulla salanimellä kirjoittivat kulttuurialan
toimijat, joista tärkeimpinä Tulenkantajien ydinvaikuttajat Erkki ja Katri Vala sekä professori
Väinö Lassila. Asemoituminen julkisesti lakia vastaan oli kuitenkin poliittisesti
epäkannattavaa. Elmgren esittää siksi, että vastustajia oli ehkä tiedettyä enemmän, mutta he
jättäytyivät hiljaisesti hyväksymään säätämisprosessin tilanteessa, jossa lain toteutuminen
vaikutti jo etukäteen lähes varmalta.116
Lakialoitteen saivat Pohjoismaissa kommentoitavakseen yleensä eri sosiaali- ja terveysalan
elimet, jotka suurimmassa osassa tapauksia tukivat aloitetta. Suuri osa kyseisistä instansseista
kuului valtionhallinnon alaisuuteen.117 Täysin riippumattomina lausuntokierroksia on siis
mahdotonta pitää.
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3. Vuoden 1935 sterilointilain valmistelu
Sterilointilain säätämistä varten valtioneuvosto asetti selvityskomitean 15. huhtikuuta 1926.
Vastaavanlaisia selvityksiä tehtiin muissa Pohjoismaissa ja saksankielisessä Euroopassa
parhaillaan, Yhdysvaltojen osavaltiot olivat säätäneet sterilointilakeja vuodesta 1907 lähtien.
Euroopan ensimmäinen sterilointilaki hyväksyttiin Sveitsin Waadin kantonissa 1928. Suomen
lähinaapureista esimerkkiä näyttivät Tanska (1929), Saksa (1933), Norja ja Ruotsi (molemmat
1934) sekä Viro (1935).
Selvityskomitean 5. huhtikuuta 1929 antamassa mietinnössä sterilointiasiaa käsiteltiin
perusteellisesti. Pohjan muodostivat käsitykset siitä, että ihmisen ominaisuuksiin vaikuttivat
ensisijaisesti vanhemmilta saadut geenit, sekä siitä, että tietyt geneettiset ominaisuudet eivät
joka sukupolvessa tulleet ilmi, vaikka ne piilevinä kantajassaan esiintyisivätkin. Yksilön
kasvu- ja elinolosuhteiden vaikutukset kyllä tiedostettiin, mutta ulkoisille tekijöille immuunien
perintöaiheiden kontrolloinnin tärkeyttä painotettiin. Mietinnön perusteluluvussa todettiin
”jokaisen kansakunnan tulevaisuuden riippuvan etupäässä siitä, millainen sen kansanaines
on”.118 Lausuma on linjassa 1800-luvulta periytyneen ihanteen kanssa, jossa vahvaa valtiota
asutti vahva kansa.
Komiteamietinnössä käsiteltiin perhekohtaisen lapsiluvun epätasaista sosioekonomista
jakautumista.

Yhteiskunnallisessa

järjestyksessä

korkealle

sijoittuneet

–

suotuisien

perintötekijöiden kantajat – hankkivat keskimäärin vähemmän lapsia kuin väestönkasvun
kannalta oli suotavaa. Sitä vastoin alempien yhteiskuntaryhmien ja ei-toivotun geeniperimän
edustajien hedelmällisyyttä pidettiin turhankin suurena.
Sosiaali- ja terveyspolitiikan haittapuolina pidettiin sen luonnonvalintaa vääristäviä
vaikutuksia. Moderni yhteiskunta mahdollisti kelvollisen elämän myös sairaille ja heikoille,
vaikka he eivät yleensä toimineet yhteisöään hyödyttävästi. Näin huomattavia määriä julkisia
resursseja valui tappiollisena pidettyihin tukiin ja hoitoihin.119
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Sterilisoimislaki (227/1935) hyväksyttiin 13.6.1935. Uudistettu laki (83/1950) kumosi sen
1.7.1950. Kumpikin laki mahdollisti pakkosteriloinnin ilman suostumusta.120 Lakien
voimassaolon aikana (1935–1970) Suomessa steriloitiin yhteensä 54 128 henkilöä, joista 7 530
ensisijaisesti rotuhygieenisin ja 3 373 sosiaalisin syin.121
Sterilointilaista äänestettiin 5.3.1935. Laki hyväksyttiin äänin 144–14 (tyhjiä 6, poissa 35).
Istunnon pöytäkirjassa paikallaolleita kansanedustajia ei erikseen nimetä. Reinhold
Swentorzetski (sd.) oli ainoa steriloinnin pakkoluonteisuutta vastustanut edustaja. Hänen
puoluetovereistaan ainakin Mikko Ampuja, Hilja Pärssinen ja Karl Wiik vastustivat sosiaalisia
perusteita, vaikka kannattivat lakia muuten. Varsinaisessa äänestyksessä Ampuja piti kielteisen
kantansa, Pärssinen ja Wiik päätyivät äänestämään puolesta.122 Juhani Leppälä (ml.), Vilho
Kivioja (ml.) Pekka Tapaninen (ikl.) ja Albin Wickman (rkp.) vastustivat lakia sen moraalia
alentavaan vaikutukseen sekä uskonnollisiin syihin vedoten.123

3.1 Lain valmistelijat
Sterilointilain säädäntöprosessi ja sen ympärillä käyty keskustelu tapahtuivat hyvin pienen ja
valikoidun joukon sisällä. Vaikka steriloinnin kohderyhmät olivat määrältään rajallisia,
näyttäytyi etenkin eduskuntakeskusteluissa koko väestö operoitavana kohteena. Paitsi että se
piti sisällään ei-toivottuja elementtejä, pelättiin kansan myös ymmärtävän lain tarkoituksen
väärin kurinpidolliseksi toimenpiteeksi itseään vastaan. Asiaa tuli valmistella taiten, jotta se ei
loukkaisi yleistä oikeustajua, ja kuten myöhemmin käy ilmi, rajautuivat kaatumatautiset tästä
syystä lopullisen lain ulkopuolelle.
1900-luvun alussa huollonalaisten ja yhteiskunnallisesti epäilyttävien henkilöiden vastaparin
muodostivat lakimiehet, lääkärit, opettajat, papit sekä sosiaalitoimen ja lastensuojelun
virkahenkilöt. Kyseisten erityiskoulutusta vaativien ammattiryhmien asema oli noussut selvästi
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1800-luvulta

lähtien.

Tieteenalojen

laajeneminen

ja

erikoistuminen,

koulutuksen

yhtenäistyminen ja uudet instituutiot vauhdittivat virkakuntien kasvua, kun valtio tarvitsi
byrokraatteja virastoihinsa. Asiantuntijaluokka oli uusi auktoriteetti, joka erikoistumiseensa
vedoten saattoi pitkälti määritellä sosiaaliset ja terveydelliset normit. Koska koulutusta
vaativiin ammatteihin päätyi pääasiassa ylemmän keskiluokan ja sitä korkeampien
yhteiskuntaryhmien jäseniä, on ilmeistä, että he siirsivät omaa maailmankuvaansa koko
yhteiskuntaa koskeviin normistoihin.
Mainituilla ammattikunnilla oli erityisasemansa myötä hyvät mahdollisuudet määritellä
normaalin ja epänormaalin rajoja ja luokitella ihmisiä niiden mukaan. Rajat olivat kuitenkin
häilyviä, eikä 1920–1930-lukujen vaihteesta löydy mitään yhtenäisiä määritelmiä esimerkiksi
vammaisuuden käsitteelle. Eri viitekehysten sisällä vallitsi erilaisia tapoja tulkita ja
merkityksellistää tarkkailunalaisia kohteita.124
Komitean jäsenet olivat kaikki yhteiskunnallisesti korkea-arvoisia mieshenkilöitä. Suora
edustus lainvalmistelussa puuttui vähävaraisilta, mielenterveyspotilailta, kehitysvammaisilta,
seksuaalivähemmistöiltä ja suurimmaksi osaksi koko naissukupuolelta. Homogeenisyytensä
lisäksi nelihenkinen komitea oli myös pieni. Taustansa puolesta jäsenillä oli huomattavaa
perehtyneisyyttä rotuhygienian ja mielisairauksien alalta. Selkeä ristiriita piilee siinä, että laista
äänestäessään kansanedustajat perustivat kantansa niiden asiantuntijoiden näkemyksille, joiden
aloitteesta lakiehdotus oli syntynyt.
Valmistelukomitean muodostivat puheenjohtaja Walter Andersin sekä rivijäsenet Edvard
Johan Horelli, Harry Federley ja Arne Johannes Palmén. 1870- ja 1880-luvulla syntyneistä
jäsenistä Andersin oli mietinnön valmistuessa korkeimman oikeuden jäsen ja entinen
senaattori.125 Palmén ja Horelli olivat lääkäreitä, joilla kummallakin oli sterilointilain kannalta
olennaista kokemusta. Palmén oli Helsingin yliopiston kirurgian professori ja entinen
ylilääkäri. Sisällissodan aikana hän oli työskennellyt ylilääkärinä ja sotakirurgina Tampereella.
Uransa aikana Palmén profiloitui lääketieteen kirjallisuuden ja terminologian suomalaistajana.
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Hän teki lisäksi perinnöllisyyteen liittyvää tutkimusta ja julkaisi eläkkeelle siirryttyään lääkärin
etiikkaa käsittelevän teoksen.126
Horellilla oli kaksoisrooli vallankäyttäjänä, sillä mietinnön valmistuessa hän toimi
lääkintöhallituksen osastopäällikkönä ja vankeinhoitohallituksen ylilääkärinä. Aiemmin hän
oli työskennellyt esimerkiksi Turun lääninvankilan lääkärinä sekä Nikkilän mielisairaalan
ylilääkärinä.127
Federley oli perinnöllisyystieteilijä ja suomalaisen eugeniikan keskushahmoja. Eläintieteistä
akateemisen uransa aloittanut Federley erikoistui perinnöllisyystieteeseen ja seurasi aktiivisesti
alansa eugeenista kehitystä. Hänen ensimmäinen julkaisunsa aiheesta ilmestyi 1913. Vuodesta
1923 vuoteen 1949 hän toimi perinnöllisyystieteen professorina Helsingin yliopistossa.
Federley oli erittäin laajasti verkostoitunut kansainvälisessä rotuhygieniikkoyhteisössä,
lähimmin Ruotsiin ja Saksaan. Aktiivisena suomenruotsalaisuuden ajajana hän tutki
suomenruotsalaisten terveyttä ja väestökehitystä suhteessa muuhun väestöön.128
Sterilointiasiassa tärkeä rooli oli myös lääkintöhallituksen ylijohtaja ja kansanedustaja Hannes
Ryömällä

(sd.),

joka

on

hyvä

esimerkki

pakkosterilointia

kannattaneesta

vasemmistopoliitikosta. Hänen suhteensa sterilointilakiin oli monitahoinen: asiantuntijana hän
suunnitteli lakia ja kampanjoi sen puolesta, kansanedustajana istui lakia käsitelleessä suuressa
valiokunnassa ja äänesti sen hyväksi. Lisäksi hän oli sterilointipäätöksistä huolehtineen
lääkintöhallituksen pääjohtaja.129
problemaattisena

varsinkin,

Samanaikainen toiminta eri tehtävissä näyttäytyy
kun

Ryömä

itse

korosti

eduskuntakäsittelyssä

sterilointiviranomaisten puolueettomuutta ja asiallisuutta. Puolueensa sisälläkin mielipiteitä
jakanut Ryömä asettui vasemmistossa oikeaan laitaan, ja hänellä oli riitaisa henkilökohtainen
historia esimerkiksi Reinhold Swentorzetskin kanssa.130
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Tieteessä ja valtakunnan politiikassa rotuhygieniaa käsittelivät lähinnä miehet. Naisten ajama
eugeniikka tapahtui pääsääntöisesti kansalaisjärjestöissä. Kansanedustaja Hilja Riipinen (ikl.)
erottuu aktiivisena rotuhygieniakeskustelijana eduskunnassa. Hän oli sekä lapuanliikkeen että
Lotta Svärdin sisäpiirivaikuttaja, ja profiloitui intohimoisena maanpuolustajana.131 Riipinen on
esimerkki arvostettuun asemaan kohonneesta poliitikosta, jonka ajatusmaailmaa leimasivat
voimakas

uskonnollisuus

sekä

isänmaallinen

raittius-

ja

valistustyö.

Rotuhygieniakeskustelussa hän kuului sukupuolensa perusteella vähemmistöön, mutta
aiheeseen huolella perehtyneisiin osallistujiin, joka puheenvuoroissaan projisoi edustamaansa
porvarillista naiskuvaa laajemmin koko yhteiskunnan normiksi.

3.2 Lain kohteet
Vuoden 1929 komiteamietinnön viallisluokittelut eivät ole tarkkarajaisia, eivätkä ne
välttämättä ole yhteneväisiä eduskunnassa tai lehdistössä käytettyjen termien kanssa.
Määrittelyihin on tämän vuoksi syytä suhtautua varauksella. Vaikeaselkoisuus todettiin myös
komiteamietinnössä. Järjestelmällisempi diagnosointi ja kategorisointi alkoi monilta osin vasta
1940-luvulla. Samalla kun väestöä pyrittiin tarkkaan määrittelemään ja lajittelemaan
ominaisuuksiensa perusteella, oli käytössä ollut sanasto kuitenkin sumeaa.
Komiteamietinnössä heikkomielisyys oli yleiskäsite perinnölliselle tai sikiövaiheessa tai
varhaislapsuudessa puhjenneelle, erityisesti neurologiselle kehityshäiriölle. Tylsä- ja
vähämielisyys olivat heikkomielisyyden eri asteita. Myöhemmin eduskuntakäsittelyjen
yhteydessä on huomioitava, että heikkomielisiin viitattiin usein vaja[a]mielisinä.
Tylsämielisyys eli idiotia oli heikkomielisyyden syvin aste. Tylsämielisten ei katsottu
kehittyvän henkiseltä tasoltaan seitsemänvuotiasta lasta ylemmäksi. Heille ei juuri tarjottu
opetusta, sillä täydellisen toimintakyvyttömyytensä vuoksi yksinkertaisiakin koulutaitoja
pidettiin heille mahdottomina.132 Edvin Hedman kutsui 1890-luvulta 1920-luvun lopulle
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käytössä olleessa luokituksessaan tylsämielistä henkisen ja moraalisen kehityksen alimmalla
asteella olevaksi vegetatiiviseksi olioksi.133
Vähämieliset eli imbesillit muistuttivat tylsämielisiä, mutta heidän katsottiin voivan saavuttaa
7–15-vuotiaan kehitystason. Näin ollen heitä pidettiin rajatussa määrin oppimiskykyisinä, ja
heidän oli mahdollista omaksua matalan osaamisen työtehtäviä. Yleisen käsitys- ja
arvostelukyvyn puutteen vuoksi vähämielisten ei kuitenkaan yleensä mielletty pystyvän
itsenäiseen toimintaan, ja erityispiirteinä mainittiin itsensä yliarvioiminen ja herkkäuskoisuus.
Lain poliittisessa käsittelyssä vedottiinkin juuri näihin ominaisuuksiin: heikkomieliset olivat
helposti kavalien henkilöiden johdateltavissa, jolloin esimerkiksi raskaaksi tulon riskin
poistaminen suojeli heikkomielistä tehden sterilointilaista huoltolain.
Tylsä- ja vähämielisten erottelua toisistaan pidettiin kuitenkin käytännössä hankalana. Lisäksi
mietinnössä huomautettiin, ettei lapsen henkinen ikä ollut täysin vertauskelpoinen mittari.
Heikkomieliset saattoivat nimittäin hankkia melko kehittyneitäkin taitoja tietyiltä osa-alueilta.
Toisaalta heillä oli usein havaittu huomattavia terveestä sielunelämästä poikkeavia
ominaisuuksia,

jotka

erottivat

heidät

myös

lapsista.

Mielenkiintoista

on,

että

pessimistissävytteisestä kuvauksesta huolimatta heikkomielisten todettiin voivan matkoilla ja
työssä saavuttaa sellaista kokemusta, jota lapsilla puolestaan ei ollut. 134
Komiteamietinnössä huomautettiin myös, kuinka hankalaa korkeammalla kehitystasolla
olevien vähämielisten erottaminen henkisesti terveistä heikkolahjaisista oli. Tähän liittyen on
havainnollistavaa

mainita

vuoden

1947

komiteamietintö

tavalliseen

koulutyöhön

sopimattomien lasten kasvatuksen järjestämisestä. Siinä tylsä- ja vähämielisten ohella erotettiin
vielä kolmas ryhmä, debiilit, jota hieman hämmentävästi kutsuttiin myös nimellä
heikkomieliset. Heillä tarkoitettiin nimenomaan vähämielisiä, joiden älykkyysosamäärä
mitattiin viiteryhmään nähden korkeaksi. Lain edessä heitä ei automaattisesti pidetty
syyntakeettomina, kuten tylsä- ja vähämielisiä. 135
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Mielisairauksista yleisimmät ja näin ollen ensisijaiset steriloinnin kannalta olivat skitsofrenia,
maanisdepressiivisyys ja psykopatia. Näistä hankalimmin hahmotettava oli psykopatia, joka
oli itseasiassa kattokäsite kaikille sellaisille hyvin eriasteisille poikkeamisille sielunelämästä,
joita niiden ollessa huomattavan syvällisiä pidetään varsinaisten mielitautien veroisina.
Määritelmä toisin sanoen mahdollisti hyvin monenlaiset diagnoosit eikä poissulkenut mitään.
Kaatumatautisten sterilointia pidettiin rotuhygieenisistä syistä perusteltuna, sillä valtaosan
heistä katsottiin polveutuvan ”hermotautisista, mielisairaista tahi juoppouteen vaipuneista
vanhemmista ja heidän jälkeläisensä ovat niin ikään useimmiten perinnöllisessä suhteessa
vajaakelpoisia”. Kaatumatautiset kuuluivat niihin, jotka steriloinnin jälkeen saattoivat saada
aiemmin kielletyn naimisiinmenoluvan. Vaikeasti kaatumatautiset taas oli sijoitettu laitoksiin,
joissa heillä ei käytännössä ollut mahdollisuutta hankkia jälkikasvua.136 Lopulliseen vuoden
1935 sterilointilakiin kaatumatautisia ei sisällytetty laajan vastustuksen vuoksi.
Komitean suuruusarviot eri viallisryhmistä olivat likimääräisiä, ja luotettavien tilastojen
todettiin olevan puutteellisia. Heikkomielisiä arvioitiin olevan noin 10 000, mielisairaita
ainakin 14 000 henkilöä. Kaatumatautisia arvioitiin olevan selvästi yli 3000 henkilöä.137
Lisäksi heikoksi kansanainekseksi luetuilla alkoholisteilla ja taparikollisilla havaittiin usein
edellä mainittujen kaltaisia piirteitä.138 Määräarvioita leimaakin se, että niiden uskottiin olevan
alimitoitettuja, ja epäsuotuisien ominaisuuksien muistutettiin leviävän myös muualla kuin
diagnoosin saaneiden keskuudessa.
Vuoden

1929

komiteamietintöön

kuuluu

useiden

sivujen

verran

selostuksia

eri

poikkeusryhmien edustajista. Tapausten henkilöt olivat suurelta osin 20–50-vuotiaita
palkollisia tai työttömiä, joilla oli diagnosoitu jokin mielenterveydellinen vajavaisuus,
yleisimmin vähä- tai tylsämielisyys. Selkoa tehtiin työkykyisyydestä, seksuaalisesta
käyttäytymisestä sekä vanhempien ja mahdollisen jälkikasvun terveydentilasta. Seuraavat
esimerkit kuvaavat järjestyksessä vähämielistä, mielisairasta ja kaatumatautista.
I. M. vähämielinen toimeton nainen; sairaan äiti ollut huonotapainen ja
omituinen; sairaalla itsellään 6 lasta, jotka kaikki tylsämielisiä. (Vastauksessa
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valitetaan, että pienen, vain 800 asukasta käsittävän kunnan
köyhäinhoitomenot kasvavat perheen lisääntyessä aivan ylivoimaisiksi.)
--A. K. 40 vuotias mies; mielisairaus kestänyt 10 vuotta, jona aikana kolmeen
erään hoidettu kunnalliskodin mielisairasosastolla, missä viime kerralla ollut
jo yli 2 ½ vuotta; rauhallinen, mutta siksi voimakas taipumus
sukupuoliyhteyden harjoittamiseen, ettei voida hoitaa laitoksen ulkopuolella.
--M.T. 39 vuotias nainen, kunnanhoidokki; nuorempana ollut palveluksessa,
mutta viimeiset 20 vuotta kunnalliskodissa, jonne joutui ensimmäisen
aviottoman lapsen syntymisen jäljestä; kunnalliskodissa synnyttänyt vielä 7
aviotonta lasta, jotka kaikki kuten myös ensiksi mainittu ovat tylsämielisiä,
mahdottomia käymään kansakoulua, jossa yksikään ei ole kyennyt
suorittamaan edes ensi luokan kurssia; lapset kaikki pahantapaisia ja
taipuvaisia ilkitöihin; kaikesta tästä huolimatta on vanhin tytär naimisissa.139

Kuten ylimmässä sitaatissa näkyy, otettiin julkisten varojen rajallisuus toistuvasti esille. Tuen
ja hoidon piirissä olleet heikensivät valtiota ainakin kahdella tapaa: huonolla perimällään
kansanterveyttä vaarantaen ja erityistarpeillaan ja matalalla työllistymisellään kansantaloutta
heikentäen. Niin ikään avioliiton ulkopuolinen seksuaalinen aktiivisuus mainittiin lähes
jokaisessa kirjauksessa. Varsinainen lääketieteellinen diagnoosi ja sairauteen liitettyjen
ominaisuuksien kuvaaminen jäi kuitenkin vähäiseksi, usein olemattomaksi.
Koska kyseessä olivat ihmiset, joiden hyödyllisyyttä tai tuottavuutta yhteiskunnalle pidettiin
vähäisenä ja ymmärryskykyä rajallisena, eivät he yleensä nauttineet poliittisia oikeuksia.
Holhouksen alaisilla ei Suomessa ollut äänioikeutta vuoteen 1972 saakka. Näin ollen
sterilointilain kohteena olleet henkilöt olivat tosiasiallisesti poliittisia objekteja, eivät
subjekteja. Mattila kutsuu heitä yhteiskunnallisiksi sivullisiksi ja marginaali-ihmisiksi. Heidän
intressiensä ajaminen oli kiinni yksittäisistä poliitikoista, jotka ottivat ne asiakseen.140 Harjulan
mukaan aistiviallisten opetusta motivoi usein sivistyneistön jäsenen huoli lähipiiriin kuuluneen
vammaisen lapsen tulevaisuudesta.141
Mietinnön sosiaalinen perustelu esitti sterilointia mahdolliseksi tilanteissa, joissa henkilön
kyky huolehtia jälkeläistensä kasvattamisesta kunnollisiksi kansalaisiksi oli kyseenalainen
edellä kuvattujen vajaakelpoisuuden muotojen vuoksi. Pelkät sosiaaliset ongelmat eivät
riittäneet steriloinnin syiksi, vaan ne vaativat rinnalleen todisteen perinnöllisestä vaivasta.
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Usein näiden kuitenkin nähtiin kulkevan käsi kädessä, vaikka systemaattista suunnitelmaa
alaluokkaista elämää viettävien henkilöiden steriloimiseksi ei erikseen esitelty. 1900-luvun
alun suomalainen alaluokka oli lopulta pieni ryhmä. Sitä määrittivät pahoinvointi ja huonoosaisuus, mutta sen piiriin luettiin myös ne, jotka eivät ominaisuuksineen tai tapoineen istuneet
järjestäytyneen yhteiskunnan raameihin.142 Silti se oli tehokas uhkakuva ja syy puuttua
sosiaalisiin ongelmiin.
Protestanttinen

työmoraali

ja

talousliberaalit

arvot

olivat

tärkeä

näkökulma

komiteamietinnössä: vain terveet ja kelvolliset kykenivät hyödylliseen ja tuottavaan työhön.
Sen sijaan vajaakelpoisten ja ala-arvoisten todettiin vain lisäävän julkisen talouden taakkaa.143
Asettelua on tarkasteltava 1800-luvun rakennemuutoksen viitekehyksessä: irtolaisten ja
työnvieroksujien määrän kasvu oli tuonut köyhäinavun piiriin yhä enemmän sellaisia, joiden
avuntarve ei johtunut vajavaisuudesta, vaan työttömyydestä.144
Irtolaisten epäilyttävää mainetta lisäsivät vuosisadanvaihteen yhteiskunnallinen levottomuus
sekä vuoden 1918 sota. Kuljeksiminen, työttömyys ja siveettömyys erottivat yksilön
”kunniallisen” työn tekijöistä. Helsingissä heitä valvoi ja otti kiinni siveyspoliisi, jonka
toimenkuvaan kuului myös mielisairaiden etsiminen ja toimittaminen hoitoon tai talteen.145
Mielisairaiden ja yhteiskunnan laidalla elävien määrittely ja heihin sovelletut toimet olivat siis
osittain päällekkäisiä ja samojen tahojen vastuulla.
Vaikka sekä heikkomielisyyden että sosiaalisten ongelmien perinnöllisyyttä oli vaikea
todentaa, huomautettiin erityisesti henkisesti ala-arvoisten joukossa tavattavan korostuneesti
yhteiskunnanvastaisia ominaisuuksia. Nopeasti leviävän kurjuuden aiheuttamien kulujen
karsimiseksi ennaltaehkäisevät toimenpiteet näyttäytyivät välttämättöminä. ”Vajaakelpoisten
syntymisen estäminen on tärkeä yhteiskuntapoliittinen tehtävä”, mietinnössä kiteytettiin.146
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4. Rotuhygieeninen vallankäyttö sterilointilaissa
4.1 Lain legitimointi komiteamietinnössä
Komiteamietintöä leimaa voimakas huoli väestön elinvoimasta. Mietinnön valmistuessa
Suomen tasavalta oli ollut olemassa reilun vuosikymmenen, ja koko 1920-lukua leimasivat
lyhytikäiset hallitukset ja ulkopoliittisen linjan muovaaminen. Suomi etsi paikkaansa pyrkien
osaksi (Länsi-)Eurooppaa, vaikka suhde Skandinaviaan kieliriidan ja itäruotsalaisen ja
aitosuomalaisen

liikehdinnän

vuoksi

olikin

kompleksinen.

Suomalaisten

väitetyt

mongolisukujuuret erottivat heidät skandinaaveista, ja tukea etsittiin itäbalttilaisista
veljeskansoista. Kansallisen geneettisen aineksen laatu – ja maine – oli nostettava
mahdollisimman korkealle.
Kansainvälinen yhteistyö ja tutustuminen muualla saavutettuihin tuloksiin vaikuttivat
ulkomaisten esimerkkien vahvaan painottamiseen komitean työssä. Sen jäsenillä oli opinto- ja
työtaustaa esimerkiksi Saksasta ja Pohjoismaista, ja he tekivät myös opintomatkoja varta
vasten mietintöä varten. Harry Federley ja Ruotsin johtava eugeenikko Herman Lundborg
olivat läheisiä ystäviä.
Talousvaikutuksia pidettiin yhtenä keskeisimmistä syistä sterilointilain säätämiselle: jos
rikkaammissakin maissa uusiin hoitolaitoksiin budjetoitiin vain harvoin, ei köyhällä Suomella
voitu olettaa olleen ylimääräistä rahaa yhä uusiin instituutioihin, jotka söivät rahaa tuottamatta
suoraa hyötyä takaisin. Lisäksi Suomessa henkinen rappeutuminen vaikutti olevan erityisen
kovassa kasvussa, mistä pidettiin todisteena runsasta rikollisuutta ja itsemurhien lisääntymistä.
Eroa Skandinaviaan kutsuttiin järkyttävän suureksi.147
Mietinnön aluksi luotiin lyhyt katsaus perinnöllisyystieteen uusimpiin tuloksiin. Niihin
yhdistettiin

myös

oppikirjamaisesti

degeneraatioteorian

ajatuksia.

Nykyaikaiseen

perinnöllisyystutkimukseen vedoten todettiin, että hyvät perintötekijät säilyivät elinkykyisinä
vaikeinakin aikoina huonojen ollessa kehityskelvottomia aina. Kriittisinä aikoina
kansakunnalla oli sitä heikommat selviämismahdollisuudet, mitä enemmän siinä esiintyi
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epäsuotuisia geenejä. Yhteiskunnan oli tehtävä kaikkensa mahdollistaakseen tuleville
sukupolville hyvät perintötekijät.
Siinä missä lahjakkaat ja ahkerat kansalaiset kehittivät yhteiskuntaa, olivat tylsämieliset
resursseja kuluttava taakka vailla hyödyllisiä ominaisuuksia. Mielisairaat ja rikolliset olivat
suorastaan vaara moraalittoman käytöksensä ja riehumistaipumustensa vuoksi. Myönteisten
ominaisuuksien

katsottiin

jakautuvan

hierarkkisesti

myös

etnisyyksien

perusteella.

Ihonväriltään mustien keskuudessa lahjakkuutta väitettiin esiintyvän huomattavasti
vähemmän, mutta ala-arvoisia yksilöitä enemmän kuin valkoisten joukossa.
Edelliseen viitaten komitea valitellen totesi, että syntyvyysluvut olivat niin maailmanlaajuisesti
kuin paikallisesti geenien kannalta päälaellaan. Matalampien lapsilukujen katsottiin olevan
yhteydessä hyviin perintötekijöihin: “Ne, joiden varassa meidän aikamme sivistys on, eivät
havaitse, että kaksilapsijärjestelmän toteuttaminen tietää sitä noudattavien kansanaineksien
järjestelmällisesti suoritettua itsemurhaa.” Samalla geeneiltään ei-toivotut yksilöt vaikuttivat
lisääntyvän hyvinkin ahkerasti. Kun vielä korkea sivistystaso lisäsi myötä- ja vastuuntuntoa
heikkoja ja sairaita kohtaan, ei luonnonvalinta päässyt karsimaan epäkelpoja yksilöitä pois.148
Näin päädyttiin degeneraatioteoreetikkojen kuvaamaan kontraselektion kierteeseen.
Mielisairaat ja kaatumatautiset olivat useimmin vaikeita tapauksia, ja siksi tylsä- ja
vähämielisiä helpommin diagnosoitavissa. Vakavimmat tapaukset olivat yleensä jo valmiiksi
laitoksiin suljettuja, joten heidän ei nähty aiheuttavan yhteisölle samankaltaista vaaraa kuin
lievempien. Eri tavoin viallisten yksilöiden suuren ja alati kasvavan joukon hallitsemiseksi
komitea piti tarpeellisena ottaa kasvi- ja eläinjalostuksen opit soveltaen käyttöön ihmisillä:
“Edelläkerrotut havainnot, jotka perustuvat kriitillisiin laajan aineiston käsittäviin
tutkimuksiin, ovat antaneet rotuhygienikoille aiheen ryhtyä harkitsemaan, voitaisiinko jotakin
tehdä ihmissuvun kehityksen ohjaamiseksi nykyistä terveemmille urille.”149
Positiivisen eugeniikan ei yksinään katsottu riittävän kansan koostumuksen parantamiseen. Se
ei myöskään vaikuttanut huonoperimäisten lisääntymiseen. Ei-toivottua lisääntymistä
katsottiin voitavan rajoittaa kolmella eri keinolla: avioliittokiellolla, laitokseen sulkemisella ja
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steriloinnilla. Naimisiinmenon estäminen oli Pohjoismaissa jo vaihtelevissa määrin kiellettyä
mielisairailta ja epileptikoilta, ja Suomessa vuonna 1929 voimaanastunut avioliittolaki laajeni
kieltämään naimisiinmenon rotuhygieenisistä syistä tylsämielisiltä, mielisairailta ja
perinnöllistä kaatumatautia sairastavilta.150
Sukupuolisen

kanssakäymisen

rajautuminen

avioliiton

sisälle

kuului

vahvasti

kristillisporvarilliseen maailmankuvaan. Lapsia ei olisi pitänyt syntyä niille ihmisille, joilta
avioliiton solmiminen oli kiellettyä. Komitea kuitenkin myönsi logiikan puutteellisuuden.
Vialliset yksilöt eivät vaikuttaneet olevan avioliittoinstituution vannoutuneimpia kannattajia.
Itse asiassa yhdeksi heidän määrittelevimmistä piirteistään koettiin juuri hallitsematon
sukupuolivietti. Yksinään avioliittokielto oli siis riittämätön. Lisäksi avioliiton kieltäminen
puuttuisi olennaisesti yksilön elämään ja perusoikeuksiin.151
Sekä Yhdysvalloissa että Skandinaviassa vakavasti ongelmaiset ihmiset oli mahdollista
sijoittaa pakkohoitolaitokseen, ensin mainitussa myös rotuhygieenisin perustein. Sijoitusaika
oli enimmillään 20 vuotta, eikä elinikäistä laitokseen sulkemista pidetty inhimillisenä. Se oli
kuitenkin sikäli tehokas keino, että potentiaaliset rikoksenuusijat saatiin pidettyä poissa
pahanteosta, eikä heillä myöskään ollut mahdollisuutta lisääntyä ja levittää turmeltunutta
perimäänsä eteenpäin. Taparikollisuutta ja sille altistavia geenejä pidettiin pitkälti periytyvinä.
Ongelmana laitoshoidossa oli kuitenkin paikkojen vähäisyys ja kunnollisen hoidon kalleus.
Kun samalla ongelmatapausten määrä oli selvässä kasvussa, olisi uusien mielisairaaloiden
perustaminen ja ylläpito tullut kestämättömän kalliiksi valtiontaloudelle.152
Suomessa mielisairaiden hoitoon pääsy oli lain puitteissa turvattu vuoden 1889 sairasmielisten
hoitoa koskevalla asetuksella ja julistuksella. Köyhäinhoitolaissa (1922) kunnat velvoitettiin
järjestämään joko erillinen mielisairaala tai vähintään mielisairasosastoja kunnalliskotien
yhteyteen. Julkisissa laitoksissa hoidettuja ei kuitenkaan pystytty pitämään paikalla vastoin
tahtoaan, ja hoitopaikkojen määrää pidettiin joka tapauksessa riittämättömänä. Myös yksilön
eristämistä pois totutusta elämänpiiristään pidettiin kyseenalaisena. Komiteassa asiaa pohdittiin
seuraavasti:
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Rotuterveydenhoidollisessa kirjallisuudessa on laitokseen sulkemisesta ja
sterilisoimisesta vilkkaasti väitelty ja niiden etuja ja haittoja punnittu
vastakkain. Monella taholla on oltu taipuvaisia pitämään laitokseen
sulkemista inhimillisempänä kuin sterilisoimista, koska sterilisoiminen
yleensä edellyttää leikkausta. Sen sijaan laitokseen sulkeminen kohdistuu
mitä raskaimmin ihmisen koko elämänkulkuun, riistäen häneltä vapauden ja
tehden hänelle mahdottomaksi oman kodin perustamisen, vieläpä
avioliittoonmenon. Sterilisoiminen sitä vastoin ei aiheuta tällaisia
seurauksia.153

Tässä kohtaa komiteajäsenet käänsivät huomionsa sterilointiin. Se ei riistänyt ihmiseltä
mahdollisuutta tavalliseen elämään eikä estänyt naimisiinmenoa. Päinvastoin henkilöt, jotka
diagnoosinsa vuoksi eivät olisi saaneet avioitua, saattoivat toimenpiteen jälkeen solmia
avioliiton aivan hyväksytysti. Itse sterilointia kuvattiin kehittyneen teknologian ansiosta
rutiininomaiseksi, melko harmittomaksi toimenpiteeksi, josta oli jo myönteisiä kokemuksia
Yhdysvalloista. Komitean näkemys oli yksiselitteinen: “Kun ei ole yhteiskunnan etujen
mukaista, että siihen uusiksi jäseniksi tulee heikkomielisiä, mielisairaita ja kaatumatautisia, on
katsottu voitavan vaatia, että niiden yksilöiden, joilla on tällaisia tauteja synnyttäviä
perintöaiheita, on alistuttava sterilisoitaviksi.” 154
Mietinnön laatijat olettivat, että yhteiskunnalle haitallisten perintötekijöiden rajoittaminen
herättäisi kansalaisissa luontaista hyväksyntää. Perinnöllisyystieteen opit alkoivat olla yhä
laajemmin tunnettuja suuren yleisön keskuudessa, ja toisaalta henkisesti ala-arvoisten
yhteiskunnalle aiheuttamat uhat tiedostettiin entistä paremmin. Steriloinnin virallistamisen ei
siksi oletettu aiheuttavan merkittävää vastustusta.155 Tilannetta verrattiin aikanaan epäilyksiä
herättäneeseen rokotepakkoon, josta sittemmin oli havaittu olevan mitä suurinta hyötyä niin
yhteisön kuin yksilön itsensä kannalta.156 Komitea päätyi siihen, että vaikka sterilointi ei
voimassa olleen lainsäädännön puitteissa ollut laillista, oli se kuitenkin johdonmukaista.157
Uuden lain säätäminen oli siis tietyllä tapaa vain lääketieteellisten ja yhteiskunnallisten
realiteettien virallistamista, jo olemassa olevien arvojen käytäntöön soveltamista.
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Steriloinnin myönnettiin sisältävän tiettyjä haittoja. Näistä tärkein oli toimenpiteen
peruuttamattomuus: mikäli sterilointi jälkikäteen havaittiin turhaksi, ei tilannetta voinut enää
muuttaa. Tämän vuoksi jokainen sterilointipäätös tuli käsitellä yksittäistapauksena
puolueettomassa asiantuntijaelimessä, lääkintöhallituksessa. Sillä tulisi olemaan valtuudet
saada viranomaisilta tarpeellisiksi katsomansa tiedot.158 Päätöstä varten tarvittaisiin
lääkärinlausunto, steriloitavaksi esitetyn kirjallinen suostumus, tai mikäli hän oli holhouksen
alainen, holhoojan suostumus. Steriloitavan ollessa naimisissa tai menossa naimisiin myös
puolison lausunto oli toivottava.159
Riskejä liittyi niin ikään kevytmielisen elämäntavan yleistymiseen, kun alun perinkin
löyhämoraaliset steriloidut pääsisivät elämään vailla riskiä raskaaksi tulemisesta. Irtosuhteiden
lisääntyminen puolestaan näkyisi uusina sukupuolitautitapauksina.
Kun ne henkilöt, joihin sterilisoimista tultaisiin soveltamaan, useimmiten
ovat siinä määrin harkinta- ja arvostelukyvyttömiä taikka viettinsä vallassa,
että he joka tapauksessa seurauksista välittämättä heti tilaisuuden tullen
antautuvat sukupuoliyhteyteen, ei sterilisoimisella heidän elämäntapoihinsa
nähden yleensä tulisi olemaan mitään vaikutusta.160

Ne, joilla oli erikoisia taipumuksia pahantapaiseen elämään tai riski levittää sukupuolitauteja,
oli siis syytä toimittaa laitoshoitoon, olivat he steriloituja tai eivät. Sukupuolitautia sairastavien
kohdalla komitea päätyi siihen, että koska tartuntariskiä ei saataisi steriloimalla poistettua, oli
sen toteuttaminen turhaa. Lisäksi yleisimmistä taudeista tippurin vaikutuksiin kuului
hedelmättömyys, kuppa puolestaan aiheutti keskenmenoja.161 Sukupuolitaudin siirtyminen
elävänä syntyvälle lapselle oli siis marginaalinen ongelma.
Komiteamietinnössä

huomioitiin

vanhemmuuden

epäämisen

vaikutukset

ihmisen

hyvinvoinnille. Lapsettomuuden todettiin aiheuttavan masentuneisuutta erityisesti naisilla.
Omien jälkeläisten puutteen katsottiin kuitenkin olevan verrattain vähämerkityksistä, kun suuri
osa steriloitavista oli tavalla tai toisella mieleltään sairaita: “Niillä naisilla, joihin sterilisoimista
tultaisiin soveltamaan, on varmaankin vain peräti harvoin äidiksitulemisen kaipuuta. Varsin
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usein, milloin he ovat omasta sairaudestaan tietoisia, he päinvastoin suorastaan kammoavat
raskautta.”162 Erikseen mainittiin vielä heikkomielisten naisten yliedustus omien lastensa
murhaan syyllistyneiden vanhempien joukossa.163 Steriloitava nainen oli kunnollisen
äitikansalaisen vastakohta, jonka seksuaalisuus manifestoitui hallitsemattomasti ja jolta
puuttuivat luonnolliset äidinvaistot.
On huomionarvoista, että niin komiteamietinnössä kuin sterilointilakia kannattavissa julkisissa
puheenvuoroissa perustelut kajota steriloitaviksi esitettyjen henkilöiden yksilönvapauteen
keskittyvät

lähes

yksinomaan

heidän

parantumattomuuteensa

ja

ympäristölleen

aiheuttamaansa uhkaan. Tapa puhua rotuhygieenisesti tai sosiaalisesti epäkelvoista yksilöistä
sopii Foucault’n esitykseen siitä, kuinka biovaltaa käyttävä yhteiskunta legitimoi toimensa
”vetoamalla itse rikoksen kammottavuuden sijasta rikoksentekijän hirviömäisyyteen, hänen
parantumattomuuteensa ja välttämättömyyteen suojella yhteiskuntaa häneltä. On oikeus tappaa
sellaiset, jotka muodostavat muille jonkinlaisen biologisen uhan.”164 Tappamisen voi
laajemmin ymmärtää puuttumiseksi yksilön koskemattomuuteen.
Sosiaalisilla sterilointiperusteilla mietinnössä tarkoitettiin tilannetta, jossa henkilöä, jolta
puuttuivat

edellytykset

elättää

ja

kasvattaa

lapsiaan,

estettiin

niitä

hankkimasta.

Lastenhankinnan perusedellytyksenä pidettiin kykyä huolenpitoon. Mikäli runsaslapsisen
perheen toimeentulo vaati äidin ansiotyötä, jota uusi raskaus ja synnytys olisivat haitanneet, oli
äidin sterilointia harkittava. Samoin oli tilanteessa, jossa vaimon kivulloisuuden ja miehen
juomahimon vuoksi perheolot olivat selvästi huonot. Yksinään jälkimmäiset syyt eivät riittäneet
myönteiseen sterilointipäätökseen, vaan silloin ratkaisua haettiin sosiaalitukien ja
huoltotoiminnan lisäämisestä. Yhdessä rotuhygieenisten syiden tai elatusvaikeuksien kanssa
sterilointiin voitiin kuitenkin päätyä.165
Myös yleisinhimilliset syyt saattoivat johtaa steriloimiseen. Niillä tarkoitettiin henkilön
elämänlaatua, elinehtoja tai asemaa, joka voisi parantua steriloinnin myötä. Käytännössä tämä
tarkoitti steriloinnilla poistettavaa rotuhygieenistä avioliittoestettä tai riskiä tulla suljetuksi
hoitolaitokseen. Komitea muistutti, että muista kuin laissa mainituista – rotuhygieenisistä,
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sosiaalisista ja yleisinhimillisistä – sekä puhtaan lääketieteellisistä syistä sterilointi olisi
edelleen laitonta.166
Rikollisten steriloimista komiteamietinnössä käsiteltiin perusteellisesti. Rikollisilla tarkoitettiin
lähinnä tapakriminaaleja, ei satunnaisia lainrikkojia. Vaikka perinnöllisyysoppi ei ollut löytänyt
mitään yksittäisiä rikollisuutta aiheuttavia perintötekijöitä, todettiin rikollisten kuitenkin olevan
henkisesti vajaakelpoisia tai kuuluvan sukuihin, joissa esiintyi paljon mielisairauksia.
Rikollisten steriloinnin lähtökohtainen peruste oli sosiaalipoliittinen, ei rotuhygieeninen.
Steriloitaviksi esitetyt rikolliset olivat yleensä seksuaalirikollisia, ja steriloinnin katsottiin
sopivan himojen rauhoittamiseen. Myös taipumusta varkauksiin ja murhapolttoihin pidettiin
mahdollisena korjata steriloinnin avulla. Rikokseksi luokitellun homoseksuaalisuuden
täydelliseen poistamiseen steriloinnin ei tiedetty toimivan. Vietin voimakkuutta leikkauksen
väitettiin hillitsevän.167
Ristiriitaista on, että miespuolisiin seksuaalirikollisiin steriloinnin nähtiin vaikuttavan
rauhoittavasti, mutta steriloitujen naisten himojen pelättiin vain lisääntyvän äitiyden riskin
poistuttua. Suhtautumiseroa ei komiteamietinnössä millään lailla avata. Se kuitenkin kielii
vastakkaisista tavoista ymmärtää sukupuolten seksuaalisuus. Miehillä se oli alkukantaista,
väkivaltaistakin, mutta luonnollisempaa. Ennakko-oletus naisseksuaalisuudesta puolestaan oli,
että se toteutui primääristi reproduktiivisena ja julkiselta katseelta piilossa. Poikkeaminen tästä
mallista oli suurempi luonnottomuus kuin seksuaalisesti aggressiivinen mies, jonka käytös oli
lopulta sisäsyntyistä. Seksuaalisesti holtiton nainen petti yhteisön luottamuksen, eikä se
palautunut steriloinnillakaan.
Muuta kuin heteroseksuaalisuutta käsiteltiin mietinnössä suoraan hyvin vähän. Valmiin lain
ensimmäisessä pykälässä mainittiin suuntautumisensa puolesta luonnoton sukuvietti
steriloinnin perusteena, mutta enempää aiheeseen ei viitattu.168 Kyseisellä luonnottomuudella
viitattiin myös lapsiin suuntautuneisiin seksuaalirikoksiin tai raiskauksiin, joiden rinnalla
seksuaali- tai sukupuolinormista poikkeavuus todennäköisesti näyttäytyi marginaalisena
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ilmiönä.

Toisaalta

esimerkiksi

homoseksuaalisuus

saatettiin

diagnosoida

merkiksi

psykopatiasta, kuten aiemmin on todettu. Tällöin päädyttiin jälleen tilanteeseen, jossa itse
”ongelma” naamioitiin joko häveliäisyyssyistä, sen poistamiseksi tai sekä että.
Jan

Löfström

on

tutkinut

homoseksuaalisuudesta

vaikenemista

suomalaisessa

kansanperinneaineistossa. Vaikka etnisellä ja sosiaalisella toiseuttamisella on pitkät perinteet,
vallitsee seksuaalisuudesta lähes täysi hiljaisuus. Tämä selittyy Löfströmin mukaan osittain
sillä, että agraariyhteiskunnassa ja työväenluokan piirissä sukupuolten eroja korostettiin alun
perin vähemmän. Myöhemmin omaksuttu syvempi rajanveto naisiin ja miehiin oli porvariston
tuottamaa.169 Näin ollen odotuksista poikenneet seksuaali- ja sukupuoli-identiteetit eivät
potilaskertomuksissa ja köyhäinhoidon raporteissa nousseet tärkeimpien ”vaivojen” joukkoon.
Ne saattoivat hyvin sisältyä toteamukseen omituisuudesta, mutta ymmärrettiin tällöin
laajemman ongelman osaksi tai seuraukseksi.
Rikollisten steriloimisen yhteydessä muistutettiin, että siitä ei tulisi tehdä yleistä toimintalinjaa.
Jos rikollinen oli henkisesti terve, tuli sterilointia välttää. Mainitun parantumisen laatua tai
todentamista ei tarkennettu:
Jottei rikolliselta vietäisi sitä siveellistä kannustinta parannukseen, minkä
tietoisuus lasten ja perheen huoltamisvelvollisuudesta ainakin useasti on
omansa antamaan, olisi sellaisen rikollisen sterilisoiminen, joka ei ole
henkisesti sairas, sallittava vain silloin kun ei ole toiveita parantumisesta. 170

Heikkomieliset olivat suurin yksittäinen steriloitava ryhmä. He saattoivat saada terveitä lapsia,
mutta mikäli nämä kasvaisivat heikkomielisen vaikutuspiirissä, estyisi kehittyminen
kunnolliseksi kansalaiseksi mitä luultavimmin. Varsinaisten vaivojensa lisäksi heikkomielisillä
oli komitean mukaan taipumuksia yhteiskunnan vastaiseen toimintaan ja psykopatiaan.
Pysyvästi laitoshoidossa olleiden mielisairaiden lisäksi myös kaikkein nuorimmat ja
vanhimmat, vaihdevuotensa ohittaneet naispuoliset, sekä syvään tylsyyteen vajonneet
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miespuoliset mielisairaat oli luokiteltava vaarattomiksi, jolloin sterilointi ei ollut yhtä tärkeää
tai ainakaan yhtä kiireellistä kuin muiden ryhmien kohdalla.171
Edellä mainituista ryhmistä erottuvat selvästi psykopaatit, joiden steriloinnilla nähtiin suuri
rotuhygieeninen merkitys. Perinnöllistä psykopatiaa sairastavien määräksi arvioitiin kahdesta
neljään

prosenttia

koko

väestöstä.

Koska

psykopaatit

vapaina

ollessaan

lähes

säännönmukaisesti aiheuttivat yleistä häiriötä ja vaaraa, ja kun sairauden tyypillisesti uskottiin
pahenevan seuraavassa sukupolvessa, pidettiin psykopaattien sterilointia perusteltuna.172
Psykopatian kohdalla on syytä muistaa diagnoosin nykyisestä merkittävästi poikkeava ja väljä
määrittely.
Rappeutuneet alkoholistit eli juopposairaat käsiteltiin niin ikään omana ryhmänään.
Alkoholismi tulkittiin useasti psykopatian tai muun samankaltaisen sairauden oireeksi, jota
esiintyi helposti aggressiivisuuden ja ylivirittyneen seksuaalisuuden yhteydessä. Tällöin
sterilointia puolsivat sosiaaliset syyt, mahdollisesti myös rotuhygieeniset, mikäli sairaan
suvussa esiintyi alkoholismia laajemmin. Koska todisteita alkoholin väärinkäytön vaikutuksista
sukusoluille ei kuitenkaan ollut, ei vanhemman alkoholismi kelvannut yksiselitteisesti
suvunjatkamista estäväksi tekijäksi varsinkaan, kun juoppojen lapsista tiedettiin monesti
kasvaneen kunnon kansalaisia.173 Vaikka alkoholin väärinkäyttö ei yksinään riittänyt
steriloimispäätökseen, saattoi se muiden syiden rinnalla myötävaikuttaa siihen. Huomattavaa
on, että alkoholismi, kaikissa yhteiskuntaluokissa tavattava ilmiö, tarvitsi seurakseen lähinnä
alemmissa luokissa tavattuja sosiaalisia ongelmia, jotta sen varjolla saatettiin harkita
steriloimista.
Komitea korosti, ettei sterilointia missään nimessä saanut pitää rangaistuksena, ja ettei se sitä
ollutkaan. Koska absoluuttinen pakollisuus saattaisi lisätä rangaistustulkintoja, esitettiin
steriloitavan tai holhoojan suostumusta yhdeksi sterilointipäätöksen vaatimukseksi. Kaiken
kaikkiaan uskottiin, että rotuhygieeniset syyt ja tavallisen elämän mahdollistaminen sellaisille,
joilla oli halua muttei sairauden vuoksi kykyä lainmukaiseen elämään yhteiskunnassa,
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muuttaisivat suuren yleisön mielipiteen sterilointimyönteiseksi ja samalla hälventäisivät asiaan
liittynyttä stigmaa.174

4.2 Eduskuntakäsittely
Sterilointilaki käsiteltiin vaalikaudella 1933–1936, jolloin pääministeri Toivo Kivimäen
johtamalla Edistyspuolueella (ed.) oli 11 paikkaa eduskunnassa. Lisäksi hallitukseen kuuluivat
Ruotsalainen kansanpuolue (rkp.) 21 ja Maalaisliitto (ml.) 53 paikalla. Suurin puolue oli
oppositiossa istunut Sosialidemokraattinen puolue (sd., 78 paikkaa). Kokoomuslaisia (kok.)
edustajia oli 18 ja Isänmaalliseen kansanliikkeeseen (ikl.) kuuluvia 14.
Sterilointilain hyväksymistä edelsi kolme eduskuntakäsittelyä joulukuun 1934 ja maaliskuun
1935 välillä. Eniten puheenvuoroja käyttivät sosiaalidemokraatit 37,5 prosentin osuudella.
Toisiksi eniten äänessä olivat Maalaisliiton ja Isänmaallisen kansanliikkeen edustajat,
kummatkin viidenneksellä puheenvuoroista. Puheenvuorojen puolue- ja käsittelykohtainen
jakautuminen näkyy taulukossa alla.
Puolue
SDP
Ml.
IKL
Kok.
Ed.
RKP
KP
Yhteensä

I käsittely
(11.12.1934)
4
1
3
3
0
1
1
13

II käsittely
(19. ja 22.2.1935)
12
6
8
3
3
1
0
33

III käsittely
(5.3.1935)
8
7
2
0
0
1
0
18

Yhteensä
24
14
13
6
3
3
1
64

Keskusteluun osallistui yhteensä 23 kansanedustajaa seitsemästä puolueesta. Heistä 11
osallistui ainakin kahteen kolmesta käsittelystä, ja 15 käytti vähintään kaksi puheenvuoroa.
Puoluesuhteet jakautuivat melko samankaltaisesti myös aktiivikeskustelijoiden kesken, joskin
sosiaalidemokraattien edustus korostui entisestään. Puheenvuoron käyttäneistä naisia oli
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kolme: Kyllikki Pohjala (kok.), Hilja Pärssinen (sd.) ja Hilja Riipinen (ikl.). Vaalikaudella
1933–1936 naispuolisia kansanedustajista oli 14.175
Kahdessa ensimmäisessä eduskuntakäsittelyssä keskustelivat pääasiallisesti sterilointilain
kannattajat. Tällöin keskustelu koski lain sisältöä ja muotoilua. Lain vastustajat pääsivät
kunnolla ääneen vasta kolmannessa käsittelyssä, jonka päätteeksi lain säätämisestä
äänestettiin.176

4.2.1 Puolustus
Sterilointilaki tuli eduskunnan käsiteltäväksi ensimmäistä kertaa joulukuun 11. päivänä vuonna
1934. Käsittelyn avasi edustaja Oskari Reinikainen (sd.). Hän toimi puheenjohtajana
talousvaliokunnassa, jonka mietinnön pohjalta keskustelua käytiin.177 Puheenvuorossaan
Reinikainen painotti tärkeimmän kysymyksen liittyvän siihen, oliko sterilointilaki säädettävä
pakolliseksi vai vapaaehtoiseksi, ja missä laajuudessa pakollisuutta olisi sovellettava. Tämä
kysymyksenasettelu pysyi keskeisenä jokaisessa käsittelyssä.
Vaikka kansanedustajien motiivit vaihtelivat, erottui yhteiskunnan suojelu kokoavana
perusteluna. Yksilön edun oli väistyttävä yhteisön tieltä, ja vastaavasti yhteiskunta oli
vastuussa oman elinvoimansa turvaamisesta. Toisaalta degeneroituneen yksilön elämää
pidettiin kärsimyksenä ja taakkana sekä tälle itselleen että lähipiirille. Hannes Ryömän
kertomus kiteyttää asian monitahoisuuden:
Erään kerran tapasin Seinäjoen piirisairaalan tylsämielisten osastolla kuusi
idioottia lasta lähteneinä samasta työläisperheestä Tampereella. Oliko näistä
lapsista mitään iloa heidän vanhemmilleen ja oliko näillä lapsilla mitään iloa
olemassaolostaan, kun he koko ikänsä tylsinä, sormi suussa joutuivat
maleksimaan suljetussa tylsämielisten laitoksessa? Ja ennen kaikkea, onko
yhteiskunnalla mitään iloa tai hyötyä näistä lapsista? Luulisin voivani
vastata kaikkiin näihin kysymyksiin kielteisesti.178
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Ryömä ei suinkaan ainoana kertonut esimerkkitapauksia, joissa sterilointipakko olisi ehkäissyt
huonojen ominaisuuksien leviämistä. Reinikainen kertoi tapauksesta, jossa tylsämielinen oli
synnyttänyt kolmannen tylsämielisen lapsensa ja samalla tartuttanut tähän syfiliksen. ”Onhan
luonnollista, että kun tällaista tapahtuu, niin silloin on yhteiskunnalla velvollisuus myöskin
käyttää pakkokeinoja”, Reinikainen totesi.179 Degeneraatioteorian ajatuksia toisintaneet
lausunnot olivat lakia puolustaneille kansanedustajille todiste steriloinnin tarpeellisuudesta ja
loogisuudesta.
Ruumiin historiassa tyypillinen alhaisuus ja likaisuus tuli puheenvuoroissa toistuvasti esille.
Vahvimmin tämä ilmeni seksuaalirikollisten eläimellistämisenä. Kyseisen kategorian
rikoksista Juho Paksujalka (ml.) totesi ensimmäisessä käsittelyssä: ”Eikö tämä ole yksi niiden
törkeiten [sic] rikosten sarjasta, mitä kristityn ihmiskunnan keskuudessa voi tapahtua, että
ihminen voi olla kuin raatelevainen peto.” Nimenomaan sana peto toistui asiayhteydessä eri
puheenvuoroissa. Samaten puhuttiin luonnottomuudesta ja raakalaismaisuudesta. Petoretoriikassa näkyy Foucault’n tunnistama tapa kiinnittää huomio rikoksen sijasta rikolliseen.
Yhteiskunnallinen ongelma rikollisuus muuttui hallittavammaksi, kun sen aiheuttajat nähtiin
ulkopuolisina ihmiskunnan vihollisina. Valtion oikeus puolustautua ja suojata paitsi itseään,
myös (kunnollisia) kansalaisiaan legitimoitui. Viittaus kristittyyn ihmiskuntaan entisestään
korosti vastakkainasettelua.
Paksujalka kutsui lakia lisäksi ihmiskunnan elämän terveyttämisen välineeksi.180 Heikki
Niskasella (Kansanpuolue, kp.) oli samansuuntainen linja: ”Rodun terveenä pitämistä
tarkoittavat pyrkimykset ja yhteiskunnalliset syyt vaativat välttämättä, että vajakelpoisten ja
valtiota ja terveitä kansalaisia rasittavien yksilöiden syntymistä koetetaan ehkäistä.”181 Sekä
Paksujalan että Niskasen puheenvuoroissa valtio esitettiin sekä päätoimijana että yksilöiden
huonoista valinnoista ja ominaisuuksista kärsijänä. Ei-toivottujen henkilöiden näyttäytyessä
kitkettävinä vierasesineinä lajiruumiissa toimenpiteiden kiirehtiminen vaikutti itsestään
selvältä. Yksilöt jäivät lopulta anonyymeiksi ongelmatapauksiksi, joiden ensisijainen
kiinnostavuus piili heidän valtiota heikentävässä vaikutuksessaan. Samalla heidän
alkuperäinen jäsenyytensä yhteisössä häivytettiin.
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Yksi vilkkaimpia keskusteluja liittyi seksuaalirikollisiin sovellettaviin toimenpiteisiin: oliko
syytä steriloinnin lisäksi myös kastrointiin eli sukupuoliyhteyden harjoittamiskyvyn
poistamiseen? Pääasiallisesti puhuttiin lapsiin ja nuoriin naisiin kohdistuneista rikoksista,
eläimiin sekaantuminen mainittiin yhdessä puheenvuorossa. Äänessä olleet kansanedustajat
käsittelivät asiaa jyrkästi sekä rikosten kohteiden että laajemmin niiden yhteiskuntaa
rapauttavan

merkityksen

kannalta.

Niskanen

puhui

seksuaalirikollisten

yhteydessä

lynkkauksesta, kuohitsemisesta ja raamatullisesta myllynkivi kaulassa hukuttamisesta.182
Seksuaalirikosten käsittelyssä sukupuolinäkökulma painottui miehiin, kuten näkyy Paksujalan
puheenvuoron aloituksessa: ”Herra puhemies! Vaikka tämä esillä oleva laki on tarkoitettu
meille miesväelle opiksi ja ojennukseksi, niin siitä huolimatta täytyy sanoa, että tämä on
sittenkin hyvä.” Paksujalan sanoista välittyy ennakko-olettamus miessukupuolen luonnostaan
dominoivasta

ja

vaikeasti

kontrolloitavasta

seksuaalisuudesta.

Seksuaalisuudeltaan

kyseenalaiset naiset puolestaan esiintyivät enemmän yksittäistapauksina, joko edellä mainitun
tylsämielisen

äidin

kaltaisina,

ymmärtämättömyyttään

muiden

vietävissä

olevina

degeneraation levittäjinä, tai vaihtoehtoisesti aktiivisina viettelijätyyppeinä, prostituoituina.
Jälkimmäisiä Paksujalka piti vakavana uhkana miehille:
Minun huomiotani on kiinnittänyt kuitenkin sterilisoimislain esityksessä 6
§, kun sanotaan, että älköön kuitenkaan 1 §:n 2 momentin tarkoittamassa
tapauksessa, jos henkilö itse siihen suostuu, käytettäkö sterilisoimisessa
sellaista menettelyä, joka poistaa kyvyn sukupuoliyhteyden harjoittamiseen.
Ehkäpä tämä lienee avioliiton sisällä tapahtuessa eräässä suhteessa
oikeinkin, mutta jos tämä otetaan siveellisyyden kannalta, niin on minulla
se käsitys, ettei tämän pykälän hyväksymisellä vähimmässäkään määrässä
tulla edistämään siveellisyysrikosten poistamista (Eduskunnasta: Oikein!).
Jos niitä vielä edelleenkin halutaan sellaisina pitää ja jota sellainen henkilö,
joka on sterilisoimisen kautta tehty kyvyttömäksi suvun jatkamiseen, mutta
kuitenkin avioliiton ulkopuolella harjoittaa sitä, niin että tämän pykälän
hyväksymisellä joudutaan siihen, että sterilisoinnin kautta tulee
sukupuoliyhteyden käyttäminen vaarattomaksi. Niin ollen sterilisoidut
miehet joutuvat ehkenpä [sic] niinkuin epäilen, yleisten naisten
käytettäväksi ja osaksi samaan asemaan kuin meillä ovat nyt yleiset
naiset.183

Hilja Riipisen (ikl.) vastaus Paksujalalle oli käsittelyn ensimmäinen naispuheenvuoro:
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Minä pyysin tämän puheenvuoron vain kuultuani ed. Paksujalan lausunnon,
jonka erästä kohtaa minä en voi vaitiollen sivuuttaa. Minä oletan, että ed.
Paksujalka ei tarkoittanut suinkaan yleistää tuota ajatusta, kun hän lausui,
että lain voimaantulo voi vetää naisten siveellistä tasoa alemmas. Jokin
sellainen vihjaus siellä oli (Ed. Kesti: Kyllä se mahdollista on!). Minä
käsitän ja oletan, että ed. Paksujalka on itsekin tarkoittanut niitä naisia, jotka
ilman tällaista lakiakin ovat siveettömyyden tielle vajonneet. Muussa
tapauksessa tämä hänen lausuntonsa oli vakava loukkaus naisia kohtaan.184

Paksujalan ja Riipisen puheenvuoroissa ilmenee foucault’lainen degeneroitunut naistyyppi,
joka yhtäältä vietteli miehiä turmioon ja toisaalta leimasi omaa sukupuolista viiteryhmäänsä
matalamoraaliseksi. Huomionarvoista on, että Paksujalan esimerkissä nimenomaan nainen
pysyi uhkana, mutta steriloitu mies altistui hyväksikäytölle. Steriloituihin naisiin tätä logiikkaa
ei käsittelyssä ulotettu, vaan toimenpiteestä huolimatta arveluttava seksuaalisuus säilyi ja jopa
vahvistui.
Riipinen kehitteli naisnäkökulmaansa sterilointiasiassa kolmen käsittelyn aikana. Pitämällä
seksuaalisesti aktiivisten naisten rinnastamista muihin naisiin vakavana loukkauksena Riipinen
demonstroi hyvin Weßelin osoittamaa luokkajakoa naisten eugenistisessa ajattelussa.
Siveettömyyden tielle vajonneet naiset asemoituivat suoraan porvarillisen naisihanteen ulko(tai ala)puolelle. Riipisen naisnäkökulma oli lähtökohtaisesti äidillinen ja moraaliltaan
kristillinen. Pakkosteriloinnin hän totesi palvelevan nimenomaan naisten intressejä. Suomen
äidit ajattelisivat ennen kaikkea vielä syntymättömiä tulevia sukupolvia ja vanhempiensa
synneistä kärsiviä lapsia. Riipinen kehotti ajattelemaan, millainen äiti vajaakykyinen,
henkisesti ja sairaalloisesti rappiolla oleva nainen olisi, ja kuinka sanomattomasti lapsi
tällaisen henkilön hoidossa kärsisi. Näin hän alleviivasi mielenterveydellisen poikkeavuuden
ja äitiyden yhdistymisen luonnottomuutta. Eikä kyse ollut pelkästä hypoteettisesta
skenaariosta, vaan nykyhetkessä perin yleisestä ilmiöstä. Riipisen mukaan yhteiskunta
mahdollisti rappioelämän vieton ja puolestaan horjutti perhettä, kotia, korkeita siveellisiä
periaatteita ja niille pohjautuvaa elämänkatsomusta.185
Sotienvälisessä sisällissotadiskurssissa korostuivat juuri viattomat lapset ja syylliset äidit.
Lapsi ei voinut valita vanhempiaan, mutta vanhemmat, etenkin äiti, oli vastuussa jälkikasvunsa
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asiallisesta hoivasta ja yhteiskuntakelpoiseksi kasvattamisesta. Huonoa kotikasvatusta pidettiin
sodan syttymisen merkittävänä syynä: epämääräisissä oloissa kasvaneen väestönosan mielet
tarjosivat hedelmällisen kasvualustan punademagogien opinkappaleille. Riipinen näyttäytyy
malliesimerkkinä sisällissodanjälkeisestä porvarillisesta naistoimijasta. Punaleskien ja orpojen avustustyössä keskiluokkaiset naiset olivat merkittävä yksittäinen taho. Tuen
tarjoaminen oli osaltaan keino pitää silmällä potentiaalisia riskihenkilöitä ja harrastaa
valistustoimintaa haluttujen arvojen puitteissa.186
Äitejä liikutti Riipisen mukaan myös seksuaalirikollisten tuominen lain piiriin. Kyseisissä
tapauksissa hän oletti valtaosan ”meistä naisista” kannattavan ankarinta mahdollista
sterilointia, toisin sanoen kastraatiota.187 ”Minä luulen, että olisi oikeampaa, olisi
siveellisyyden ja vanhurskauden mukaista se, että tämä laki säädettäisiin, kun se säädetään, sen
kaikkein ankarimmassa muodossa.”188
Myös Niskanen vetosi suuren valiokunnan jäsenten vanhemmuudentuntoihin alaikäisiin
kohdistuvia seksuaalirikoksia käsitellessään:
Voiko ajatella sen pahemmin pienokaisemme pahentamista, kuin saada
tuollainen ruumiillinen saastutus ja vielä väkivaltaisuuden kautta. Minä
tahtoisin suuren valiokunnan jäsenten isinä ja äiteinä mieliä kiinnittää tähän
lain kohtaan ja siltä puolen, että mahdollisesti he löytävät lakiin kovemman
sanonnan kuin mitä me talousvaliokunnassa kyettiin [sic] siihen saamaan.189

Niskasen viittaus isiin ja äiteihin teki myös ”kunnollisista kansalaisista” ensisijaisesti tietyn
ryhmän – tulevien sukupolvien kasvattajien – edustajia.
Kuten komiteamietinnössä, myös eduskuntakäsittelyssä heteroseksuaalisuudesta poikkeava
suuntautuminen loisti lähes täysin poissaolollaan. Vain kahdessa puheenvuorossa viitattiin
lakiluonnoksen toisessa pykälässä mainittuun sukuvietin luonnottomaan voimakkuuteen tai
suuntautumiseen. Tällöin keskustelun aiheena oli se, kuinka tulisi määritellä luonnoton tai
vaarallinen sukuvietti. Karl Wiik (sd.) piti tämänkaltaisia määrittelyjä liian tulkinnanvaraisina,
kun taas Bruno Sundström (ikl.) totesi kaikkien inhimillisten päätösten lopulta perustuvan
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inhimilliselle harkinnalle.190 Tämän enempää suuntautumiseen ei viitattu. Ihmisen
seksuaalisuuteen kohdistuvan lain käsittelyssä itse seksuaalisuus jäi jälleen sivuosaan.
Sukupuolta

ja

seksuaalisuutta

enemmän

käsittelyissä

korostui

yhteiskuntaluokka.

Lakiluonnoksen sosiaaliseen sterilointiperusteeseen sisältyi muotoilu ”jos on todennäköistä,
että hänen lapsensa jäisivät hänen tällaisen vajaakelpoisuutensa takia huoltoa ja kasvatusta
vaille”. Ongelmallisena osa kansanedustajista piti konjunktiota ja: varakkaan heikkomielisen
jälkeläisen huolto olisi todennäköisesti turvattu, vaikka kasvatus olisikin puutteellista.
Vähävaraisella heikkomielisellä ei katsottu olevan edellytyksiä tarjota kumpaakaan.
Taloudellinen epätasa-arvo aiheutti pelkoa luokkalain syntymisestä. Eniten tästä riskistä
puhuivat SDP:n ja IKL:n edustajat. Oikeisto–vasemmisto-jaon hämärtyminen kuvaa hyvin,
kuinka erilaisia tulkintoja laista tehtiin paitsi puolueiden välillä, myös niiden sisällä.
Väitteitä luokkalaista pidettiin juuttumisena tulkintoihin. Sekä Norjan että Tanskan
sterilointilaeista löytyivät vastaavat pykälät, mutta edustaja Reinikainen tiesi kertoa, ettei
niiden ollut käytännön tasolla kerrottu herättäneen tasa-arvo-ongelmia. Ruotsin laki taas oli
melko yhteneväinen Suomen lakiehdotuksen kanssa.191
Sterilointilaista vastuullinen sisäasiainministeri Yrjö Puhakka192 huomautti, että vaikka
huoltoon liittyi elatus, ei se koostunut ainoastaan varallisuuteen liittyvistä osatekijöistä, vaan
laajemmin

hoidosta.

Puhakka

muistutti

hallitusmuodon

viidennen

pykälän

yhdenvertaisuudesta – lakia sovellettaisiin kansalaisiin henkilöön katsomatta. Lisäksi oli
muistettava, ettei laki pohjimmiltaan kohdistunut yksilöön, vaan yhteisöön, ”ihmissuvun
terveenä säilyttämiseen”.193 Puhakalle kyse oli siis lajiruumiista, jota ohjailtiin sen osia
säätelemällä. Pelkoihin siitä, että lakia voitaisiin käyttää ihmisvastaisesti, Antti Halonen (ml.)
toisti, ettei laissa yksinkertaisesti ollut siitä kysymys:
Ed. Swentorzetski lausunnossaan viittasi siihen, että tätä lakia, jos se tulee
hyväksytyksi, voidaan kenties käyttää poliittisia kostotoimenpiteitä varten
(Vasemmalta: Sekin on mahdollista!). Se ei voi olla tämän lain puitteissa
mahdollista, sillä se, joka lakiin perinpohjin tutustuu, pääsee selvästi siihen
käsitykseen, että siinä on kysymys ainoastaan sairaista eikä terveistä, ja
minun käsitykseni mukaan ne, jotka ovat niin pahasti sairaita, joista tämä
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laki puhuu, eivät enää voi terveellisellä tavalla toimia poliittisessa elämässä,
ja senvuoksi minusta on aivan turhaa sekoittaa näitä kahta toisiinsa, joten
ed. Swentorzetskin lausunto jää tässä suhteessa omaan arvoonsa.194

Halosen puheenvuoro on paljonpuhuva ja asettaa yhdenvertaisuusperiaatteen kyseenalaiseen
valoon. Jos sairaiksi luokitellut tuli lähtökohtaisesti erotella terveiksi kelpuutetuista, esiintyivät
he lainkin edessä eriarvoisina. Poliittisesti oikeudettomia vastaan oli siis mahdotonta käyttää
poliittisia kostoa. Sen sijaan steriloitavien oikeuksista poliittisen ulkopuolella ei hyödyn
hallitsemassa eduskuntakeskustelussa lopulta puhuttu lainkaan, ellei syntymättömien lasten
säästämistä esimerkiksi vajaamielisyydeltä ymmärretä ihmisarvon suojeluksi.
Luokkakeskustelussa laista pyrittiin luomaan mielikuvaa huoltolakina. Tästä näkökulmasta
Mattila lukee sterilointilain osaksi 1930-luvun suomalaisen sosiaalilainsäädännön jatkumoa;
sterilointilakia edelsi rotuhygieenisiä piirteitä sisältänyt avioliittolaki (1929), ja sitä seurasivat
alkoholisti-, irtolais- ja lastensuojelulaki (1936), mielisairaslaki (1937), kätilölaki ja laki
äitiysavustuksesta (1938). Satka kutsuu huoltolakien sumaa valtion massiiviseksi tarkkailu-,
testaus- ja säätelykoneiston masinointiprojektiksi.195
Hannes Ryömän huoltonäkemys käsitti steriloinnin laaja-alaiseksi mielletyt hyödyt.
Miespuolinen seksuaalirikollinen oli sukuviettinsä takia joutunut tekemisiin rikoslain kanssa,
mutta steriloinnilla hankala ominaisuus saataisiin kuriin. Heikkomielisten tapauksessa huonon
perimän vitsaukselta säästyisivät mahdollinen puoliso ja lapset, ja steriloitava itse välttyisi
lasten aiheuttamalta taakalta. Luokan näkökulmasta Ryömä totesi, että ”[m]inä puolestani
kuitenkin selittäisin asian niin, että laki pyrkii, sen mitä siitä voi sitä sanoa [sic], enemmän
suojelemaan varattomia vanhempia ja näiden lapsia kuin varakkaita.”196 Epämääräisen
lausunnon voinee tulkita siten, että karuilta elinoloilta säästyminen oli Ryömän mukaan
onnellinen vaihtoehto köyhälle.
Kiinnostavan

ulottuvuuden

huoltolakinäkökulmaan

tuo

Bergenheim,

joka

väitöstutkimuksessaan esittää dystooppisen degeneraatiopaniikin vastapariksi optimistisempaa
sosiaalista insinööritaitoa. Rotuhygieenisten toimien perustelu nimenomaan tulevien
sukupolvien edulla asetti katseen jo olemassa olevista ongelmatapauksista tulevaisuuteen vielä,
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kun siihen saattoi vaikuttaa.197 Takaamalla vahvan lajiruumiin jatkuvuus turvattiin myös
vahvan kansallisvaltion huominen. Poliittisiin toimiin ryhtyminen lasten ja nuorten parhaaksi
oli myös tehokasta retoriikkaa. Erityisesti lain saama vahva kannatus vasemmistossa
hahmottuu parhaiten juuri sosiaalisen insinööritaidon kautta.
Tylsämielisten hoidon aiheuttama rasitus kansantaloudelle herätti vähemmän eriäviä
näkemyksiä kuin perimän ja moraalin degeneraatio. Yleinen konsensus oli, että vajaakelpoisten
hoito oli kallista ja sen hyödyt tai tuotot vähäiset. Mattila onkin esittänyt taloudellisten syiden
olleen yksi tärkeimmistä sterilointia puoltavista tekijöistä degeneraation nopean leviämisen ja
perinnöllisyystieteen oppien ohella.198 Myös Elmgrenin mukaan kehystämällä sterilointi ensi
sijassa taloudelliseksi kysymykseksi konsensus onnistuttiin luomaan niin vahvaksi.199
Eduskunnassakin lakiehdotus käsiteltiin ensin talousvaliokunnassa, myöhemmin suuressa
valiokunnassa.
Biovallan keskeinen perusta, totuus, oli vahvasti läsnä lakia puolustavissa puheenvuoroissa.
Niissä vedottiin säännönmukaisesti selektiiviseen ajatukseen epäkelvon aineksen rajoittamisen
luonnollisuudesta. Lisäksi lääkintöhallitus esitettiin järkkymättömänä asiantuntijainstanssina,
jonka hoitaessa sterilointipäätöksiä väärinkäytöksiltä vältyttäisiin. Lakia puolustavissa
puheenvuoroissa lainvalmistelun ulkopuoliseen asiantuntijaan vedottiin suoraan kymmenen
kertaa, vastustavissa kerran. Näistä ketään ei mainittu nimeltä, vaan heihin viitattiin
esimerkiksi eräänä päteväksi tunnettuna perinnöllisyystutkijana, eräänä psykiatrina,
köyhäinhoidon tarkastajana ja kaikkein tavallisimmin eräänä asiantuntijana.200
Hilja Pärssinen korosti kansanedustajan vastuuta tiedollisena auktoriteettina. Hänen
puheenvuorostaan ilmenee hyvin tietovallan logiikka, jonka mukaan omaa etuaan
ymmärtämätöntä kansaa oli kaitsettava. Kansan tietämättömyys mainittiin myös muissa
puheenvuoroissa, ja pahimmillaan pelättiin, että mediahuomio saisi sen uskomaan steriloinnin
olevan jotain pahaa.201 Samalla vallanpitäjät omaksuivat tietoon perustuvan moraalin- ja
puhtaan perimän vartijan roolin. Koska tieto ja asiantuntijat sekä komiteamietintöön
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perustuvassa lakiehdotuksessa että kansanedustajien puheenvuoroissa asetettiin ylimmiksi
auktoriteeteiksi, oli niitä hankalaa haastaa.
Minä pyytäisin ed. Kiviojaa tarkistamaan kantaansa ennen kuin hän lähtee
tuollaisilla vallan vääristä lähtökohdista johtuvilla puheilla kansan
keskuuteen ja vetoaa ehkä siellä tietämättömimpiin ja alkeellisimmasti
ajatteleviin kansanaineksiin. Käsittääkseni kansanedustajan täytyy ottaa
ajatustensa lähtökohdaksi tieteellisempi ja valistuneempi katsantokanta kuin
se, mitä hän edustaa.202

Asiantuntijoihin vetoaminen myös häivytti sterilointilain poliittista luonnetta. Lääke- ja
oikeustieteilijöiden sterilointimyönteisyyttä ja ammatillista erehtymättömyyttä korostamalla
poliittinen

lainsäädäntöprosessi

välttämättömyydeksi.

Useampi

muuttui
kansanedustaja

yhä

enemmän

ilmaisi

yhteiskunnalliseksi

yksinkertaisesti

uskovansa

vastuuviranomaisten huolehtivan sen asianmukaisesta käytöstä.203
Yksilönvapauteen niin huomattavalla ja peruuttamattomalla tavalla puuttumisessa nähtiin
riskejä, minkä vuoksi korkean käyttöönottokynnyksen ja asiantuntijaelimen valvonta nähtiin
laajalti välttämättöminä. Sterilointipäätösten asettaminen terveysviranomaisten toimivallan
alaiseksi oli lain puolustajien mukaan tae siitä, että väärinkäytöksiltä vältyttäisiin. Suurin osa
kansanedustajista, jotka ilmaisivat huolensa liian kevyin perustein tehdyistä steriloinneista,
kuitenkin kannattivat lakia ja pitivät sen motiiveja sinänsä hyvinä. Kansanedustaja ja
lääkintöhallituksen puheenjohtaja Ryömä vakuutti toisen käsittelyn puheenvuorossaan, että
laki tulisi voimaan niin varovasti laaditussa muodossa ja viranomaisten valvomana, että vaaraa
ei olisi.204
Riittävän asiantuntijaselvityksen takaamiseksi jokaisessa sterilointipäätöksessä Ryömä ehdotti
perustettavaksi komiteaa, joka valmistelisi steriloinnin toimeenpanemisen käytännön
järjestelyt sekä kirjoittaisi sterilointiasetuksen. Komitean jäseniksi hän ehdotti Perttulan
tylsämielislaitoksen tuolloista johtajaa Reidar Hedmania, sterilointilain valmisteluvaliokunnan
jäsentä Brynolf Honkasaloa ja Harry Federleyta.205 Ehdotus ei lopulta toteutunut, vaan asetus
valmisteltiin lääkintöhallituksessa eri asiantuntijoita kuullen, mukaan lukien Hedman ja
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Honkasalo.206

Järjestely

korostaa

entisestään

lääkintöhallituksen

laajoja

vaikutusmahdollisuuksia ja suomalaisten rotuhygieenikkojen tiivistä yhteisöä.
Kuten Mattila on todennut, kuului sterilointilakien säätäminen 1920–30-luvulla ”ajan
henkeen”, ja siten myös Suomessa noudateltiin Yhdysvalloista, Skandinaviasta ja Saksasta
tuttua trendiä. Kansanedustajien puheenvuoroissa mainittiin toistuvasti kansainvälisiä
esimerkkejä. Itse asiassa koko käsittelyn avauspuheenvuorossa edustaja Reinikainen (sd.)
viittasi nimenomaan sterilointilainsäädännön ajankohtaisuuteen useimmissa maissa.207 Hilja
Riipinen kertoi toisessa käsittelyssä lukemastaan saksalaisesta Volk in Gefahr -lehdessä208
ilmestyneestä tutkimuksesta, jonka mukaan ilman sterilointilain käyttöönottoa vajaakelpoiset
tulisivat 120 vuoden päästä muodostamaan 94 prosenttia Saksan kansasta. Riipinen oli lukenut
myös erään amerikkalaisen lääkärin aikakauslehtiartikkelin syyttömien terveiden yksilöiden
kauheasta taakasta, joka syntyi vajaakelpoisten yksilöiden kaksinkertaisella vauhdilla
lisääntyvästä joukosta.209 Liittämällä kotimainen degeneraatiokriisi osaksi kansainvälistä
saatiin

sen

volyymi

ja

toimenpiteiden

kiireellisyys

moninkertaistettua.

Samalla

sterilointimyönteisten valtioiden ryhmä legitimoi lain säätämisen – otettiinhan Ruotsin ja
Saksan kaltaisista verrokkimaista muutenkin mallia.
Sterilointilaista käyty keskustelu oli värikästä, mutta se pysyi ambivalentilla tasolla.
Kansanedustajat kertoivat yksityiskohtaisia mutta anekdoottisia (”Minä tänä päivänä juuri
kuulin--”210) esimerkkejä ihmishirviöistä ja huonoista aiheista. Käytetyt termit olivat yleensä
epämääräisiä, ja useampi edustaja totesi aiheen olevan arkaluontoinen. Seksuaalirikosten
yhdessä sana raiskaus lausuttiin kaksi kertaa. Sen sijaan aiheeseen viitattiin esimerkiksi
termeillä ruumiillinen saastutus, raakalaisuus ja petomaisuus. Hilja Riipinen toivoi toistuvasti,
että laki voitaisiin mahdollisimman suurelta osin käsitellä suuressa valiokunnassa, jotta
yleisemmältä keskustelulta arassa aiheessa vältyttäisiin.211 Hämärä retoriikka ja vaikeasti
todennettavat ennakkotapaukset demonstroivat seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden yhtä aikaa
yksityiskohtiinkäypää ja toisaalta aiheen ytimen ohittavaa käsittelytapaa.
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4.2.2 Kritiikki
Pakkosteriloinninvastaiset perustelut pohjasivat yksilönvapauksiin, taloudelliseen tasa-arvoon,
kristinuskoon ja moraalin puhtauteen. Kiinnostavaa on, kuinka samankaltaisia perusteluja
keskenään hyvin erilaisissa puolueissa käytettiin. Kansanedustajat yhdistelivät argumentteja
omiin tarkoitusperiinsä sopivimmin, jolloin vastustuksen erittely puolue- ja arvokategorioittain
ei ole erityisen mielekästä. Vastustajien arvo- ja puoluerajat ylittävän rintaman huomioi myös
Hilja Riipinen puolustajien leirissä:
Tätä lakia nimittäin voidaan vastustaa ja vastustetaan sekä liberalistisista
että toisaalta, niinkuin täällä tehtiin viime kerralla, moraalisista ja
uskonnollisista syistä. Liberalistisen käsityksen mukaan on yksilön vapaus
niin arvokas, ettei sitä saa näin ankarasti rajoittaa, ja se kai lienee esteenä,
että ei esim. Englannissa ole tässä päästy vielä pitkällekään. Ja moraalisista
syistä johtaa vastustukseen pelko, että laki edistäisi siveetöntä elämää, jos
vastuu jälkeläisistä otetaan tällä tavalla pois.212

Vasta-argumenttien hajanaisuuteen tarttui myös Hannes Ryömä, jonka luonnehdinta sinänsä
sopisi kuvaamaan myös lain puolustajien yksittäistapausten suosimista puheissaan:
Vastaväittäjistä voi kuitenkin sanoa, että he yleensä liikkuvat yläilmoissa
maan ja taivaan välillä, pitävät ääntä muutamista edullisista
yksittäistapauksista, mutta sulkevat silmänsä monilukuisilta ja paljon
lukuisammilta huonoilta tapauksilta tai ehdottavat toisia keinoja, joiden
toteuttaminen kävisi taloudellisesti varsin vaikeaksi ja olisivat
asianomaisille sairaille henkilöille paljon raskaampia kestää.213

Selkeimpänä steriloinninvastaisena argumenttina erottui yksittäisten maalaisliiton ja RKP:n
edustajien huoli siitä, että steriloinnilla puututtaisiin peruuttamattomasti jumalalliseen
luonnonjärjestykseen. Kyseisillä edustajilla oli kaikilla kirkollinen, osalla herätysliiketausta.
Maanviljelijä ja saarnaaja Albin Wickman (rkp.) esitti jokaisessa käsittelyssä samansisältöisen
puheen, joissa totesi lain olevan sekaantumista Jumalan luomaan ihmisruumiiseen, minkä
vuoksi

ei

saattanut

sitä

kannattaa.

Wickman

myös

lausui

sympatiansa

paavin

sterilointivastustusta kohtaan, vaikkei katolinen ollutkaan.214
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Maanviljelijä Viljami Kalliokoski (ml.) kritisoi lakiluonnosta sen amoraalisuudesta, vaikka
totesikin äänestävänsä lain puolesta sen sisältämistä painavista käytännön näkökulmista
johtuen. Kritiikissään hän korosti sukuvietin reproduktiivista merkitystä: ”[T]untuu
erinomaisen vaikealta hyväksyä se, että laissa annetaan jonkinlainen siunaus sellaiselle miehen
ja naisen yhteydelle, jonka tarkoituksena ei ole eikä edes voi olla se, mikä korkean moraalin
kannalta arvostellen pitää miehen ja naisen yhteyden varsinainen tarkoitus olla.”215
Myös kirkkoherra Vilho Kivioja (ml.) näki täysin pakanallisen lakiehdotuksen rapauttavan
kansakunnan moraalia ja esitti sen hylkäämistä.
Suomen kansaa tahdotaan pilata. Ja sellainen viettelys, johon tämä
käsiteltävänä oleva lakiesitys vie, on vielä vaarallisempi kuin nälkä ja rutto
ja ulkonainen vihollinen, sillä Suomen kansaa ei voi kukistaa
todennäköisesti mikään ulkonainen vihollinen, ei miekka eikä nälkä, mutta
jos se kukistuu, niin se kukistuu siveettömyyteen.

Kivioja varoitti, ettei luonnonjärjestykseen kajoaminen jäisi vaille taivaallista rangaistusta.
Täydellistä kastraatiota hän kuitenkin piti mahdollisena sen irstailua vähentävän vaikutuksen
vuoksi. 216 Siinä missä lapset yleensä nähtiin suojeltavina viattomina, oli Kiviojan mukaan
sterilointilailla myös lasten kohdalla viettelysten vaaraa ja epäsiveellisyyttä lisäävä vaikutus.217
Lastensuojelua ja tulevien sukupolvien moraalin muodostumista saattoi siis käyttää paitsi lain
puolesta, myös vastaan.
Kalliokosken ja Kiviojan näkemykset kiteyttävät hyvin kristillisen kannan: jos maalliset
vallanpitäjät

edes

välillisesti

viestittäisivät

avioliiton

ulkopuolisen

seksuaalisen

kanssakäymisen olevan hyväksyttävää, jäisi kirkko erikoiseen tilanteeseen, jossa sen ajama
moraalikäsitys sekä rooli sen vartijana horjuisivat. Tästä näkökulmasta sterilointilaissa tiivistyi
kaupungistumisen ja maallistumisen sävyttämä rakennemurros, ja kristilliset vasta-argumentit
näyttäytyivät kirkon institutionaalisen aseman puolustamisena.
Isänmaallisen kansanliikkeen kansanedustajista vahvimmin lakia kritisoi Pekka Tapaninen
vedoten ensi sijassa moraalin huononemiseen. Hänen suhtautumisensa seksuaalisuuteen yhteni
Kalliokosken ja Kiviojan kanssa: puuttuminen lisääntymiskykyyn vaikutti perin epäilyttävältä.

215

Kalliokoski, VP 1935, pöytäkirjat I, 257.
Kivioja, VP 1935, pöytäkirjat I, 253.
217
Ibid., 257.
216

66

Vastuu jälkikasvusta tavallisesti hillitsi ihmisen seksuaalista käyttäytymistä, mutta sen
poistamista seuraisi vakava siveellinen rappio. Tapaninen toi esille myös vailla varsinaista
diagnoosia olevat köyhäinhuollon asiakkaat, jotka hänen mukaansa olivat taloudellisesti
vajaakelpoisia merkittävämpi ryhmä. Koska laki ei ulottunut heihin, ei taloudellisten
perustelujen painoarvo itse asiassa ollut niin merkittävä, kuin annettiin ymmärtää:
[M]aalaiskuntien köyhäinhoitorasitus ei etupäässä ole riippuvainen
vähämielisten, mielisairaiden ja suoranaisten idioottien aiheuttamasta
väestön turmeltumisesta tai heikkojen ainesten lisääntymisestä. Meidän
maalaiskunnissamme on ilman sitä niin paljon vajakykyistä, heikkolahjaista
ainesta, joka voi juuri ja juuri rippikoulun suorittaa, siellä lukea kenties
’isämeidän’ ja joitakin käskyjä, ja muutenkin on sillä asteella, että se ehkä
jonkun aikaa heikoilla palkoilla kykenee elämäänsä eteenpäin viemään,
mutta ennemmin tai myöhemmin joutuu suuren lapsilaumansa kanssa
kunnan hoidettavaksi. [--] Tämä laki, joka nyt meillä on esillä, ei missään
tapauksessa ulotu tällaisiin sukuihin, jotka ovat vuosikymmenestä
vuosikymmeneen köyhäinhoidon rasituksena ja joista melkein varmuudella
voi etukäteen sanoa, että ne tulevat sitä vastaisuudessakin olemaan.218

Kuvaus monimutkaistaa entisestään rotuhygienian kohdehenkilöiden määrittelyä: jos mainittu
turmeltunut ja heikko aines oli kaikesta huolimatta tervettä, miten se suhteutui varsinaisiin
sairaiksi diagnosoituihin? Halonen oli samassa käsittelyssä todennut sairaiden kuuluvan jo
erinevien oikeuksiensa puolesta eri kategoriaan kuin terveet. Tapanisen maalaamat tyyppikuvat
eivät olleet sairaita, mutteivat kuitenkaan istuneet kunnollisen kansalaisen malliin. Hierarkioita
esiintyi ”terveidenkin” joukossa.
Tapanisen sterilointivastustus havainnollistaa osaltaan rotuhygieniaan suhtautumisen
monisyisyyttä. Hänellä ei esimerkiksi ollut ongelmaa määritellä yhteiskunnan epäkelpoja
aineksia, ja seksuaalirikollisten kohdalla hän olisi säätänyt lain lähtökohtaisesti
rangaistusmuotoisena kastraation pohjalta.219 Siveyden puolustaminen ja Tapanisen vähäisenä
pitämän taloudellinen hyöty olivat hänelle kuitenkin painavampia syitä lain vastustamiseksi.
Sosiaalidemokraattien Reinhold Swentorzetski ja Mikko Ampuja poikkesivat puolueensa
sosiaalireformistisesta linjasta siten, että he pitivät sterilointilain säätämistä vaarallisena
vallitsevissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa. Swentorzetski, joka puheenvuoronsa aluksi
myönsi lain alkuperäisten vaikuttimien ehkä olevankin humaaneja ja hyvää tarkoittavia, näki
poliittisen elämän olevan niin täynnä epäoikeudenmukaisuutta ja keinottelua korkeilla
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aatteilla, että sterilointilain antamat valtuudet asettaisivat ihmisraukkojen kohtalon
vaaranalaiseksi.
Minä odotan ensin moraalista sterilisoimista itse poliittisessa elämässä
(Vasemmalta: Hyvä!). Vasta sitten, arvoisat edustajat, kun yhteiskunnan
järki, sydän ja varsinkin kädet ovat riittävästi puhdistetut ja desinfioidut,
voidaan ajatella niin arkaluontoisien tehtävien luovuttamista pakollisen
järjestelmän huostaan.220

Ampuja puolestaan huomautti markkinatalouden omistussuhteiden olevan ensisijainen syy
vähävaraisten korkeampaan hedelmällisyyteen:
Se on kapitalistisen järjestelmän vallitessa pääasiassa omaisuussuhde,
omaisuus, toimeentulo, joka vaikuttaa, että huonot lisääntyvät toisinaan
paremmin kuin hyvät. Sehän on yksi viisauden laki, [--] että 1900vuosisadan suurin vallankumouksellinen saavutus oli se, että avioliitto
voitiin tehdä keinotekoisesti hedelmättömäksi, siis säilyttää sen
sivutarkoitus pääasian kustannuksella, ja sitä on yläluokka
omaisuussuhteittensa vuoksi erinomaisella menestyksellä toteuttanut [--].

On painotettava, että Ampuja ja Swentorzetski eivät kategorisesti vastustaneet steriloimista,
vaan nimenomaista lakiesitystä vallitsevissa olosuhteissa. Mattila erottaa Ampujan ja
Swentorzetskin puheenvuoroissa kautskylaisia sävyjä rodunjalostuksen täydellistymisestä
vasta sosialistisessa yhteiskuntajärjestelmässä kapitalistisen riiston aiheuttaman degeneraation
lakattua.221 Ylempien luokkien pyrkimys hallita perimänsä puhtautta syntyvyyden
säännöstelyn kautta oli Ampujan mukaan kapitalistisen logiikan mukaista: omistava luokka piti
piirinsä pienenä työläisten pysyessä materiaalisen kurimuksen vankeina.222 Näin Ampuja
ilmensi klassista työväenaatteen piirissä tapahtunutta oman ruumiillisen tietoisuuden
heräämistä ja ruumiin vallankäytöllisen luonteen osoittamista.
Puoluerajat ylittäneestä vastustuksesta hyvä esimerkki on Ampujan harmi Kaarlo Kareksen
(ikl.) jäämisestä pois kolmannesta käsittelystä. Tämän oli Ampujan kuuleman mukaan ollut
tarkoitus pitää voimallinen puheenvuoro, joka linjoiltaan olisi muistuttanut Kiviojan pitämää.
On huomionarvoista, että SDP:n vasenta laitaa edustanut, myöhemmin SKDL:ään siirtynyt
Ampuja valitteli lapuanliikkeen perustajajäseniin kuuluneen körttiläisrovastin poissaoloa.
Tämä itsekin viittasi erikoiseen asetelmaan valottaessaan syitään vastustaa lakia: ”Mutta että
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ei-kristillisyydellänsä kerskuva, voisipa sanoa melkein täysi pakana kirkollisessa mielessä,
siitä huolimatta asettuu papin kannalle, niin siinä on tietysti myös vaikuttavia syitä.”223
Luokkalakimuotoilun äänekkäimpiin vastustajiin kuului myös Bruno Sundström (ikl.) Hänen
mukaansa näin lähellä yksilönvapautta olevassa asiassa kansalaisten tasa-arvo oli taattava,
minkä sosiaalinen peruste vaaransi:
Sen vuoksi on mielestäni vaara tarjolla, että laki tulisi lähinnä kohdistumaan
köyhiin ja sellaisiin, joilla ei ole mahdollisuuksia etukäteen turvata lapsensa
elatusta. Tällainen laki olisi kuitenkin onneton ja vaarallinen. Se horjuttaisi
kunnioitusta yhteiskuntajärjestykseen ja loukkaisi ennen kaikkea sitä
periaatetta, että kaikkien kansalaisten tulee olla lain edessä samanarvoisia –
varsinkin silloin, kun on kysymys syvästi yksilön henkilöä koskevasta laista.

Sundström ehdotti uutta muotoilua ”huoltoa tai kasvatusta vaille”. Lisäksi hän korosti jokaisen
steriloitavaksi esitetyn oikeutta saada tulla kuulluksi ennen lopullisen päätöksen tekemistä.
Sinänsä Sundström kuitenkin kannatti lakia, ja totesi puheenvuorossaan, että sukuviettinsä
vuoksi vaarallisiksi osoitetut tai rikoksiin syyllistyneet tulisi steriloida poikkeuksetta.224
Niin ikään sosiaalista sterilointiperustetta vastustanut mutta lain puolesta äänestänyt Karl Wiik
totesi, että edes fasistisessa Saksassa sterilointilain perustelut eivät lähtökohtaisesti liittyneet
sosiaalisiin syihin vaan lähes yksinomaan rotuhygieenisiin.225 Jonkinasteinen pyrkimys
erottautua kansallissosialismista oli siis olemassa: vaikka Saksasta otettiin mallia ja sitä
ihailtiin, tuntuu osa sterilointilain suomalaisista kannattajista kuitenkin ajatelleen, ettei
tarkoitus ollut mennä sentään yhtä pitkälle kuin Saksassa. Yleisemmin luokkalakikeskustelu
vahvistaa havaintoa siitä, kuinka aktiivisesti suoraan yhteiskuntaluokkaan liittyvään epätasaarvoon puututtiin verrattuna sairaisiin tai muuten ominaisuuksiltaan epäkelvoiksi luettuihin.
Jälkimmäiset olivat oma erillinen kategoriansa.
Kansanedustajien periaatteellinen vastustus mutta tosiasiallinen kannatus kertoo Elmgrenin
mukaan siitä, kuinka hyödyttömänä lain julkinen vastustaminen näyttäytyi. Epäsuositulle
kannalle asettuminen olisi tullut poliittisesti kalliiksi ja ollut turhaa tilanteessa, jossa lain
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läpimeno vaikutti lähes varmalta.
sterilisoimislainsäätämisinto

näyttää

226

Esimerkiksi Tapaninen totesi, että ”sellainen

vallanneen

ei

ainoastaan

eduskunnan,

vaan

sanomalehdistön ja suuren osan Suomen kansaa, että on tuntunut aivan turhalta ja toivottomalta
korottaa ääntänsä vastakkaisen mielipiteen puolesta”.227 Yhteensä 144 jaa-äänen antaneesta
kansanedustajasta kaikki eivät siis välttämättä kuuluneet lain ydinkannattajiin. Lisäksi tyhjää
äänesti kuusi, ja poissa oli 35 edustajaa, mikä voi yhtäältä kieliä arkuudesta tuoda oma kanta
julki, toisaalta asian kokemisesta vähäpätöiseksi.

4.3 Valmis laki
Lopullisessa muodossaan sterilisoimislaki annettiin 13. kesäkuuta 1935. Samalla julkaistiin
sitä täydentävä sterilointiasetus. Kummatkin ovat tutkielman lopussa liitteinä.
Laissa steriloitaviksi esitettiin alkuperäisen komiteamietinnön mukaisesti perinnöllisesti
tylsämielisiä, vähämielisiä ja mielisairaita, sekä sukuvietiltään muille ihmisille vaarallisina
pidettäviä henkilöitä. Sterilisoimisasetuksen määritelmät kyseisille diagnooseille olivat lyhyitä
ja avoimia tulkinnoille. Tylsä- ja vähämielisyyden kriteereistä mainittiin henkinen ikä,
mielisairaalla tarkoitettiin skitsofreniaa, maanisdepressiivisyyttä tai muuta periytyväksi
todettua mielitautia jatkuvasti tai ajoittain sairastavaa henkilöä. Luonnottoman sukuvietin
merkitystä ei avattu lainkaan.
Kaatumatautiset jätettiin suuressa valiokunnassa Hannes Ryömän aloitteesta lain ulkopuolelle.
Heidän sisällyttämisensä oletettiin herättävän suuressa yleisössä niin suurta vastustusta, että
yleinen mielipide olisi saattanut kääntyä koko lakia vastaan. Vuoden 1929 avioliittolailla
kaatumatautisten lisääntymistä kyettiin jo kontrolloimaan, eli täysin eugeenisen lainsäädännön
ulkopuolelle he eivät jääneet. Mattila on pitänyt kaatumatautisten pois jättämistä erityisesti
Ryömän peliliikkeenä sterilointilain läpimenon turvaamiseksi, vaikka sitten typistetysti.228
Useampi kansanedustaja painotti, että kunhan sterilointilakiin totuttaisiin ja sen hyödyt
nähtäisiin, voitaisiin kaatumatautisiin palata. Ryömä lausui ääneen mahdollisuuden ulottaa laki
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myöhemmin myös ”alkoholismista, rikollisuudesta y. m. suvussa perinnöllisinä esiintyvistä
rappeutumisilmiöistä” kärsiviin.229
Eduskuntakeskustelussa kritiikkiä oli herättänyt riski taloudellisen epätasa-arvon syntymisestä,
jos sterilointiperusteena henkilön alentuneesta kyvystä huolehtia jälkikasvustaan käytettäisiin
muotoilua ”huoltoa ja kasvatusta vaille”. Kiistanalainen kohta ei päätynyt lakiin, vaan jäljelle
jäi Bruno Sarlinin (ed.) esityksen mukaisesti pelkkä huolto, joka toisaalta sisälsi myös
elatuksen. Lopullisen muodon katsottiin mahdollistavan jälkeläisten kasvatuskyvyn
tapauskohtaisen arvioimisen.230 Irrallaan varallisuustasosta laki ei siis ollut, vaikka näin
pyrittiin ainakin osittain vastaamaan syytöksiin luokkalaista.
Sterilointipäätösten

ja

-lupien

myöntäminen

annettiin

lakiluonnoksen

mukaisesti

lääkintöhallitukselle. Esityksen steriloimisesta saattoivat lisäksi tehdä laaja joukko
sosiaaliviranomaisia.
suorittaminen

vuoden

Asiantuntijalausuntojen
kuluessa

päätöksen

kuuleminen,
antamisesta

sterilointitoimenpiteen
ja

valitusoikeus

olivat

sterilointiasetuksessa annettuja tapoja varmistaa, että sterilointeja ei tehtäisi kevein perustein.
Toisaalta mitään vaatimuksia tai toimintalinjoja asiantuntijoiden tai tapauskohtaisten
selvitysten osalta ei kirjattu, mikä jätti lääkintöhallitukselle laajan toimintavapauden.
Valmis laki mahdollisti steriloinnin lisäksi kastraation henkilöille, joilla todettiin luonnoton
sukuvietti. Eduskuntakäsittelyt huomioon ottaen kastraation sisällyttäminen lakiin oli ilmeistä.
Toimenpiteenä kastraatio on tavallisempi miehille, ja kansanedustajien puheenvuoroissa se
kohdistettiin nimenomaan miespuolisiin seksuaalirikollisiin. Naisten tekemiä seksuaalirikoksia
ei aineistossa käsitelty. Vaikka steriloinnin toistuvasti muistutettiin olevan huoltotoimenpide
eikä rangaistus, ei asia ollut yhtä yksiselitteinen kastraation kohdalla. Useat kansanedustajat
toivoivat ankaraa menettelyä kastraation soveltamisessa, ja seksuaalirikollisista käytettyä
sanastoa hallitsivat hirviöt ja suoraan rangaistukseen viittaavat toimet kuten lynkkaaminen.
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5. Lehdistökäsittely
5.1 Helsingin Sanomat ja Hufvudstadsbladet
Helsingin Sanomat (HS, 1889–) ja Hufvudstadsbladet (Hbl, 1864–) olivat 1920- ja 1930-luvun
vaihteessa Suomen laajalevikkisimpiä päivälehtiä. Helsingin Sanomien juuret olivat
nuorsuomalaisissa ja edistyspuolueessa, mutta 1930-luvun alussa se vähitellen irtautui
puolueesta.231 Hufvudstadsbladetilla ei ollut virallisia puoluekytköksiä, mutta arvoiltaan se oli
porvarillinen.232 Lehdet edustivat siis sisällissodan voittanutta puolta, vaikka ne
tutkimusajankohtana melko sovittelevasti sotaan suhtautuivatkin.
Yhteiskunnan varjopuolista uutisoitiin 1930-luvun alussa selvästi nykyistä värittyneemmin.
Rikoksista ja inhimillisistä tragedioista julkaistiin usein syytettyjen ja uhrien koko nimi, ikä,
ammatti ja siviilisääty, samaten syytetyn mahdolliset kliiniset ongelmat.233 Väkivalta oli vajaan
sadan vuoden takaisessa uutisoinnissa nykyistä paljon avoimemmin esillä. Samalla se oli
arkisempaa: paikallisuutisointi ulottui kadulla tapahtuneisiin ryöstöihin, joista kirjoitettiin
säännöllisesti.
Niin HS:ssa kuin Hbl:ssa omaksuttiin tietty moraalinvartijan rooli. Uhreja ja huono-osaisia
surkuteltiin, rikollisista ja muuten epäilyttävistä henkilöistä kirjoitettiin ankaraan sävyyn.
Tautiepidemioista

ja

hygieniakasvatuksesta

kirjoitettiin

säännöllisesti

Suomessa

ja

ulkomailla.234 Rikos- ja oikeusjuttuihin liittyen käsiteltiin myös siveysasioita, kuten tuomioita
laittomista aborteista.235 Päivälehtien uutisoinnin perusteella esikuvia ja yhtymäkohtia haettiin
erityisesti muista Pohjoismaista ja Saksasta, joiden politiikkaa ja kulttuurielämän tapahtumia
käsiteltiin aktiivisesti.
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Sterilointilaista

ja

muusta

rotuhygieenisestä

väestöpolitiikasta

kirjoitettiin

lähinnä

lainsäädännön kannalta ajankohtaisina hetkinä. Tämä tarkoitti alkuvuotta 1929, jolloin uusi
avioliittolaki astui voimaan ja sterilointilain komiteamietintö valmistui, sekä sterilointilain
valmistelua ja voimaanastumista 1934–1935. Muutoin aiheen käsittely oli satunnaista.
Kansanterveys ja sosiaali- ja terveyspolitiikka laajemmin kuuluivat sen sijaan vakituisiin
uutisaiheisiin.
Helmikuussa 1929 Helsingin Sanomat uutisoi kaupungin mielisairaaloiden riittämättömistä
potilaspaikoista sekä erikoislääkäreiden pulasta. Mielisairaiden määrän oletettiin kasvavan
nopeasti lisääntyvän kaupunkiväestön mukana. Sairaiden sijoittamisesta tuli polttava kysymys
etenkin, kun laitoshoidon suosio kasvoi. HS:n haastattelema Lapinlahden mielisairaalan
ylilääkäri Harald Fabritius totesi tilanteen olevan niin akuutti, ettei käytännön neuvotteluille tai
rahoituspäätöksille ollut aikaa – toimintaa vaadittiin heti. Fabritius vetosi potilaiden
hyvinvointiin: “On suorastaan lohdutonta, että ihmisten täytyy kärsiä sairaspaikkojen puutteen
takia, sillä aikaa kuin – tiesi kuinka kauan – käydään neuvotteluja yhteistoiminnan ehdoista.”236
Verrattuna mielisairaskeskustelun yleiseen negatiivisuuteen ovat Fabritiuksen sanavalinnat
poikkeavia. Hän puhui ihmisistä, ei potilaista, sairaista tai raukoista. Valtio näyttäytyi
ensisijaisesti hitaana virkakoneistona, jonka kyky auttaa kansalaisiaan oli vajavainen. Toisaalta
lausunto annettiin ennen komiteamietinnön julkaisua, eikä laitoshoidon ohella eugeenisia
keinoja poissuljettu. Niihin ei vain viitattu.
Sterilointilakia valmistellutta komiteamietintöä käsiteltiin Hbl:ssa ensimmäistä kertaa
5.5.1929. Komiteamietintöä esiteltiin sellaisenaan ilman varsinaista analyysiä tai kritiikkiä.
Kirjoituksessa

puhuttiin

degeneraatiota

vastaan,

rodun
ja

huonontumisesta

siinä

käytettiin

ja

rotuhygieenisistä

toistuvasti

ilmausta

toimenpiteistä

“rotuhygieenisestä

näkökulmasta”. Kyse oli komiteamietinnöstä omaksutun näkemyksen mukaan sosiaalisesta ja
ennen kaikkea valtiontaloudellisesta ongelmasta, johon sterilisaatio vaikutti varteenotettavalta
ratkaisukeinolta. Koska psyykkinen degeneraatio oli yleistynyt tasaisesti vuosikymmeniä ja
psykiatristen hoitopaikkojen ja köyhäinavun lisääminen tulivat kalliiksi, koettiin steriloinnin
käyttöönotto suorastaan välttämättömäksi. Mietinnön väite siitä, että Suomea rikkaammatkaan
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maat eivät kyenneet vastaamaan laitospaikkojen tarpeeseen, nostettiin myös esille.
Yksilönvapauteen kajoamista ei kirjoituksessa mainittu.
Steriloinnin hyötyjä pidettiin Hbl:ssa lupaavina: toimenpide oli kustannustehokas, ja
kehittyneen teknologian vuoksi riskit olivat pienet. Sterilointi vapauttaisi sairaalapaikkoja, sillä
suuri osa laitoksiin sijoitetuista oli siellä ensisijaisesti, jotta estettäisiin heidän lisääntymisensä.
Toimenpiteen mainittiin tuovan inhimillisen helpotuksen sairaille naisille, joita äidiksi
tuleminen luultavasti lähinnä kauhistutti. Kirjoituksessa kannatettiin sterilointiluvista
päättämisen siirtämistä lääkintöhallitukselle väärinkäytösten ehkäisemiseksi.237
Helsingin Sanomat uutisoi aiheesta julkaisemalla mietinnön kaksitoista pykälää sekä
esittelemällä komitean kokoonpanon lyhyesti.238 Muuten lehdessä ei kommentoitu aihetta. Sekä
Hbl:n että HS:n suhtautuminen sterilointilakiin oli siis alusta asti myönteinen. Vaikka kumpikin
uutinen pohjasi enemmän komiteamietinnön läpikäyntiin kuin aktiiviseen analyysiin, kielii
kirjoitusten tietty neutraalius siitä, että määriteltyjen ihmisryhmien sterilointia ei nähty
problemaattisena. Yhteiskuntaa rasittavan taakan keventämistä pidettiin yksinkertaisesti
luonnollisena.
Toukokuun 1929 jälkeen sterilointiasioiden käsittely lakkasi lähes kokonaan muutamaksi
vuodeksi. Poikkeus oli Hbl:n vapunpäivänä 1930 ilmestynyt referaatti alun perin Suomen
Sosialidemokraatin tekemästä Hannes Ryömän haastattelusta, jossa tämä lääkintöhallituksen
pääjohtajan ominaisuudessa pohti steriloinnin mahdollisuutta hormoneilla.239 Antamalla
näkyvyyttä pakkosteriloinnin innokkaalle puolestapuhujalle Ryömälle Hbl osaltaan sementoi
keskustelun

äänenkäyttäjien

asemaa,

varsinkin

kun

steriloinnin

vastustukseen

tai

problematiikkaan ei viitattu. Vastustuksen marginaalisuuden vuoksi on oletettavaa, että sen
mainitsemista ei pidetty relevanttina, mutta kyseessä ei välttämättä ollut erityisen tietoinen
taktiikka. On paljonpuhuvaa juuri vallinneen mentaliteetin kannalta, että steriloinnin
ongelmallisuus sivuutettiin – se ei kuulunut kokemukseen tilanteesta.
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Syksyllä 1934 sterilointilain luonnos eteni valtioneuvostossa, mitä ennakoiden HS julkaisi
kesällä lain soveltamista käsittelevän artikkelin. Siinä perinnöllisiä tauteja sairastavien
suvunjatkamisen estämistä pidettiin ehdottoman tärkeänä. Rikollisten pakkosterilointiin
suhtauduttiin mielenkiinnolla suhteettoman suuren rikollisuutemme vastustamiseksi. Lukuja
rikollisten tai rikosten määristä ei artikkelissa julkaistu. Lupaavina ennakkotapauksina
esiteltiin voimassa olleita käytäntöjä eräissä Yhdysvaltain osavaltioissa. Toisaalta myönnettiin,
etteivät asiantuntijat olleet yksimielisiä steriloinnin tehokkuudesta rikosten torjunnassa, eikä
ylipäätään ollut selvyyttä rikollisuuden perinnöllisyydestä. ”Suurella mielenkiinnolla jäämme
senvuoksi odottamaan sterilisoimiskysymyksessä tekeillä olevaa lainsäädäntöä”, artikkeli
lopetettiin.240
Sterilointilain siirtymisestä sosiaaliministeriöön syyskuussa 1934 uutisoitiin sekä HS:ssa että
Hbl:ssa. Kumpikin esitteli lakiluonnoksen pääasiallisen sisällön ja kartoitti niitä ryhmiä, joita
steriloitaviksi esitettiin. Erikseen mainittiin siveysrikollisten yhteiskunnalle aiheuttama uhka ja
heidän mahdollinen sterilointinsa tai kastrointinsa. Kuten eduskuntakeskusteluissa, myös
HS:ssa ja Hbl:ssa rikoksista tuomitut muodostivat selvän poikkeusryhmän. Vaikka sterilointiin
tai kastrointiin ei suoraan viitattu rangaistuksena, jätti kirjoitustapa sille tulkinnanvaraa.
Kummassakin lehdessä myös painotettiin, että muille kuin sukupuolivietiltään luonnottomille
siveysrikollisille sterilointi tuli suorittaa mahdollisimman hienovaraisesti.241
Negatiivisen eugeniikan ohella myös positiivisia toimia käsiteltiin. Lokakuussa Helsingin
Sanomissa

kirjoitettiin

suurille

lapsiperheille

ehdotetuista

veronkevennyksistä.

Väestönlisäyksen kannalta runsaslapsiset perheet tekivät kunniallista työtä, josta HS:n mukaan
oli syytä antaa tunnustusta. Korkeiden verojen aiheuttamien rasitusten räikeyteen puuttumista
pidettiin oivallisena palkitsemisen keinona.242
Syksyllä 1934 Helsingin Sanomissa ilmestyneessä artikkelissa tarkasteltiin mielisairaanhoitoa
erityisesti sen ennaltaehkäisevän luonteen kannalta. Ajoissa aloitetuilla toimenpiteillä
pystyttäisiin välttämään eristävä laitoshoito ja takaamaan mahdollisimman normaalit
elinolosuhteet, toisaalta säästämään rahaa ja rajallisia paikkoja vaikeimmille tapauksille.
240
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Päämäärä vaikutti olevan potilaiden siirtäminen suljetuilta osastoilta eriasteisesti tuettuun
elinympäristöön.

Esimerkiksi

työsiirtolat

nähtiin

hyvinä

sijoituspaikkoina

työ-

ja

kehityskykyisille. He pääsisivät elämään mahdollisimman normaalia elämää, ja toisaalta
hyödyttämään yhteiskuntaa taloudellisesti. Näin artikkelissa toistui yleisesti omaksuttu ajatus
työnteosta yhtäältä tervehdyttävänä, toisaalta yhteiskunnan jäseneksi pääsyn keinona. Itsensä
elättäminen ja säännöllinen elämä olivat selvimpiä normeja, jotka täyttämällä yksilö pääsi
lähemmäs ideaalikansalaisen asemaa.
Pyrkimys tuoda potilaita normaalin elämän piiriin ei kuitenkaan tarkoittanut, että heitä olisi
alettu pitää rivikansalaisina. Osallistaminen yhteisössä tapahtui tietyillä ehdoilla ja sovelletussa
ympäristössä. Erilaisten marginaali-ihmisten stigma oli vahva ja hitaasti purettavissa – HS:n
artikkelissa alkoholisteista ja mielenterveyspotilaista puhuttiin rinnakkain, ja kummatkin
esitettiin

siirrettäviksi

huoltolautakunnan

alaisuuteen.

Haastattelussa

Kellokosken

mielisairaalan ylilääkäri A. I. Soininen totesi sterilointilain voimaansaamisen olevan Suomessa
välttämätöntä: ”Se olisi epäilemättä tehokkaimpia aseita mielisairauksien ehkäisytyössä.”243
Sterilointilain

etenemistä

eduskuntaan

käsiteltiin

sekä

Helsingin

Sanomissa

että

Hufvudstadsbladetissa ensisijaisesti kansanedustajien puheenvuoroja siteeraamalla ja
referoimalla. HS julkaisi sisäasiainministeri Puhakan puheenvuorot muita pidemmässä
muodossa, mutta yleisesti keskustelujen kuvauksissa noudatettiin melko tarkasti puheiden
määrää ja pituutta, eikä tiettyjen edustajien systemaattisesta sivuuttamisesta ole viitteitä.
Eduskuntakäsittelyjen uutisoinnissa lehdet toistivat siis samaa lähtökohtaisen myönteistä linjaa
kuin jo komiteamietinnön julkaisun aikana.
Rotuhygieenisen politiikan kansainvälisyys välittyi myös lehdistä. Hbl kirjoitti Brynolf
Honkasalon opintomatkasta ulkomaille: muutaman kuukauden matkallaan tämän oli määrä
kerätä tietoa ja käytännön esimerkkejä siitä, miten sterilointi oli eri maissa järjestetty.244 Sekä
opetus- että sisäasiainministeriön tukema matka suuntautui Berliiniin, Kööpenhaminaan,
Lontooseen, Pariisiin, Roomaan ja Tukholmaan.245 Samaan aikaan Virossa säädettävänä ollutta
sterilointilakiluonnosta esiteltiin samaan tapaan kuin suomalaista. Varsinaisen analyysin sijasta

243
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kyse oli siitä, minkälaisessa muodossa pakkosterilointia tultaisiin kesälle kaavaillussa laissa
soveltamaan.246
Marraskuussa 1935 Hbl:n lauantailiitteessä julkaistiin raportti Münchenissä järjestetystä
gynekologikonferenssista,

jossa

kerrottiin

muun

muassa

luennoidun

steriloinnin

vaarattomuudesta. Kolmestakymmenestä ulkomaalaisesta vieraasta suomalaisia oli kolme,
joista lehti oli tavoittanut professori S. E. Wichmannin. Tämä kiitti tapahtumaa paitsi teknisesti
edistyneestä toteutuksesta, myös yhteiskunnallisesta ja huoltopoliittisesta painotuksesta.
Keskiössä oli ollut Saksan uusi sosiaalilainsäädäntö, josta tärkeimmäksi keskustelunaiheeksi
oli noussut sterilointilaki. Wichmannin mukaan maasta saadut kokemukset näyttivät, että niissä
tapauksissa, joissa sterilointitoimenpide oli aiheuttanut komplikaatioita, johtuivat ne potilaan
muista terveysongelmista. Operaatio itsessään oli hänen mukaansa vaaraton.247
Marraskuussa 1934 HS:ssa ilmestyi artikkeli, jossa käsiteltiin steriloinnin kansanterveyden
kannalta välttämätöntä roolia. Kirjoituksen sävy ei jättänyt tulkinnanvaraa: “Rodun terveenä
pitämistä tarkoittavat pyrkimykset ja yhteiskunnalliset syyt vaativat välttämättä, että
vajaakelpoisten, valtiota ja terveitä kansalaisia rasittavien yksilöiden syntymistä koetetaan
ehkäistä.” Yhteiskunnan ja rodun etu hallitsivat artikkelia, eikä niitä voinut erottaa toisistaan.
Pakkosteriloinnista kirjoitettiin ilmeisenä keinona kansakuntaa uhkaavien vajaakelpoisten ja
rikollisten ainesten leviämisen rajoittamiseksi. Samalla mielisairaaloiden ja vankiloiden
väentungosta saataisiin purettua. Sekä sosiaaliset että rotuhygieeniset vaikutukset oli yksilön
steriloimista harkittaessa huomioitava, painotettiin.248
Hbl:ssa ilmestyi samoihin aikoihin artikkeli modernin perinnöllisyystutkimuksen ja
yhteiskunnallisen hyvinvointipolitiikan yhdistymisestä sterilointikysymyksessä. Tieteen ja
politiikan liiton todettiin harvoin olevan yhtä kiistaton ja harmoninen. Kansainväliset esikuvat
korostuivat: aluksi epäluuloa herättänyt toimenpide oli Yhdysvalloissa ja sittemmin Euroopassa
saatujen tulosten myötä nopeasti osoittanut epäilykset turhiksi. Artikkelissa huomautettiin, että
moneen muuhun maahan verrattuna oli itse asiassa erityisen tärkeää, että Suomeen saataisiin
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toimiva sterilointilaki. Parhaillaan talousvaliokunnan käsittelyssä olleen lakiluonnoksen
toivottiin eduskunnassa saavan lämpimän vastaanoton.249
Hbl:n ja HS:n artikkelit edustavat sanomaltaan puhdasoppista degeneraatioteoriaa ja innokasta
suhtautumista

eugenismiin.

Rodun

huononeminen

epäkelpojen

yksilöiden

nopean

lisääntymisen vuoksi esitettiin synkkänä tosiasiana, ratkaisuvaihtoehdot rajallisina. Tieteen
realiteeteilla ja yhteiskunnan edulla ja normeilla asetettiin ne puitteet, joiden rajoissa väestöä
tarkkailtiin ja säädeltiin. Tämä käy selväksi esimerkiksi alla olevasta otteesta Hbl:n artikkelista:
Strävandena att till samhällets gagn utnyttja de vetenskapliga erfarenheterna
på detta område kunna givetvis ikläda sig olika former. Det yttersta syftet är
att taga vara på de positivt gynnsamma faktorerna och att söka ställa det så
att de samhällsdugliga arvsfaktorerna mobiliseras i största möjliga
utsträckning. Men med hänsyn till de mångahanda irrationella moment som
spela in i detta sammanhang kan man svårligen inom överskådlig tid hoppas
på att fortplantningen hos olika folk skulle normeras av de regler
vetenskapen uppställer. Därför får man till en början nöja sig med att ty till
åtgärder syftande till att förebygga en för samhället skadlig utveckling.
Ingripanden av olika slag kunna tänkas för att hindra socialt mindervärdiga
element att ge sina egenskaper i arv åt kommande generationer. Emellertid
ha uppmärksamheten under de senaste decennierna i ett antal länder
huvudsakligen koncentrerats kring det ingripande, som går under namn av
sterilisering, och vars syfte som känt är att upphäva fortplantningsförmågan
hos de individer, av vilkas avkomma samhället med säkerhet icke har något
gott att vänta.250

Tekstissä yhteiskunta jäsenineen näyttäytyy perin mekaanisena laitoksena. Viallisiksi nähtyihin
kohtiin puuttuminen steriloinnin kaltaisilla toimenpiteillä on hyvä esimerkki sosiaalisesta
insinööritaidosta.

Sanavalinnat

yhteiskuntakelpoisista

perintötekijöistä,

sosiaalisesti

vähempiarvoisista elementeistä ja yksilöistä, joilta yhteiskunta ei varmuudella voinut odottaa
mitään hyvää demonstroivat rotuhygieenisen diskurssin yksilöitä arvottavaa luonnetta. Sen
käyttö valtakunnan suurimmissa tiedotusvälineissä kertoo olennaisesti siitä, kuinka
tavanomainen

rotuhygieenisiä

katsantokantoja

sisältävä

todellisuuskuva

1930-luvun

suomalaisessa yhteiskunnassa oli.
Tammikuussa 1935 Helsingin Sanomat julkaisi muusta sterilointiuutisoinnistaan poikkeavan
kirjoituksen. Kyseessä oli Helsingin yliopiston anatomian professori Väinö Lassilan teksti
“Rotukysymyksestä”, joka ilmestyi peräkkäisinä päivinä yhteensä neljällä sivulla. Lassila oli
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yksi sterilointilain näkyvimmistä vastustajista ja Tulenkantajien jäsen. Ryhmän lehdessä oli
edellisenä syksynä ilmestynyt hänen sterilointilakiin liittynyt kaksiosainen haastattelunsa.
Lassilan mukaan rotuteoriat pohjautuivat lähinnä vanhentuneisiin tutkimuksiin sekä
ennakkoluuloihin, joiden yhdistämistä politiikkaan hän piti vaarallisena. Hän muistutti rodun
käsitteen epämääräisyydestä ja monitulkintaisuudesta sekä esimerkiksi eurooppalaisten
sekoittuneesta perimästä. Etnisen nationalismin soveltamista valtion sisällä hän piti merkkinä
ihmisten synnynnäisestä taipumuksesta luokitella toisiaan. Lassilan omista ilmaisuista korkean
rodun edustajat kiinnittää nykylukijan huomion:
Korkean rodun edustajat ovat sivistyksen ja uskonnon levittämisen varjolla
tappaneet monen siirtomaan asukkaat sukupuuttoon. Nykyään on samojen
seikkojen nojalla n.s. sivistysmaissa myös toiset kansanluokat selitetty toisia
alempiarvoisemmiksi, ja sen nojalla vastustetaan kaikkea sosialista huoltoa ja
yritetään panna toimeen sterilisatiolaki muka rodun parantamisen varjolla,
alemman kansanluokan eteenhän ei kannata mitään uhrata, se kun on kerta
kaikkiaan huonompaa ainesta ja lisäksi kehityskyvytöntä.

Lassila kummasteli vasemmistopoliitikkojen laajaa kannatusta laille, ja piti sosiaalista
sterilointiperustetta köyhää väestöä syrjivänä, sillä vanhempien kykenemättömyys huolehtia
lapsistaan johtui usein ensisijaisesti taloudellisten resurssien puutteesta. Sosiaalisten ongelmien
poistamiseksi Lassila peräänkuulutti tärkeimpänä keinona vaikeisiin elinoloihin ja niiden
aiheuttamaan epätasa-arvoon puuttumista. Perinnöllisyyden vaikutusta hänen mukaansa myös
helposti yliarvioitiin, minkä vuoksi siihen tukeutuminen oli mahdotonta.
Paitsi sitä, että tämä laki sotii jyrkästi alkeellisimpia ihmisoikeuksia vastaan,
ja että sen kautta ei mitenkään saavuteta tylsämielisten luvun vähenemistä ja
köyhäinhoitomenojen pienenemistä kuten agitatorisessa mielessä on tahdottu
väittää, se voi muodostua erittäin vaaralliseksi monessa suhteessa
tulevaisuuden kannalta katsoen. Se ryhtyy keinotekoisesti muuttamaan
luonnonjärjestystä, jonka lakeja me emme läheskään vielä tunne.251

Eduskunnan hyväksyttyä sterilointilain sekä Helsingin Sanomat että Hufvudstadsbladet
uutisoivat ilmoittamalla äänestyksen tuloksen ja referoimalla istunnon puheenvuoroja. Lehdet
eivät itse kommentoineet tulosta. Hbl mainitsi alaotsikossaan, että vilkkaampaa keskustelua oli
käyty metsä- ja uittotyömiesten palkkaehdoista.252
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5.2 Suomen Sosialidemokraatti
Lähtökohdiltaan porvarillisten päivälehtien rinnalla on syytä käsitellä vasemmiston
näkökulmaa, jota tutkielman lehdistöaineistossa edustaa sosiaalidemokraattisen puolueen päääänenkannattaja Suomen Sosialidemokraatti (SSd, 1918–). Suurimman vasemmistojulkaisun
edeltäjä

oli

vuosina

1895–1918

ilmestynyt

Työmies.

Sisällissodan

keskeyttämä

julkaisutoiminta jatkui uudella nimellä säännöllisesti joulukuusta 1918 lähtien ensimmäisenä
päätoimittajanaan Hannes Ryömä (1918–1922).253 Huomionarvoista on, että lehdessä
julkaistiin sterilointi- ja tylsämieliskysymyksiin liittyviä kirjoituksia myös vuosina 1931–1933,
jolloin HS:ssa ja Hbl:ssa aiheista vallitsi hiljaisuus.
Aktiivisemman aiheesta uutisoinnin lisäksi yhteiskuntaluokka erottui SSd:n kirjoituksissa
keskeisesti paitsi temaattisesti, myös selittävänä käsitteenä. Ero oli selkeä verrattuna Helsingin
Sanomiin ja Hufvudstadsbladetiin, joissa luokkaan viitattiin harvemmin ja epämääräisemmin.
Yhteistä kaikille kolmelle lehdelle oli, että luokasta kirjoitettaessa kyse oli ensisijaisesti
työväenluokasta. Porvaristo ja sisällissodan värikoodiston mukaisesti valkoinen Suomi sitä
vastoin tuntuivat olevan neutraali oletusarvo. SSd:ssa valtion vastuuta kansalaisistaan
peräänkuulutettiin vahvemmin kuin HS:ssa ja Hbl:ssa.
Eugeenisten toimenpiteiden yhteydessä Sosialidemokraatissa kirjoitettiin samoista luvuista,
selvityksistä ja lausunnoista, joista kahdessa muussakin lehdessä, mutta niiden rinnalla
esitettiin huomattavasti purevampaa yhteiskuntakritiikkiä. Esimerkiksi tammikuussa 1929
nimimerkki O. P–s. kirjoitti Suomen suhteessa muihin Pohjoismaihin huomattavan korkeiden
tylsämielismäärien ja puutteellisen hoidon yhteydessä, kuinka ”[p]orvaristo löytää kyllä varoja
omiin luokkatarkoituksiinsa valtion kukkarosta, mutta kun tulee tylsämielisten hoito
kysymykseen, niin silloin etsitään vaikka minkälaisia verukkeita varojen myöntämistä
vastaan.”
Ei-toivottujen perintötekijöiden leviämiseen yhteiskunnassa kirjoittaja suhtautui melko samaan
tapaan kuin porvarillisetkin julkaisut, joskin huoltonäkökulma korostui. Tylsämielisten määrän
kasvu oli kirjoittajan mukaan rotuhygieeninen vaara, jonka selvittäminen oli valtion vastuulla,
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mutta johon oli toistaiseksi suhtauduttu liian leväperäisesti. Steriloimista kirjoittaja piti
kuitenkin ainakin osaksi kyseenalaisena varsinkin, kun epäkohta alkujaan juontui yhteiskunnan
rakenteista.
Niin välttämättömäksi kuin tämä toimenpide ehkä tulleekin, niin tätä
miettiessä ei pääse siitä ajatuksesta, että melkein kaikki ne ihmisraukat, jotka
tässä ovat kysymyksessä, ovat nurinkurisen yhteiskuntajärjestelmän uhreja.
Heidän elämänilonsa on jo mennyt ja ehkä kirurgin veitsi ei kärsimyksiä
lisää. Kuitenkin antaa tämä kysymys vakavaa ajattelemisen aihetta, sillä
perussyy tylsämielisten lisääntymiseen on suureksi osaksi myös
sietämättömissä yhteiskunnallisissa oloissa. Lisätköön tämäkin ilmiö siis
velvollisuudentuntoamme
toimimaan
entistä
enemmän
niiden
yhteiskunnallisten syiden poistamiseksi, jotka johtavat osan kansastamme
hullujen huoneeseen.254

Työväennäkökulma tulee sitaatissa hyvin esiin nurinkurisen yhteiskuntajärjestelmän uhrien
kohdalla, mutta sen ohella annettu kuva passiivisesta mielenterveyspotilaasta ei juuri eroa
muun aineiston pessimismistä potentiaalisia steriloitavia kohtaan.
Vappuna 1930 julkaistiin lääkintöhallituksen pääjohtajan, ”toveri Ryömän” haastattelu.
Sisällöllisesti artikkeli koostui pitkälti komiteamietinnön keskeisten kohtien esittelystä. Ryömä
korosti steriloinnin vaarattomuutta ja varovaisuutta, jota lain soveltamisessa tultaisiin
käyttämään. Hän myönsi, että perinnöllisyyden ja rotuhygienian kannalta asia vaati vielä lisää
tutkimusta, mutta painotti lain säätämisen välttämättömyyttä. Ryömän oma kanta tuli
haastattelussa hyvin selväksi: ”Sterilisoiminen merkitsee kirveen iskemistä pahuuden puun
juureen.”255 Ryömän haastattelu kuuluu ainoisiin yksittäisten henkilöiden sterilointiin ja
laajemmin

eugeniikkaan

liittyneisiin

julkituloihin

läpikäydyssä

aineistossa.

Lääkintöhallituksen puheenjohtajuuden ja kansanedustajuuden lisäksi Ryömä omaksui
onnistuneesti roolin sterilointilain puolestapuhujana laajemmassa julkisuudessa.
Komiteamietinnön valmistumisen ja lakiluonnoksen käsittelyn välisellä ajalla ilmestyneet
sterilointiin ja vajaamielisten hoitoon liittyneet artikkelit käsittelivät pääsääntöisesti muiden
valtioiden kansallisia sterilointikeskusteluja ja -lakeja sekä kotimaan tylsäinhoidon tilaa.
Esimerkiksi keväällä 1931 julkaistiin artikkeli tylsämielisten runsaasta sikiävyydestä ja
korkeasta edustuksesta rikoksista tuomittujen joukossa. Yhteiskunnan toimien ja määrärahojen
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lisäämisellä nähtiin avainrooli synkeänä pidetyn tilanteen ratkaisemisessa. Artikkelissa
haastatellun lastensuojelun ylitarkastaja Sulo Salmensaaren mukaan Suomessa oli toistaiseksi
tehty niin vähän tylsämielisyyden eteen, että tilanne oli suorastaan toivoton. Valtiollisten
laitosten hoitopaikkojen määrää (160) verrattiin pienempään ja köyhempään Viroon, missä
hoitoedellytyksiä oli 307 potilaalle.
Artikkelissa paneuduttiin myös psyykkisen poikkeavuuden määrittelyn hankaluuteen. Suurena
ongelmana pidettiin rajatapauksia, joita lehdessä kutsuttiin lievästi tylsämielisiksi. Heidän
suhteensa kasvatus ja ohjaus olivat parempana pidettyjä toimenpiteitä. Laitoshoito ja
steriloiminen, joskin ”kieltämättä hyviä keinoja”, eivät yksinään olleet riittäviä, ja lisäksi niitä
tuli

soveltaa

vain

vakavimmissa

tapauksissa.

Vaikka

lievästi

tylsämielisten

kansanterveydellinen vaikutus ei todellisten täystylsien tavoin ollut välttämättä tuhoisa,
kuuluivat he silti poikkeusihmisiin. Tätä havainnollistamaan käytettiin yhdysvaltalaista
tutkimustulosta.
Tällaisten tylsämielisten joukko on hyvin suuri, kuten Amerikassa
toimeenpantu tutkimus osoittaa. Maailmansodan aikana siellä tutkittiin
kaikki sotarintamalle lähetettävät miehet. Tällöin todettiin, että heistä oli
47,3 % sellaisia, joiden älykkyyssuhdeluku oli 75 eli heidän älyllinen
kehityksensä oli siis 13 nuoremman. On selvää, että suurin osa näistä ei ole
millään lailla yhteiskunnalle haitaksi, mutta sittenkin heihin on
suhtauduttava toisella tavalla kuin normaalisti kehittyneisiin ihmisiin.256

Vaikka SSd ei tässä yhteydessä maininnut yhteiskuntaluokkaa, on syytä muistaa, että
työväenluokkaisen henkilön älykkyysosamäärä arvioitiin usein keskimääräistä matalampana.
Eduskuntakäsittelyissä vilahtaneet maalaiskuntien heikkolahjaiset ainekset sijoittuivat hekin
sosioekonomisen asteikon alapäähän. Silti degeneraatiopaniikki työväen omassa lehdessä
noudatti hyvin samankaltaisia näkemyksiä porvaripuolueiden ja -julkaisujen kanssa. Yksi syy
lienee rajanveto työtätekevän ja -tekemättömän yksilön välillä. Vaikka valtion suurempaa
vastuuta jäsenistään vaadittiinkin, eivät köyhäinhoidon varassa eläneet ongelmatapaukset
sopineet ihannetyöläisen muottiin. Jälkimmäinen oli ruumiiltaan vahva ja poliittisesti
aktiivinen, edellinen heikko ja ymmärtämätön, ehkä kokonaan vailla poliittisia oikeuksia.
Eduskunnassa alleviivattu ero sairaiden ja terveiden välillä tunnistettiin yli luokkarajojen.
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“Tylsämielisyys on suuri vaara yhteiskunnalle.” SSd 17.4.1931.
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Aineiston ainoa suora maininta siitä, että vanhempien geneettinen vaikutus lapseen on yhtä
suuri, löytyy maaliskuussa 1933 julkaistusta SSd:n artikkelista. Siinä missä äidin roolia eitoivotun

perimän

leviämisessä

tavallisesti

korostettiin,

muistutettiin

tässä,

että

perinnöllisyydestä puhuttaessa oli vältettävä johtopäätöksiä pelkästään äidin geeniperimän
pohjalta. Artikkelin mukaan avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten joukossa poikkeavat
lapset olivat yliedustettuna, jolloin oli muistettava, että isän ollessa tuntematon syyllisyyttä
huonosta perimästä ei saanut vierittää yksinomaan äidille.
Samassa artikkelissa käsiteltiin niin ikään muusta aineistosta poiketen seksuaalisuuden
merkitystä sukupuolen kokemiselle. Kyseessä olivat tosin nimenomaan lasten seksuaalisesta
hyväksikäytöstä tuomitut miehet ja heidän mahdollinen kastrointinsa. Argumenttina
pakkokastroinnin puolesta kirjoittaja totesi kiinnostavasti, että oli turhaa väittää kastroinnin
vievän mieheltä miehuuden, sillä ”[t]ähän voi huomauttaa, että käsitys häpeällisyydestä on
hyvin relatiivinen. Ja sitäpaitsi kaikkeen totutaan pian”.257 Suoraan sanallistettu yhteys häpeän
ja seksuaalisuuden välillä on kiinnostava yksityiskohta, kun käytetty kieli tavallisesti perustui
kiertoilmaisuille.
SSd haastatteli Väinö Lassilaa sterilointilain tiimoilta syksyllä 1934 hieman Tulenkantajissa
ilmestyneen haastattelun jälkeen. Ingressissä Lassila esiteltiin tiedemiehenä ja ennen muuta
rotuhygieenikkona. Hän korosti eurooppalaisten geeniperimien sekoittumista vuosituhansien
aikana, jolloin minkäänlaisesta ”puhtaasta rodusta” oli turha puhua. Toinen tärkeä perustelu oli
ulkoisten olosuhteiden vaikutus ihmisen ominaisuuksiin perinnöllisyyden rinnalla. Melko
tavanomaisten perustelujen ohella haastattelu paljastaa kiinnostavan ulottuvuuden Lassilan
suhtautumisesta steriloitaviksi ehdotettuihin ihmisryhmiin: ”Kaikille näille yksilöille tulisi
yhteiskunnan nykyisin kuitenkin tarjota laitoshoitoa, joten sairaat siis voitaisiin täydellisesti
eristää yhteiskunnasta eduksi heille itselleen ja ympäristölleen.”258 Myös sterilointilain
vastustajille sairaat saattoivat näyttäytyä erillisenä, hankalasti integroitavana ryhmänä.
Suoraan ideologisesta näkökulmasta rotuhygienian ja työväenaatteen suhdetta käsiteltiin hyvin
vähän. Tammikuussa 1934 lehdessä julkaistiin kutsu SDP:n järjestämälle luennolle
”Perinnöllisyys
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ja

yhteiskunta”.

Tapahtumakuvaukseen

kuului

selventävä

teksti:

“Vain vähämielisiin olisi sterilisatio ulotettava.” SSd 27.3.1933.
”Sterilisatiolla ei päästä rodun jalostamiseen.” SSd 21.11.1934,
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”Rotuterveysoppi ei ole ristiriidassa marxilaisuuden oppien ja sosialidemokratian vaatimusten
kanssa, vaikka nämä tähdentävätkin, kuinka suotuisa ympäristö kehittää huonotkin
perintöaiheet paremmiksi ominaisuuksiksi kuin epäsuotuisa.”259 Näin sosiaalidemokraattien
omaksumassa

rotuhygieniassa

sosiaaliset

ongelmakohdat

ainakin

osittain

johtuivat

luokkarakenteesta, mutta epäsuotuisaa ympäristöä saatettiin muokata suotuisammaksi, kun
siitä poistettiin ei-toivottujen ainesten itseään uusintava ominaisuus. Väestön vahvistamisen
edut voitiin nähdä sekä kansallisesta että luokkanäkökulmasta: yhtäältä ulkoista vihollista,
toisaalta omistavaa luokkaa vastaan.
Suomen Sosialidemokraatin asennoituminen Saksan sterilointilainsäädäntöön jatkaa sitä
kaksijakoisuutta,

jolla

rotuhygieniaan

suhtauduttiin.

Joulukuussa

1934

julkaistussa

kirjoituksessa raportoitiin 500 saksalaislääkärin esittäneen saksalaisten ja juutalaisten
sekaliitoista rangaistukseksi juutalaisen kansalaisoikeuksien poistamista ja sterilointia. Tätä
SSd kutsui ”hillittömän rotukiihkon uskomattomiksi vaatimuksiksi”. Mitään viittausta Suomen
kaksi päivää aiemmin ensimmäistä kertaa käsiteltyyn sterilointilakiesitykseen ei tehty.260
Asetelma paljastaa, että sterilointiasiassa ei pohjimmiltaan ollut kyse toimenpiteestä ja sen
seurauksista yksilölle, vaan motiiveista, jotka taustalla nähtiin. Kansallissosialistisena
väestötyökaluna sterilointi oli kieroutunutta pakkovaltaa, pohjoismaisena huoltotoimenpiteenä
kansanterveyden edistämistä, jonka sisäänrakennettujen valtamekanismien problematiikka jäi
oletetun hyödyn varjoon. Jako ”hyvään eugeniikkaan” ja ”pahaan rotuhygieniaan” ei siis ole
pelkästään jälkikäteinen, vaan jo aikalaisten käyttämä mielikuvaerottelu.
Sterilointilain eduskuntakäsittelyistä uutisoitiin samaan tapaan kuin HS:ssa ja Hbl:ssa, eikä
puoluetausta näytä vaikuttaneen kansanedustajien puheenvuorojen julkaisuun. Toiseen
käsittelyyn liittyvän reportaasin alustuksessa todettiin keskustelun liittyneen lain laajuuteen, ei
oikeutukseen.
Lain tarpeellisuudesta ei ole erimielisyyttä: Miksei pidettäisi huolta
ihmisrodun terveenä pysymisestä, kun hevos-, lehmä- ja lammasrotujakin
pyritään jalostamaan? Yleisesti tunnustettiin myös, että merkitsisi
yhteiskunnalle säästöä, jos estettäisiin ala-arvoisten ihmistaimien
maailmaan tulo, sellaisten, joiden elämä muodostuu kuitenkin tuskaksi
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“Puolueriennot.” SSd 20.1.1934.
“Natsilääkärit vetävät rotupolitiikasta lopulliset johtopäätökset.” SSd 13.12.1934.
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heille itselleen ja muille ihmisille. Miten pitkälle tässä sopii mennä, siitä oli
kysymys.261

Otteesta käy hyvin ilmi, kuinka suuressa mittakaavassa lain problematiikka sivuutettiin
julkisessa keskustelussa. Huolenpidon korostaminen ja toisaalta rinnastus eläinrotujen
jalostukseen viestivät osaltaan huoltonäkökulmaan ja sosiaaliseen insinööritaitoon perustuvaa
mallia, jossa yksilön etu paitsi taipuu yhteiskunnan edun edessä, myös lopulta hyötyy siitä
itsekin.

5.3 Tulenkantajat
Kulttuurilehti Tulenkantajat (Tk) erottui sterilointikeskustelussa yhtenä harvoista kriitikoista.
1920-luvulla järjestäytynyt kulttuuriryhmä Tulenkantajat julkaisi vuosina 1928–1930 kahdesti
kuussa Tulenkantajat-aikakauslehteä, jota päätoimitti kirjailija Erkki Vala. Arvoiltaan
liberaalin Tulenkantajien tavoitteena oli tasa-arvon ja rauhan edistäminen. Vuoden 1918
traumaa ja vastakkainasettelua se halusi purkaa henkisin asein. Lehti oli selkeästi avoinna
Eurooppaan pyrkiessään samalla kehittämään ja vahvistamaan suomalaista kulttuuria.
Ensimmäisen maailmansodan aiheuttama yleiseurooppalainen trauma ja toisaalta sen
merkityksellisyys Suomen itsenäisyydelle nähtiin kulttuuria ja politiikkaa sähköistävänä
käännekohtana, jonka myötä nuorella polvella oli tilaisuus muokata maailmaa omakseen.262
Vuonna 1932 Tulenkantajien pari vuotta tauolla ollut julkaisutoiminta jatkui viikoittaisena
sanomalehtenä päätoimittajanaan Vala. Ennen pääsääntöisesti korkeakulttuurinen agenda
laajentui

nyt

yhteiskunnalliseen

ja

poliittiseen.

Kannoiltaan

lehti

oli

lähellä

sosiaalidemokraattien vasenta siipeä. Pirkko Leino-Kaukiaisen mukaan Tulenkantajatsanomalehti orientoitui aggressiivista nationalismia ja yksilönvapauksiin puuttumista vastaan.
Tämä näkyi niin fasismin ja kansallissosialismin kuin suomalaisen (oikeisto)nationalismin ja
Saksa-suuntauksen aktiivisena tuomitsemisena lehden sivuilla. Valtavirrasta poiketen
Tulenkantajat-sanomalehdessä ihannoitiin metropolielämää ja teknologista kehitystä.
Maaseudun romantisointi ja talonpoikaishyveet eivät kuuluneet lehden henkeen.
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“Sterilisoimislaki oli eilen vakavan pohdinnan alaisena eduskunnassa.” SSd 23.3.1935.
Leino-Kaukiainen, Pirkko: “Perinteiden vaalijat vastaan arvojen särkijät – kulttuuripoliittiset keskustelulehdet
Finsk Tidskriftin perustamisesta 1950-luvulle.” Teoksessa Tommila, Päiviö (toim.): Suomen lehdistön historia 8.
Yleisaikakauslehdet. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 1991. 397–484. 459.
262

85

Tulenkantajat-ryhmä lehtineen edusti koulutettua kulttuurivasemmistoa. Jäsenistö oli
perhetaustaltaan ja kulttuuriselta ja sosiaaliselta pääomaltaan voittopuolisesti porvarillinen.
Keskiluokkaisia konventioita pyrittiin tietyissä rajoissa ravistelemaan, ja yhteiskuntaluokkien
tasa-arvo kuului ryhmän keskeisiin päämääriin.263
Vaikka Tulenkantajien kirjoittajat profiloituivat steriloinninvastaisina, on pidettävä mielessä,
että laajassa kirjoittajakunnassa aiheeseen keskittyi pieni ryhmä. Samaan aikaan käyty
keskustelu

kuolemanrangaistuksen

käyttöönotosta

keräsi

paljon

laajemman

vastustuskoneiston, kun sterilointiasia henkilöityi primääristi Erkki Valaan, runoilija Katri
Valaan ja professori Väinö Lassilaan.
Sterilointi ei Tulenkantajissa kohdannut totaalista vastustusta, mikä tuo osaltaan esiin
eugeniikan laajuuden ilmiönä. Jos raskaaksi tuleminen tiedettiin hengenvaaralliseksi äidille tai
perheen lapsimäärä oli huomattavan suuri, saattoi sterilointi olla kannatettava vaihtoehto.264
Elmgren huomauttaakin, että Tulenkantajat ei sinänsä ollut eugeniikanvastainen lehti, vaan
kritiikki kohdistui sen negatiivisiin ilmenemismuotoihin. Rotuhygieenistä ja sosiaalista
sterilointia

pidettiin

anti-individualismina,

mutta

perhesuunnittelua,

aborttioikeutta,

ehkäisymenetelmiä ja joissain tapauksissa vapaaehtoista sterilointia kannatettavana
sosiaalisena edistyksenä.265 Alva ja Gunnar Myrdalin näkemys laillisesta abortista ja
ehkäisymahdollisuuksien kehittämisestä herätti lehdessä innostusta, ja sitä pidettiin
ansiokkaana ja tehokkaana lähestymistapana syntyvyys- ja väestönhallintakeskusteluun. 266
Myös Tulenkantajat osallistui sterilointikeskusteluun tarkastellen lain varsinaisia kohteita
ylhäältäpäin. Kysymys oli ensisijaisesti ideologinen ja liittyi enemmän yksilön oikeuksiin kuin
itse yksilöön. Muutaman kirjailija- ja professoriaktiivin voi tuskin sanoa edustaneen väestöä
kovin laajasti. Lehdessä julkaistiin kyllä sen omien mielipidemittausten tuloksia suomalaisten
suhtautumisesta sterilointilakiin, mutta kyselyn kattavuutta tai toteutustapaa ei ilmoitettu.
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Mielipidemittausta ja yhtä nimetöntä kirjettä lukuun ottamatta myöskään Tk:ssa ei julkaistu
”tavallisten kansalaisten” lausuntoja aiheesta.
Lehdessä vedottiin kuitenkin nimenomaan kansaan, joka näyttäytyi jonkinlaisena
vastavoimana kasvottomalle valtiolle. Kansa oli lihaa ja verta; ruumis, johon kajottiin. Lain
vastustajia kutsuttiin niiksi, joilla vielä oli järki ja sydän tallella.267 Valtio puolestaan oli
kajoava koneisto, jota vastaan yksilö pakkosterilaation kaltaisia lakeja säädettäessä oli aseeton.
Rotuopit nähtiin valtiovallan käsissä poliittisen ideologian välineinä. Väestön biologiset
ominaisuudet muuttuivat Foucault’ta lainaten valtion toiminnan kohteeksi ja työkaluksi, mikä
oikeutettiin virallisten instanssien lausunnoilla, totuudella. Poliitikkojen ja virkamiesten
nähtiin

ummistavan

silmänsä

varoituksilta

ja

arvosteluilta

joko

tahallaan

tai

tietämättömyyttään.
Kesällä 1934 Tk järjesti lukijoilleen mielipidetutkimuksen rotu- ja sukupuolikysymyksistä.
Tuloksena toimitus ilmoitti kaikkien vastanneiden tukeneen lehden kielteistä linjaa rotuoppien
käyttämiseen poliittisessa taistelussa. Enempää rotukysymykseen saatuja lukijakirjeitä ei
kuitenkaan käsitelty. Myöskään vastausten määrää ei kerrottu, vaan niiden todettiin olevan
”joukko mielenkiintoisia kirjeitä Turusta, Joensuusta, Kemistä, Oulusta, Tampereelta,
Oulunkylästä j.n.e.”.268 Epämääräisyys kertoo osaltaan, kuinka pienen piirin kesken
sterilointikeskustelua käytiin. Tulenkantajien levikki oli laajimmillaan noin 5000 kappaletta.269
Lukijoilla teetetyn kyselytutkimuksen otanta suomalaisista oli väistämättä minimaalinen, eikä
sen tarkan luvun julkaiseminen olisi lisännyt kyselyn painoarvoa, päinvastoin.
Erityistä huomiota kiinnitettiin paljon puhuttaneeseen lakialoitteen sosiaaliseen perusteeseen:
“Emme voi käsittää [--] kappaleen loppukohtaa muutoin kuin siten, että varakkaat idiootit jne.
jäävät sterilisatiopakon ulkopuolelle, koska heillä on taloudellinen mahdollisuus lastensa
huoltoon ja kasvatukseen.”270 Tulenkantajien luokkalakiaspekti oli siis yhteneväinen IKL:n ja
SDP:n kanssa. Samalla Tulenkantajien linja tuli lähelle myös SSd:tä siinä, että kummassakin
rotuhygienia-aiheita tarkasteltiin sosioekonomisesta näkökulmasta.
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Lakiluonnoksen edetessä syksyllä 1934 Tk yhtyi Suomen Pienviljelijässä julkaistun
lukijakirjeen huoleen alueellisesta epätasa-arvosta. Anonyymissä kirjeessä Itä-Karjalasta
pelättiin, että maan köyhimmissä osissa köyhäinhoitomenojen kasvu motivoisi paikallisia
kansanedustajia kannattamaan sterilointilakia.271 Nimimerkki ”Maallikko” puolestaan ehdotti,
eikö olisi syytä ryhtyä erottelemaan omistavat ja työtätekevät luokat omiksi roduikseen, joista
ensimmäistä saattoi luonnehtia lihavaksi ja mukavuuksiin taipuvaksi, jälkimmäistä laihaksi,
kärsimysten ja puutteen leimaamaksi.272
Mielisairauksien tuntemusta tuli lehden mukaan parantaa, sillä kyseessä oli ongelma, jota
esiintyi kaikissa yhteiskuntaluokissa.273 ”Kaatumatauti ja nerous” -kirjoituksessa käsiteltiin
perinnöllisestä sairaudestaan ja poikkeuksellisesta kyvykkyydestään tunnettuja henkilöitä.
Tekstissä huomautettiin, että esimerkiksi Aleksanteri Suuri, Pietari Suuri, Goethe,
Schopenhauer, Dostojevski ja Nietzsche olisivat sterilointilainsäädännön puitteissa voineet
jäädä syntymättä suvuissa esiintyvän epilepsian vuoksi.274
Lain läpimenon yhteydessä Tk totesi taantumuksellisten lakien paljastaneen hallitsevan
luokkamme mentaliteetin ja asennoitumisen periaatekysymyksissä. Sterilointia nimitettiin
porvarillisen maailmankatsomuksen kukaksi.275 Nimimerkki ”X” jatkoi sterilointilain
luokkasidonnaisuuden kritisoimista: ”[O]nhan selvää, että porvari ei ole itseään, vaan
köyhälistöä varten vaatinut sterilisoimislakia.”276 Sterilointilain vastustaminen näyttäytyi siis
paitsi yksilönvapauksien puolustamisena sinällään, myös porvarillisen mentaliteetin
torjumisena.
Valtion itselleen keskittämä sterilointioikeus oli syvässä ristiriidassa Tk:n edustaman
individualismin kanssa. Tässä lehti poikkesi SSd:sta. Valtion määräysvallan vastustus oli ensin
mainitun keskeisimpiä argumentteja, ja siinä nähtiin yhtymäkohtia kansallissosialistiseen
Saksaan. Artikkelissa ”Poliisivaltion ihanne” kirjoitettiin taantumuksellisesta yläluokasta,
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jonka oli vallannut poliisi- ja virkavallan ihannointi. Tätä pidettiin erityisesti köyhässä maassa
vaarallisena suuntauksena: “[l]iiallinen poliisitoiminta myrkyttää sitäpaitsi yleisen ajattelun, se
kylvää vihaa ja epäluuloa kansalaisten kesken; siitäkin syystä on liioittelua vältettävä.”277
Edellisellä viitattiin laajemmin sisällissodan jälkeiseen sosiaaliseen eriytymiseen ja vahvan
keskusvallan epätasa-arvoiseen suhtautumiseen kansalaisiinsa. Tulenkantajissa sterilointilain
kaltainen toimi oli malliesimerkki jakolinjojen vetämisestä ja ylläpitämisestä.
Vuonna

1934

Tulenkantajain

seurassa

maisteri

Kaisu

Snellman

piti

esitelmän

syntyväisyyssäännöstelystä, jota käsiteltiin useissa lehden numeroissa. Snellmanin edustaman
ja Tulenkantajissa jatkokehitellyn näkemyksen mukaan köyhien vaikeus huolehtia lapsistaan
oli rakenteellinen ongelma, jonka ratkaisu löytyisi palkkoja ja elinoloja parantamalla. Lisäksi
laillisen ja turvallisen abortin järjestämistä pidettiin tärkeänä, sillä pahimmillaan ne, jotka eivät
kyenneet tarjoamaan lapselleen riittävää hoivaa, saattoivat turvautua puoskariabortteihin.
Kuitenkin muistutettiin, ettei tarkoitus ollut kannustaa abortteihin, vaan ainoastaan tukea niitä,
jotka raskaudenkeskeytyksen joutuivat hankkimaan.278 Snellmanin esitelmässä hygieniasta
puhuttiin sen konkreettisessa likainen–puhdas-merkityksessä, ei geneettistä, sosiaalista tai
henkistä puhtautta tarkoittavassa mielessä.
Syntyvyyden säännöstelyyn liittyen Tk:ssa kirjoitettiin myös kunnollisen seksuaalivalistuksen
järjestämisen puolesta. Konservatiivisten tahojen pelot aikakauden moraalia rappeuttavista
tekijöistä julistettiin turhiksi sillä, että nimenomaan tietämättömyys ja peittely olivat omiaan
synnyttämään lieveilmiöitä. Seksuaalisuudesta vaadittiin voitavan puhua avoimesti ja faktoihin
perustuen, sillä paraikaa nuorisoa turmeli porvarillinen ja kristillinen seksuaaliteeskentely.279
Myös Tk:n tärkeimpiä perusteluja steriloinnin vastustukselle oli tiede. Lain kiirehtimistä
pidettiin epäilyttävänä, ja artikkeleissa toistui vaade, ettei lainsäädäntöprosessia saanut jatkaa
ennen kuin lain vaikutuksista olisi olemassa luotettavaa tieteellistä näyttöä:
Olemme ehdottomasti sitä mieltä, että sterilisatiolaki on lykättävä siksi,
kunnes saadaan tieteellisesti luotettavat todisteet sen vaikutuksista. Ei ole
mitään syytä kiirehtiä sitä tänä fascistisena aikana, jolloin mädäntynyt
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byrokratia todistettavasti on jo mitä kauheimmalla tavalla väärinkäyttänyt
sterilisatiota turvattomien ihmisten käsittelyssä.280

Kun Suomen maaherroja syksyllä 1934 kuultiin sterilointilaista, vastusti sitä ainoastaan
Ahvenanmaan maaherra Wilhelm Fagerlund. Tk tulkitsi tämän johtuvan siitä, että lääkärinä
Fagerlund ymmärsi steriloinnin tosiasiallisen luonteen ja sen, kuinka epämääräisillä ja
heikoilla perusteluilla lakia ajettiin. Samassa yhteydessä lehti vetosi kansanedustajiin, jotta he
arvioisivat asiaa lääketieteelliseltä, juridiselta ja humaanilta, ei puoluepoliittiselta kannalta.281
Tk kutsui lakia ajavia poliitikkoja ja virkamiehiä ideologian sokaisemiksi, ja julkisuudessa
esiintyneitä puolustuskirjoituksia ja -tekstejä kutsuttiin oikeiston propagandaksi ja valheiksi.
Hyvin selkeästi ilmenee virkavaltaisuus myös siinä sterilisatiota koskevassa
saksalaistyylisessä lakiesityksessä, jonka tri Brynolf Honkasalo äskettäin
valtioneuvostolle valmisti. [--] Kun on kysymyksessä niin tärkeä asia kuin
ihmisen tekeminen kykenemättömäksi jatkamaan sukuaan, on kaikki
mahdolliset väärinkäytökset luonnollisesti jo ennakolta estettävä. Kutka ovat
nyt esityksen tekijöinä? Uutinen ilmoittaa: Esityksen suvunjatkamiskyvyn
poistamisesta voi lakiluonnoksen mukaan tehdä mielisairaala- tai
heikkomielisten hoitolaitoksen johtaja, terveydenhoitolautakunta, vankilan,
pakkolaitoksen tai kasvatuslaitoksen johtaja, kruununvouti, nimismies,
kaupunginviskaali ja poliisipäällikkö. – Kuka kontrolloi? Jälleen virkalaitos:
lääkintähallitus [sic]. – Onko laki selvä sanonnaltaan, koskeeko se vain
heikkomielisiä, mielisairaita ja kaatuvatautisia? Ei. Siinä on myös
määritelmä: Lisäksi voidaan oikeustoimikykyinen henkilö tehdä suvun
jatkamiseen kykenemättömäksi, vaikkei edellämainittuja edellytyksiä
olisikaan olemassa, jos toimenpiteen tueksi voidaan esittää pätevä
yhteiskunnallinen tai yleisinhimillinen syy. – Tämän syyn määrittelevät
jälleen virkavallan edustajat. 282

Sitaatissa maalataan hyvin foucault’laista kuvaa kasvottomien virastojen ja niiden johtajien
edustamasta

valtiosta.

Yksittäisen

ihmisen

oikeusturvaan

puuttuminen

koettiin

mielivaltaiseksi. Tulenkantajat myös peräänkuulutti lääketieteellisen asiantuntemuksen
vahvempaa edustusta sterilointiasian käsittelyssä. Virkamiehistö nähtiin omaa etuaan
tavoittelevana luokkana, sterilointilaki luokkalakina.283 Hyvänä esimerkkinä ilmiöstä Tk piti
eduskunnan sterilointilainvalmistelukomiteaa, jossa ei ollut ”ainoatakaan lääkäriä, pelkkiä
oikeistolaisia byrokraatteja!”284
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Brynolf Honkasalon lisäksi Harry Federleyta kehotettiin etsimään tukea mystillisille
näkemyksilleen valistusaikaa edeltäviltä vuosisadoilta.285 Yleisesti sterilointiaktiivien
toimintaa kutsuttiin muun muassa sterilisatiohommailuksi, sterilisatiohumpuukiksi ja
rikollisuuden

vastustamispuuhaksi.

Hannes

Ryömän

esiintymistä

asiassa

kutsuttiin

helppohintaiseksi, ja hänen työskentelytapojaan verrattiin Etsivään Keskuspoliisiin. Lain jo
astuttua

voimaan

todettiin,

että

Ryömä

”steriileillä

ajatuksillaan

ylittää

vieläpä

natsilääkärienkin aivoitukset.”286
Sterilointilakia kannattavia syytettiin tutkimustiedon puutteesta, tosiasioiden unohtamisesta ja
valehtelusta. Loppuvuodesta 1934 lehdessä ilmestyi kaksiosainen haastattelu, jossa Väinö
Lassila

kommentoi

lakialoitteen

sisältöä.

Rotuhygieenisiä

intressejä

Lassila

piti

perusteettomina sen vuoksi, että jo pelkästään eurooppalaiset olivat sekoittuneet keskenään
kymmeniä tuhansia vuosia aiemmin. Lisäksi Lassila muistutti ulkoisten tekijöiden
vaikutuksesta ihmisiin. Geeneihin puuttumalla väestöstä ei kitkettäisi kaikkia ei-toivottuja
ominaisuuksia.287
Haastattelun jatko-osassa Lassila keskittyi lain kriminaalipoliittisiin ja sosiaalisiin
perusteluihin. Ensimmäiseen viitaten hän totesi, ettei rikollisuuden perinnöllisyydestä ollut
näyttöä. Sosiaalista perustelua Lassila piti turhan epämääräisenä lakiehdotukselle ja tulkitsi sen
tarkoittavan ensisijaisesti taloudellista puutetta. Sosioekonomiseen asemaan perustuvan
luokittelun hän näki perustuslakien vastaisena epätasa-arvotoimena. Lisäksi Lassila piti
ristiriitaisena sitä, että lakiehdotuksen rotuhygieeniset perustelut korostivat perintötekijöiden,
sosiaaliset perustelut ympäristön vaikusta ihmisen kunnollisuuteen.288
Elmgren kirjoittaa Lassilalla olleen Tulenkantajissa ”rationaalisen ja sosiaalisesti vastuullisen
tiedemiehen” rooli.289 Vastustajien pienessä joukossa nimellään esiintyneen asiantuntijan
merkitys oli erityisen suuri, vaikka lain kannattajienkin puolella toistuivat pääasiallisesti vain
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muutamien aktiivien nimet. Anatomian professorina ja antropologina työskennelleen Lassilan
omaa suhtautumista rotuhygieniaan on syytä avata. Väitöskirjassaan Beobachtungen an
Schädelnähten bei Lappen. Eine antropologische Studie über die Nähte des Neurocraniums
(1921) hän käsitteli saamelaisten kallonsaumoja ja päätyi siihen, etteivät saamelaiset eronneet
muista eurooppalaisista. Sen sijaan hän kirjoitti ”ylemmistä ja alemmista roduista” Euroopan
ja sen ulkopuolisten alueiden väestöihin viitatessaan. 290
1930-luvulle tultaessa Lassila irtisanoutui ihmisten arvottamisesta etnisin perustein ja keskittyi
ihmisoikeus- sekä kansanterveys- ja sivistystoimintaan muun muassa Koteja tylsämielisille yhdistyksen ja Ihmisoikeuksien liiton puheenjohtajana. Jälkimmäisen johtokunnassa
vaikuttivat myös Erkki Vala, Mikko Ampuja ja Mauri Ryömä, Hannes Ryömän poika.
Poliittisesti Lassila sijoittui edistyspuolueen vasemmistosiipeen.291
Lassila ei siis suinkaan toiminut rotuhygienian ulkopuolella, päinvastoin. Rotuhygieenikkojen
rintama ei ollut aivan homogeeninen, ja Lassila oli epäsuositusta sterilointikannastaan
huolimatta yksi alan keskeisiä suomalaisasiantuntijoita. Vaikka Lassilan asennoituminen
etnisyyteen oli 1920-luvulta muuttunut, avaa hänen katsomustaan esimerkiksi Suomen
Sosialidemokraatissa julkaistu lausunto siitä, että heikkomieliset ja mielisairaat oli eristettävä
muusta väestöstä (ks. s. 85).
Tulenkantajat kritisoi myös muun lehdistön tapaa käsitellä rotuhygieniaa. Tk:n julkinen kanta
oli lain läpimenoon saakka se, että pakkosterilointi oli lopulta pienen vallankäyttäjien
ryhmittymän projekti enemmistön sitä vastustaessa. Siksi suurten päivälehtien myönteinen tai
kritiikitön uutisointi kohdattiin korostuneen pöyristyneesti: “On aivan käsittämätöntä, kuinka
esim. Hbl. voi sanoa tästä lakiehdotuksesta: ‘Hallituksen lakiehdotus on ilmaus valistuneesta
mielipiteestä.’

Kylläkin,

jos

Saksan

natsilaista

ajatustapaa

pidetään

valistuneena

mielipiteenä.”292 Sterilointilakia innokkaasti kannattanutta kokoomustaustaista Vaasa-lehteä
kutsuttiin puolestaan pimeäksi suomalaiseksi natsilehdeksi.293
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Muista lehdistä Tk arvosteli useimmin porvarillisia, mutta myös vasemmistojulkaisuja. SDP:tä
moitittiin liian sovinnaisesta suhtautumisesta oikeistopuolueiden ajamaan politiikkaan, samoin
SSd:a

puolueen

liian

orjallisesta

tukemisesta.

Tulenkantajat

lupasikin

puuttua

yhteiskunnallisiin epäoikeudenmukaisuuksiin ja puutoskohtiin aina, kun sellaisia ilmeni,
poliittisesta sidosryhmästä riippumatta.294
Alkuvuodesta 1935 Tulenkantajat antoi kuitenkin poikkeuksellisesti tunnustusta Helsingin
Sanomille ja Uudelle Suomelle, joissa nimimerkit ”Eero” [Lassi Hietala] ja ”Matti” kritisoivat
lakia. ”Eero” kirjoitti lain välttämättömyyden ja hyödyllisyyden olevan epäselvää, mitä Tk:n
mukaan saattoi pitää ”merkkinä siitä, että yleinen mielipide on jyrkästi sterilisatiota
vastaan”.295 Lain hyväksymisen jälkeen Tk korosti olleensa maan ainoa lakia johdonmukaisesti
vastustanut lehti. 296
Nationalismi tuomittiin Tk:n kirjoituksissa vahvasti usein fasismiin rinnastaen. Esimerkiksi
Tk:n syntyvyyden säännöstelyä käsittelevien kirjoitusten Kotimaa-lehdessä herättämään
kritiikkiin vastattiin:
[K]otimaa puhumalla ‘kansakunnasta’ vie kysymyksen puhtaasti fascistisille
linjoille. ‘Mutta mitä merkitsee sitten tuo sana ‘kansakunta’? Missä olemme
tavanneet sen aikaisemmin? Kaikki fascistiset liikkeet ovat käyttäneet sitä
päätunnuksenaan. Se merkitsee sitä, että työtätekevien joukkojen on
nurkumatta alistuttava kapitalistiseen riistoon, nurkumatta tuhouduttava
imperialistisissa sodissa!’ Sen vuoksi on neuvontatyö lääkärien asemesta
annettava pappien käsiin.297

Siinä missä Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa Saksaan viitattiin sterilointilain
käsittelyn yhteydessä vain satunnaisesti, oli Saksa (useimmiten natsietuliitteellä) jatkuvasti
esillä Tulenkantajien sivuilla. Kansallissosialismista kirjoitettiin antihumanistisena vapaan
maailman vastaisena ideologiana, jonka käsitykset rodusta olivat mystillisiä ja kvasitieteellisiä.
Suomen ja Saksan läheisiä välejä lehdessä arvosteltiin ja pilkattiin estoitta: ”Tavallisesta
suomalaisesta alkaa kohta tuntua siltä, kuin olisi Suomi Natsi-Saksan siirtomaa”, todettiin
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”Natsitulva”-nimisessä kirjoituksessa.298 ”Saksalaisuus ja suomalaisuus ovat niin kietoutuneita
toisiinsa, ettei niitä enää voi erottaa”, todettiin toisessa maiden suhteita käsittelevässä
lehtijutussa.299
Oswald Spenglerin vuonna 1934 suomennetun Länsimaiden perikadon Erkki Vala kirjoitti
olevan mustan sielun, tasapainostaan pois joutuneen ihmisen, kuolevan maailmankatsomuksen
käheä huuto.300 Luonnehdinnasta käy ilmi lehden narratiivi, joka lähestulkoon kieltäytyi
uskomasta eugenististen, aggressiivisen nationalististen tai kansallissosialististen ajatusten
leviämiseen. Samana vuonna ilmestyneessä artikkelissa todettiin, ettei sterilointilakia tultaisi
hyväksymään Suomen lisäksi muissakaan Pohjoismaissa, vaikka niin Tanskassa, Norjassa kuin
Ruotsissa laki oli jo käytössä:
Mutta me sanomme: siitä ei tule lakia. Suomen kansa ei tule tänä fasistisena
aikana antamaan uusia aseita hallitsevien piirien käsiin. Natsi-Saksan
Neerojen laki jää hyväksymättä täällä kuten muissakin pohjoismaissa.
Suomen työväestön ja kaikkien vapaamielisten piirien edustajain velvollisuus
on pitää huolta siitä, että lakiehdotus hylätään.301

Syksyllä 1934 Tk uutisoi ruotsalaisen Arbetaren-lehden Saksan-kirjeenvaihtajan raportista
Moabitin vankilan 111 toteutetusta ja 20 suunnitellusta steriloinnista. Tk siteerasi alkuperäistä
raporttia: “Sterilisoimista ja kuohitsemista harjoitetaan aitosaksalaisella perverssillä
antaumuksella.”302 Kun kotimaassa Tulenkantajien kanssa samanmielisiä näkemyksiä esiintyi
julkisuudessa harvakseltaan, tarjosi ulkomainen uutisointi tukea yksinäisessä asemassa.
Värikäs kieliasu tuskin haittasi Tk:n toimitusta.
Vuotta myöhemmin, syksyllä 1935 uutisoitiin, kuinka sterilointilain herättämä vastustus oli
Saksassa määrätty tuomittavaksi mielialan kiihottamisena. Tk piti tapausta merkkinä siitä, että
kansan oikeustaju aina nousisi sterilisaation kaltaisia luonnottomuuksia vastaan.303
Myöhemmin samana syksynä Tk raportoi, että 56 000 Saksassa toimitetusta sterilisoinnista
2 800 oli johtanut kuolemaan. ”Ihmiselämällehän ei panna suurta merkitystä natsi-Saksassa”,
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uutisessa todettiin.304 Myös Viron pikaisella aikataululla säädettyä sterilointilakia ja samalla
lapsettomille määrättyä korkeampaa verotusastetta seurattiin lehdessä huolestuneena.
Kehitystä pidettiin esimerkkinä puhtaan fasistisesta valtiojohtoisesta väestönlisäämisestä.305
Sterilointilain läpimenon alkaessa vaikuttaa todennäköiseltä Tk pyrki vielä vaikuttamaan
päätöksentekijöihin ja lääkärikuntaan painottaen lain sisältämiä riskejä. Lain kirjoitettiin
herättävän köyhimmissä väestönosissa kauhua ja levottomuutta, sillä nämä vaistomaisesti
käsittivät lain olevan sitä vastaan suunnattu. Sen hyväksymistä pidettiin irtautumisena
totutusta, vuosisataisilla taisteluilla saavutetuista ihmis- ja oikeuskäsityksestä. Ennakkoolettamus siitä, että lääkärin velvollisuus oli kaikissa tilanteissa toimia potilaansa hyväksi ja
toiveiden mukaan, vaarantui. ”Nyt tehdään lääkäristä veitsimies, joka ulkoapäin tulevan
määräyksen nojalla ja ilman, että hän voi perustaa toimintansa itse tekemäänsä diagnoosiin, on
pakotettu käsittelemään ja leikkelemään potilastaan.”
Lääkärit saivat artikkelissa kritiikkiä siitä, etteivät he olleet tarpeeksi voimakkaasti vastustaneet
lakialoitetta. Ammattikunta oli Tk:n näkemyksen mukaan rikkonut sosiaalista velvollisuuttaan.
Esimerkiksi mielenterveysongelmien pelättiin jäävän yhä useammin piiloon, kun niistä
steriloinnin pelossa vaiettaisiin. Lääkärien vaitonaisuuden aiheuttaman tyhjiön olivat
Tulenkantajien käsityksen mukaan täyttäneet maallikot ja byrokraatit, jotka vailla vaadittavaa
ymmärrystä olivat näin pystyneet ajamaan omat intressinsä läpi.306 Lääkäreiden passiivisuuden
kritisoinnin yhteydessä on syytä muistaa, että Mattilan mukaan näiden enemmistö aktiivisesti
kannatti sterilointilain käyttöönottoa.307
Poikkeuksellinen lääkärinlausunto saatiin ensimmäisen toimeenpannun steriloinnin yhteydessä
loppuvuodesta 1935. Kyseessä oli Suomen Pienviljelijässä julkaistujen tietojen mukaan
siveellisyysrikoksesta tuomittu 59-vuotias mieshenkilö, joka ilmeisesti itse oli anonut
kastraatiota vapautumistaan edesauttaakseen. Kastraatiosta huolimatta presidentille osoitettu
armonanomus hylättiin.308 Helsingin keskusvankilan lääkäri Göran Hjelmman oli itse
kieltäytynyt suorittamasta toimenpidettä lääketieteellisten perusteiden puuttuessa.
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Tk:n haastatteleman Hjelmmanin mukaan vangin holhooja oli painostanut vankia pyytämään
kastraatiota. Hjelmmanin näkemys oli, että vanki oli ympäristölleen vaaraton, ja leikkaukseen
liittyi turhia riskejä. Hän piti arveluttavana, että vangit steriloinnin avulla saattoivat vapautua
tuomioistaan. Hän kertoi, ettei hänen kieltäytymisensä perusteluita ollut kuultu kirurgisessa
sairaalassa, jossa toimenpide hänen vastustuksensa vuoksi oli tehty. Tk lopetti kirjoituksen
toivoen, ettei vastaavista tapauksista tulisi Suomessa arkipäivää.309
Hjelmman muodosti ammattikunnassaan poikkeuksen kritisoidessaan sterilointilakia ilman
pseudonyymiä.

Eugeniikka

oli

1930-luvulle

tultaessa

normalisoitunut

julkisessa

terveydenhoidossa, ja kynnys asettua vastoin nimenomaan modernin lääketieteen hedelmänä
markkinoitua alaa vastaan oli suuri.310 Hjelmmanin esiintyminen omalla nimellään tunnetusti
steriloinninvastaisessa julkaisussa oli näin ollen vahva kannanotto.
Vaikka sterilointi sinänsä esiintyi tiheästi Tk:n sivuilla, kirjoitettiin lain eduskuntakäsittelystä
hyvin niukasti. Käsittelyistä uutisoitiin lyhyesti mainiten keskeisimpiä puheenvuoroja
käyttäneitä kansanedustajia sekä näiden kanta asiaan.311 Lain hyväksymisen jälkeen lehden
etusivulla julkaistiin uutinen ”On tapahtunut suuri erehdys siinä, että eduskunta hyväksyi
sterilisatiolain”, joka toisti Tk:n aiempia argumentteja. Ei-äänen antajista nimeltä kiitettiin
Swentorzetskia, jonka puheenvuoro julkaistiin kokonaisuudessaan, jaa-äänen antaneita SDP:n
kansanedustajia nuhdeltiin erityisesti.312 Tietyllä tapaa poliittisen vasemmiston ja sen
äänenkannattajien tuki sterilointilaille oli suurempi loukkaus kuin oikeistopuolueiden – kyse
oli oman leirin pettämisenä.
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6. Loppupäätelmät
Rotuhygienia eli eugeniikka ja sen politisoitunut johdannainen eugenismi olivat erottamaton
osa länsimaista sosiaalipolitiikkaa 1800–1900-luvulla. Taustalla vaikuttivat kehittyvät
perinnöllisyystiede ja psykologia, jotka toivat uusia näkökulmia sairauksien synnyn ja hoidon
ymmärtämiseen. Samalla väestönkasvu ja teollistuvan yhteiskunnan lieveilmiöt kuten
prostituutio, päihteidenkäyttö, rikollisuus, tautien leviäminen ja työttömyys tulkittiin väestön
rappeutumisena. Degeneraatioteorian mukaan liian pitkälle viety kehitys mahdollisti myös
niiden yksilöiden pärjäämisen, jotka luonnonvalinta olisi aiemmin karsinut pois. Rotuhygienia
oli omaleimainen sekoitus edistysuskoa ja sen kritiikkiä.
Eugeniikan kehitys ajoittui yhteen voimistuvan nationalismin kanssa. Yhtäältä entistä
rajatumpien kansallisvaltioiden asujaimistolle oli luotava tietyt määritelmät, toisaalta
kansakuntien välinen kilpavarustelu vaati vahvan ja elinvoimaisen väestön. Laeilla, ohjeilla ja
moraalisäännöstöillä ei kyetty poistamaan kaikkia poikkeamia ja häiriötekijöitä. Valtio
instituutioineen politisoi kansalaistensa ruumiit päämääränään terveiden ja lainkuuliaisten
yksilöiden muodostama puhdas ja hallittava valtioruumis.
Suomessa mielenterveysongelmien ja kehitysvammaisuuden hoito ja tutkimus liittyivät
vahvasti yhteiskunnan institutionalisoitumiseen 1800-luvun lopulta lähtien. Työntekoa,
uskontoa ja maalaiselämää korostaneet hoitokeinot alkoivat vaikuttaa riittämättömiltä, kun
tylsämielisten ja rikollisten määrän raportoitiin kasvavan kiihtyvällä tahdilla. Hoitoresurssien
säästämiseksi edullisena rutiinitoimenpiteenä pidetty sterilointi vaikutti lupaavalta: potilaat
tehtäisiin vaarattomiksi ja heille avautuisi mahdollisuus vapaampaan elämään. Samalla
vaikeimmille tapauksille vapautuisi hoitopaikkoja.
Mielenterveyden ongelmista ja vammaisuudesta käytettiin ainakin 1900-luvun puoliväliin asti
lukuisia termejä ilman kunnon määritelmiä, jolloin eri tavoin poikkeavat yksilöt saatettiin
luokitella saman diagnoosin alle. Epämääräisyys kertoo omaa viestiään siitä, kuinka
poikkeusryhmiin suhtauduttiin. Varsinaisen fyysisen tai psyykkisen häiriön lisäksi kyse oli
sosiaalisten normien rikkomisesta.
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1920- ja 1930-luvun Suomessa ei voi jättää huomioimatta sisällissodan vaikutusta
degeneraatioajatuksiin. Rappeutuneeseen, pidäkkeettömään mieleen kommunismin kaltaisten
aatteiden uskottiin pesiytyvän helposti ja johtavan äärimmäisiin tekoihin. Työväen kapinointi
näyttäytyi materialisoituneena degeneraationa par excellence. Valkoisessa Suomessa punaiset
koettiin sisäisinä vihollisina, joissa marxismi, kyseenalaiset moraalikäsitykset ja taudit
sekoittuivat yhdeksi paheellisuuden perimäksi. Ongelmakansalaisten kitkeminen oli jatkoa
puhtaan ja terveen talonpoikaiskansan luomisprojektille.
Sterilointilain säätämisprosessi ei ollut yhtäkkinen arvo- tai sosiaalipoliittinen trendi, vaan
yhteisökeskeisen politiikan vahvistamista uusin keinoin. Mikäli yksilö ei täyttänyt yhteistä
hyvää palvelevaa rooliaan, oli valtio oikeutettu puuttumaan tämän vapauksiin. Tätä logiikkaa
käytettiin laajalti lain perustelemiseksi: kyseessä oli julkisen mielipiteen virallistaminen osaksi
juridista järjestelmää.
Sekä lakia valmistelleessa komiteamietinnössä että lain eduskuntakäsittelyissä korostui ajatus
huoltolaista. Tarkoitus oli ennaltaehkäistä sosiaali- ja terveyshuollon kuormittumista ja
epäkelpojen yksilöiden lisääntymistä. Yhteisön lisäksi myös yksilön nähtiin hyötyvän:
sterilointi saattoi mahdollistaa elämän laitoksen ulkopuolella, vailla raskaaksi tulemisen riskiä
ja huonoa omaatuntoa itse aiheutetusta taakasta. Suurimmissa päivälehdissä Helsingin
Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa ja Suomen Sosialidemokraatissa pitkälti mukailtiin
mietinnönlaatijoiden ja lakia kannattaneiden kansanedustajien näkemyksiä.
Sterilointilain valmistelijoiden ydinryhmä oli pieni ja homogeeninen. Taustoiltaan he olivat
pitkän uran tehneitä lainoppineita, lääkäreitä ja perinnöllisyystieteilijöitä. Heidän asiantuntijaasemaansa pidettiin takeena sille, ettei lakia väärinkäytettäisi. Korkea yhteiskunnallinen asema
ja porvarillinen ja miehinen näkökulma edesauttoivat sitä, että lain kohteiden joukossa
korostuivat vähävaraiset ja moraaliltaan kyseenalaiset naiset. Jälkimmäisten ongelmallisuus
korostui myös keski- ja yläluokan naisasianaisten agendassa. Primääristi äitiyden kautta
ymmärrettyä naiseutta ja avioliittoinstituutiota uhkasivat degeneroituneen naisen edustamat
avioliiton ulkopuoliset suhteet, aviottomat lapset sekä prostituutio.
Suomalaisista puolueista sterilointiasiassa aktivoituivat erityisesti SDP, Maalaisliitto ja
Isänmaallinen kansanliike. Yhdessä niiden kansanedustajat käyttivät 80 prosenttia
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eduskuntapuheenvuoroista. Rotuhygieeninen innostus liittyi kiinteästi kaikkien Pohjoismaiden
sosialidemokraattien

sosiaalireformismiin

1920–30-luvulla.

Sterilointilain

esittäminen

huoltolakina istui yhteiskunnallista vastuuta painottavaan linjaan, ja laajemmin myös
työväenaatteen omaan agendaan vahvasta työläisestä. Työ oli tärkeä arvo sekä vasemmalla että
oikealla, vain näkökulma oli eri.
Eduskunnassa

lakia

luokkasidonnaisuutta

vastustettiin
sosiaalisen

puoluespektrin

vastakkaisilta

sterilointiperusteen

vuoksi

laidoilta.

vastustettiin

Lain

erityisesti

vasemmistossa. Sosiaalisten ongelmien katsottiin johtuvan epätasa-arvosta, johon yhteiskunta
oli velvollinen puuttumaan. SDP:n äänenkannattajassa Suomen Sosialidemokraatissa
kirjoitettiin samansuuntaisesti porvaripuolueiden koettavan ratkaista itselleen etäiset ongelmat
mahdollisimman vähäisin kustannuksin voidakseen ohjata julkisia varoja omien intressiensä
edistämiseen. Yksilönvapauteen vedoten myös IKL:stä esitettiin kritiikkiä sosioekonomisesta
epätasa-arvosta, mutta tätä ei tiettävästi käytetty vastaan äänestämisen perusteena.
Poliittisessa oikeistossa sterilointia vastustettiin voittopuolisesti uskonnollisista syistä. Pieni
osa Isänmaallisen kansanliikkeen, Maalaisliiton ja Ruotsalaisen kansanpuolueen edustajista
vetosi kahteen pääargumenttiin: moraalin heikkenemiseen ja jumalallisen luonnonjärjestyksen
sotkemiseen. Kristillisestä näkökulmasta sterilointi näyttäytyi epäilyttävänä modernin
tuotteena, ihmisen liian pitkälle vietynä puuttumisena luonnolliseen. Toisaalta esimerkiksi
Heikki Niskanen ja Hilja Riipinen näkivät steriloinnin nimenomaan keinona palauttaa
perinteiset kristilliset hyveet arvoonsa.
Kansanedustajien äänestyskäyttäytymiseen luokkaan ja uskontoon perustuvalla vastustuksella
oli

lopulta

vähäinen

voimaansaamisen

vaikutus.

niin

Useat

kiivaatkin

välttämättömäksi,

että

luokkalakikriitikot
äänestivät

kokivat

puolesta

lain

sosiaalisesta

sterilointiperustelusta huolimatta. Laki äänestettiin voimaan lähes kolmella neljänneksellä
kansanedustajista, ja yksittäiset ei-äänet olivat satunnaistapauksia niin puolueiden kuin koko
eduskunnan tasolla.
Helsingin

Sanomat,

Hufvudstadsbladet

ja

Suomen

Sosialidemokraatti

käsittelivät

sterilointikeskustelua lähinnä neutraalisti eduskuntaistuntoja referoiden. Lisäksi ne kirjoittivat
myönteisesti steriloinnin vaikutuksista ja lainsäätämisen etenemisestä. Lehtiin haastateltiin
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keskeisiä virkamiehiä, kuten lääkintöhallituksen johtaja ja kansanedustaja Hannes Ryömää ja
lainvalmisteluvaliokunnan puheenjohtaja Brynolf Honkasaloa. Tarkasteluvälillä Helsingin
Sanomissa ja Suomen Sosialidemokraatissa julkaistiin kuitenkin Väinö Lassilan lakia
kritisoineet haastattelut. Vaikka SSd oli lähtökohtaisesti sterilointimyönteinen, kannettiin sen
uutisoinnissa huolta steriloinnin sosiaalisiin perusteisiin liittyneestä yhteiskuntaluokkien
epätasa-arvoisuudesta. Hufvudstadsbladetista sterilointikritiikkiä ei löytynyt.
Suuren yleisön saama informaatio sterilointilaista perustui hyvin rajatun ryhmän lausuntoihin.
Kilpailevan kannan esitti tiedotusvälineistä vain Tulenkantajat. Pienilevikkisen kulttuuriväen
lehden tavoittama yleisö oli kuitenkin rajallinen. Tulenkantajien sterilointivastaisuus perustui
liian vahvan keskusvallan ja yksilönvapauksien rajoittamisen pelkoon. Samalla lehdessä
kirjoitettiin vahvasti perhesuunnittelun ja ehkäisymahdollisuuksien kehittämisen puolesta,
mihin tapauskohtaisesti myös terveydellisin syin perustellun steriloinnin katsottiin soveltuvan.
Eugeniikka sinänsä ei ollut tuomittavaa, mutta valtiojohtoisuus, pakollisuus ja tasa-arvon
vaarantuminen olivat.
Kansanedustajat käsittelivät sterilointilakia palavastikin, mutta itse steriloitava ruumis jäi
sivuosaan. Puhe keskittyi yhteiskuntaluokkaan, äitiyteen, steriloinnin tekniseen toteutukseen,
viranomaisten vastuuseen, rikollisuuteen ja yleisesti pahan poistamiseen. Kyse ei ollut
yksilöruumiista, vaan yhteiskunnasta, lajiruumiista. Ruumiillisuus, sukupuolisuus ja
seksuaalisuus naamioitiin ja häivytettiin keskustelussa, jonka keskiössä ne alati kuitenkin
olivat. Keskustelun sisältöä määritti se, joka hallitsi keskustelua, ja vaikenemalla koko
”ongelma” pyrittiin tukahduttamaan.
Yksilönvapauteen puuttumisen eettistä ongelmallisuutta pohdittiin Tulenkantajien ohella myös
eduskunnassa. Vallitseva käsitys oli kuitenkin yksilön edun toisarvoisuus yhteisön ollessa
uhattuna. On huomioitava, että lain ymmärrettiin koskevan vain sairaita, joilta usein puuttuivat
poliittiset oikeudet ja siten yhteiskunnallisen osallistumisen mahdollisuudet. Heidät nähtiin
joka tapauksessa erityistapauksina, joiden eristäminen hoitolaitoksiin oli tavallista.
Seksuaalirikollisia puolestaan pidettiin kieroutuneina yksilöinä, joista yhteiskunnan toivottiin
puhdistuvan. Kummassakaan tapauksessa pakkosterilointia ei siis välttämättä nähty
varsinaisena koskemattomuuden loukkauksena, vaan ensimmäisten kohdalla jopa vapaamman
elämän mahdollistavana toimenpiteenä, jälkimmäisten rangaistuksena.
100

Vuoden 1935 pakkosterilointilaki asettuu osaksi pohjoismaista sterilointilakien sarjaa. Suomen
ja Norjan sterilointilait sisälsivät rotuhygieenisen perusteen, Tanskassa ja Ruotsissa vastaava
maininta puuttui. Sosiaalisten syiden kautta rotuhygienia oli todellisuudessa sisäänkirjoitettu
näihinkin lakeihin. Heikon ihmisaineksen lisääntymisen estämistä pidettiin 1920–1930-luvulla
välttämättömänä yhteiskunnan taloudellisen, sosiaalisen ja biologisen kestävyyden
turvaamiseksi.

Kaupungistumisen,

teollistumisen

ja

maallistumisen

taustaa

vasten

eugenistinen lainsäädäntö näyttäytyi aikalaisille sekä modernina väestönhallintana että
yksilönvapauksien loukkaamisena, kristillisten arvojen säilyttämisenä ja niiden hylkäämisenä.
1900-luvun alun murroskohdassa eli rinnakkain erilaisia mentaliteetteja, joita yhdisteltiin ja
riitautettiin poliittisen motiivin ja maailmankuvan mukaan.
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Liite 1. Sterilisoimislaki 227/1935.
Sterilisoimislaki.
Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 1935.
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään täten:
1 §.
Tylsämielinen (idiootti), vähämielinen (imbesilli) ja mielisairas voidaan määrätä
tehtäväksi suvun jatkamiseen kykenemättömäksi, jos on syytä varoa, että sellainen
vajaakelpoisuus periytyisi hänen jälkeläisiinsä, tai jos on todennäköistä, että hänen lapsensa
jäisivät hänen tällaisen vajaakelpoisuutensa takia huoltoa vaille.
Sama olkoon lakina, jos joku lainvoiman saaneella tuomiolla on osoitettu syypääksi
rikokseen tai rikoksen yritykseen, joka todistaa hänellä olevan voimakkuutensa tai
suuntautumisensa puolesta luonnottoman sukuvietin, ja on perusteltua syytä varoa, että hän sen
vuoksi on vaarallinen toiselle henkilölle.
2 §.
Oikeustoimikelpoisen henkilön tekemiseen suvun jatkamiseen kykenemättömäksi
voidaan, vaikka 1 §:ssä mainittuja edellytyksiä ei olisikaan, hänen omasta hakemuksestaan
antaa lupa, jos on syytä varoa, että hän avioliitossaan saa vajaakelpoisia lapsia, taikka että hän
sukuviettinsä luonnottoman voimakkuuden tai suuntautumisen takia joutuisi tekemään
rikoksia.
3 §.
Määräyksen tai luvan suvunjatkamiskyvyn poistamiseen antaa lääkintöhallitus.
4 §.
Esitys 1 §:n 1 momentissa mainitun henkilön suvunjatkamiskyvyn poistamisesta on,
jos hän on mielisairaalassa tai muussa siihen verrattavassa laitoksessa hoidettavana, laitoksen
johtajan tai muussa tapauksessa terveydenhoitolautakunnan tehtävä.
Esityksen tekemisen 1 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa on, jos asianomainen
henkilö on rangaistuslaitoksessa, laitoksen johtajan ja muussa tapauksessa maalla
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kruununvoudin tai nimismiehen sekä kaupungissa kaupunginviskaalin tai poliisipäällikön
asiana.
5 §.
Ennen kuin määräys tai lupa suvunjatkamiskyvyn poistamiseen annetaan, on
asianomaisen henkilön puolisolle, jos hän on avioliitossa, ja holhoojalle, jos hän on holhouksen
alainen, mikäli mahdollista, varattava tilaisuus lausunnon antamiseen asiassa.
Lääkintöhallitus voi myöskin, jos katsoo sen tarpeelliseksi, määrätä todistajia
kuulusteltavaksi asianomaisen henkilön kotipaikan alioikeudessa. Jos on tehty esitys
suvunjatkamiskyvyn poistamisesta 1 §:n 2 momentin nojalla, ja se, jota esitys koskee, haluaa
saada ilmoittamiaan todistajia kuulustetuksi, määrätköön lääkintöhallitus niin ikään
kuulustelun sanotussa oikeudessa toimitettavaksi.
6 §.
Antaessaan

määräyksen

tai

luvan

suvunjatkamiskyvyn

poistamiseen

tulee

lääkintöhallituksen samalla määrätä, millä tavalla suvunjatkamiskyky on poistettava. Älköön
kuitenkaan,

paitsi

1

§:n

2

momentissa

tarkoitetussa

tapauksessa

tai

milloin

oikeustoimikelpoinen henkilö itse siihen suostuu ja erikoista syytä on, käytettäkö sellaista
menettelyä, joka poistaa kyvyn sukupuoliyhteyden harjoittamiseen.
7 §.
Suvunjatkamiskyvyn poistaminen on lääkärin toimitettava sairaalassa. Toimenpide,
josta 1 §:ssä säädetään, suoritetaan valtion sairaalassa ilmaiseksi.
8 §.
Lääkintöhallituksen päätöksestä, jolla suvunjatkamiskyky on määrätty poistettavaksi,
saa valittaa viimeistään kolmantenakymmenentenä päivänä ennen kello kahtatoista
tiedoksisaannista lukien korkeimpaan oikeuteen, jonka on käsiteltävä sanotunlaiset asiat
kiireellisinä.
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9 §.
Henkilöt, jotka ovat ottaneet osaa tässä laissa mainittujen asioiden käsittelyyn tahi
virassaan tai toimessaan saaneet niitä tietoja, ovat velvolliset pitämään salassa, mitä he siten
ovat tietoonsa saaneet.
10 §.
Tarkemmat määräykset tämän lain toimeenpanosta annetaan asetuksella.

Lähde: Sterilisoimislaki 13.06.1935 (No 227/1935).
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Liite 2. Sterilisoimisasetus 228/1935.
Sterilisoimisasetus.
Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 1935.
Sisäasiainministerin esittelystä säädetään tänä päivänä annetun sterilisoimislain 10 §:n
nojalla seuraavaa:
1 §.
Sterilisoimislain 1 §:ssä tarkoitetaan tylsämielisellä (idiootilla) vajaaälyistä, jonka
älyllinen kehitys ei kohoa noin 6 vuotiaan lapsen normaalia tasoa korkeammalle, ja
vähämielisellä (imbesillillä) vajaaälyistä, jonka älyllinen kehitys ei kohoa 14 vuotiaan tasoa
korkeammalle, sekä mielisairaalla jakomielisyys- (schizophrenia-) tai maanisdepressiivistä
tahi muuta periytyväksi todettua mielitautia jatkuvasti tai ajoittain sairastavaa henkilöä.
2 §.
Suvunjatkamiskyvyn poistamista tarkoittava esitys tai hakemus on tehtävä
lääkintöhallitukselle kirjallisesti, hakemus omakätisesti allekirjoitettuna. Siihen on liitettävä
asianomaisen rekisteriviranomaisen tai sterilisoimislain 4 §:ssä mainitun johtajan antama
henkilötodistus sekä sterilisoimislain 1 §:n 1 momentissa ja 2 §:ssä mainituissa tapauksissa
lääkärin henkilökohtaiseen tutkimukseen perustuva lausunto asiaan vaikuttavista seikoista ja
ehdotetun toimenpiteen tarpeellisuudesta sekä sanotun lain 1 §:n 2 momentissa mainitussa
tapauksessa tuomioistuimen asiaa koskeva päätös. Esityksessä ja hakemuksessa on lisäksi
ehdotettava, missä sairaalassa suvunjatkamiskyvyn poistaminen olisi toimitettava.
3 §.
Suvunjatkamiskyvyn

poistamista

koskeva

esitys

tai

hakemus

käsitellään

lääkintöhallituksessa siinä järjestyksessä kuin siitä erikseen on säädetty. Määräystä tai lupaa
suvunjatkamiskyvyn poistamiseen älköön annettako ennen kuin lääkintöhallitus, saatuaan
luotettavan selvityksen asiaan vaikuttavista seikoista sekä, milloin aihetta siihen ilmaantuu,
kuultuaan asiantuntijoita, on vakuuttanut sellaisen toimenpiteen tarpeellisuudesta.
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4 §.
Lääkintöhallituksen antaman määräyksen tai luvan nojalla älköön suvunjatkamiskykyä
poistettako ennen kuin asiaa koskeva päätös on saanut lainvoiman, älköönkä sen jälkeen kuin
vuosi on tästä kulunut.
5 §.
Suvunjatkamiskyvyn poistaminen toimeenpannaan joko katkaisemalla sukurauhasten
tiehyeet (Salpingectomia, Vasectomia) tahi poistamalla sukurauhaset (Castratio).
Suvunjatkamiskyvyn

poistaminen

on

toimitettava

lääkintöhallituksen

siihen

hyväksymässä sairaalassa. Sukurauhasten poistaminen saadaan toimittaa vain henkilölle, joka
on täyttänyt 21 vuotta ja jolla on voimakkuutensa tai suuntautumisensa puolesta luonnoton
sukuvietti.
6 §.
Lääkärin, joka on sterilisoimislain ja tämän asetuksen mukaisesti toimittanut
suvunjatkamiskyvyn poistamisen, tulee kuukauden kuluessa sen jälkeen ilmoittaa
toimenpiteestä lääkintöhallitukselle.
7 §.
Kansakoulun tarkastajan tulee hänen tietoonsa oppivelvollisuudesta 15 päivänä
huhtikuuta 1921 annetun lain 4 §:n 2 momentissa mainitussa tapauksessa tulleesta
tylsämielisestä tai vähämielisestä lapsesta ilmoittaa terveydenhoitolautakunnalle kuukauden
kuluessa sen jälkeen kuin hän on antanut suostumuksensa lapsen vapauttamiseen
oppivelvollisuuden täyttämisestä. terveydenhoitolautakunta harkitkoon tällaisen ilmoituksen
saatuaan, onko syytä tehdä esitys lapsen suvunjatkamiskyvyn poistamisesta.
8 §.
Lääkintöhallitus

vahvistaa

kaavakkeet,

joiden

mukaan

2

§:ssä

mainittu

lääkärinlausunto ja 6 §:ssä mainittu ilmoitus on laadittava, sekä antaa muut tämän asetuksen
soveltamista koskevat yksityiskohtaiset ohjeet ja määräykset.
Lähde: Sterilisoimisasetus 13.06.1935 (No 228/1935).
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