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1. Johdanto 
 

 1.1. Tutkimuskysymys ja tausta  
 

Tutkin pro gradu -tutkielmassani Väinö Lassilan (1896–1939) tasa-arvo- ja ihmisoikeusajattelua. 

Lassila oli Helsingin yliopiston anatomian professori ja lääkäri, joka puhui tasa-arvon, 

samanarvoisuuden ja ihmisoikeuksien puolesta 1930-luvun puolivälistä alkaen. Hänet valittiin 

vuonna 1935 perustetun Ihmisoikeuksien liiton puheenjohtajaksi. Lassila toimi tehtävässä vuonna 

1939 koittaneeseen kuolemaansa asti. Tutkimuskysymykseni on, miksi Lassila käytti poliittisessa 

retoriikassaan samanarvoisuuden, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien käsitteitä vuosina 1934–1939. 

Ajanjakso oli aatteille vihamielistä aikaa, mitä kuvastaa natsi-Saksan synty vuonna 1933. 

 

Samanarvoisuuden, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien käsitteet olivat Lassilan poliittisen ajattelun 

ytimessä, minkä vuoksi avaan käsitteiden kautta kokonaisvaltaisen näkökulman hänen poliittiseen 

ajatteluunsa. Lassila oli poliittisesti merkittävä henkilö, sillä hänestä tuli 1930-luvun puolivälissä yksi 

näkyvimmistä fasismin ja rotuhygienian vastustajista. Tämä oli käännekohta hänen elämässään, sillä 

hän oli taustaltaan entinen rotututkija. Natsi-Saksan synnyn jälkeen hän hyökkäsi julkisuudessa 

rotuhygieniaa ja rotuoppia vastaan. Lassila otti kantaa myös moniin muihin aikansa merkittäviin 

aiheisiin. Hän vastusti kuolemanrangaistusta, käsitteli hyvän demokratian periaatteita ja puhui 

sosiaalisten olojen parantamisen puolesta. Kansainväliset yhteydet vaikuttivat Lassilan mielipiteiden 

muotoutumiseen, sillä hän matkusteli ammattinsa ja yhteiskunnallisen toimintansa puolesta usein 

Euroopassa ja vieraili myös Neuvostoliitossa. Lassila oli vasemmistoliberaali ja kosmopoliitti 

tiedemies. Rooli ei ollut helppo 1930-luvun Suomessa, jossa vallitsi kansalliskonservatiivisten 

arvojen hegemonia.  

 

Lassilan yhteiskunnallisessa toiminnassa yhdistyivät poliittinen rohkeus, tieteentekijän analyyttinen 

suhtautuminen yhteiskunnallisten kysymyksien ratkomiseen sekä monipuolisuus, joka näkyi hänen 

tavassaan ottaa kantaa laajasti eri aiheisiin. Pidän Lassilaa otollisena tutkimuskohteena hänen 

ainutlaatuisen persoonallisuutensa vuoksi, mutta myös siksi, että hänen kauttaan voin avata uuden, 

ainutlaatuisen näkökulman 1930-luvun aatehistoriaan. Historioitsijat Maarit Leskelä-Kärki ja Ville 

Laamanen ovat puhuneet siitä, miten yksilöön kohdistuvan tutkimuksen kautta on mahdollista avata 

ikkuna menneisyyteen. 1  Leskelä-Kärki on tarkoittanut tällä historiallisten prosessien, arvojen, 

 
1 Leskelä-Kärki 2006, 24; Laamanen 2019, 21. 
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käsityksien ja tapahtumien tutkimista yhden ihmisen kautta.2  Lassilan kautta avaan näkökulman 

siihen, millaista vastarintaa rotuhygienia ja fasismi herättivät kansalaisyhteiskunnassa 1930-luvulla. 

Tutkimuksessani merkittävää on myös se, että tarkastelen suomalaista ihmisoikeusajattelua aikana, 

jolloin YK:n jälkeen kehittynyt kansainvälinen ihmisoikeusjärjestelmä ei ollut vielä syntynyt. 

Ihmisoikeuksilla ei vielä ollut kansainvälistä tai juridista tunnustusta. Ne nousivat esille ainoastaan 

kansalaisaktivistien poliittisessa retoriikassa.  

 

Lassilan yhteiskunnallisen toiminnan juuret olivat sosiaalisten olojen parantamisessa. 

Äärioikeistolaisen lapuanliikkeen terrori oli tempaissut hänet mukaansa politiikkaan puolustamaan 

tasavaltalaisia periaatteita vuoden 1932 lopulla. Hän oli ollut mukana perustamassa liberaalia 

Nuortasavaltalaisten liitto -nimistä yhdistystä, jonka tavoitteeksi oli asetettu tasavaltalaisen mielialan 

ja kansalaisoikeuksien puolustaminen.3 Lapuanliikkeen vaatimuksesta eduskunta oli säätänyt vuonna 

1930 kommunistilait, jotka estivät kommunistien julkisen toiminnan. Lakeihin oli sisältynyt niin 

sanottu tasavallan suojelulaki, jonka nojalla presidentti sai valtuudet rajoittaa kansalaisten 

perusoikeuksia, kun tavoitteena oli valtakuntaa uhkaavien vaarojen torjuminen.4 Valtaa keskitettiin, 

mikä oli liberaalien periaatteiden vastaista. Lapuanliike oli lakkautettu vuoden 1932 Mäntsälän 

kapinan jälkeen, mutta äärioikeiston muodostama uhka ei ollut ohi. Liikkeen perilliseksi oli syntynyt 

samana vuonna Isänmaallinen kansanliike (IKL), joka otti vaikutteita Saksan kansallissosialismista 

ja Italian fasismista.5 Puolue nousi eduskuntaan vuoden 1933 vaaleissa.  

 

Lassila oli liittynyt Kansalliseen Edistyspuolueeseen6 1930-luvun alussa.7 Puolueen historiaa tutkinut 

politiikan tutkija Jenni Karimäki on luonnehtinut puolueen linjaa sosiaaliliberaaliksi. 8  Hän on 

tulkinnut, että sosiaaliliberalismissa pyrittiin yhdistämään liberalismiin sisältyvä käsitys itsensä 

kehittämisestä ja sosialismista ammennettu tulkinta yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta.9 

Edistyspuolueella oli suuri vaikutus Suomen poliittiseen elämään, sillä puolueesta tuli merkittäviä 

poliitikkoja, kuten presidentti K J. Ståhlberg (1865–1952). 1930-luvulla puolueesta tuli kaksi 

pääministeriä, ensin Toivo Mikael Kivimäki (1886–1968) ja hänen jälkeensä A. K. Cajander (1879–

1943).  

 
2 Leskelä-Kärki 2006, 24. 
3 Turun Sanomat 13.12.1932. ”Tasavallalle uskollisten kansalaisten järjestö tekeillä”, 337/1932, 2. 
4 Kekkonen 2006, 73–74. 
5 Hentilä 2006, 162–163; Uola 2006, 253. 
6 Käytän vastaisuudessa pientä alkukirjainta viitatakseni puolueeseen oikeinkirjoitussääntöjen mukaisesti.  
7 Niemi 2004, 133.  
8 Karimäki 2016, 17. 
9 Ibid. 
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Vuoden 1932 lopusta vuoden 1936 syksyyn vallassa oli Kivimäen porvarillinen vähemmistöhallitus. 

Historioitsija Timo Soikkanen on pitänyt Kivimäen hallitusta osana oikeistosuuntausta, jonka hän on 

tulkinnut nousseen valtaan Suomen politiikassa 1930-luvun alussa. 10  Oikeistosuuntaus ilmeni 

Soikkasen mukaan oikeistolaisen P. E. Svinhufvudin (1861–1944) valintana tasavallan presidentiksi 

vuonna 1931.11 Hän on luonnehtinut Kivimäen hallitusta ”täysveriseksi presidentin hallitukseksi”, 

sillä se teki tiivistä yhteistyötä presidentti Svinhufvudin kanssa.12 Soikkasen mukaan hallituksella oli 

vasemmiston tuki, sillä sosiaalidemokraatit olivat hyvillään, ettei hallituksesta ollut muodostunut 

tätäkin oikeistolaisempi. 13  He suuntasivat kritiikkinsä hallituksesta poispäin, kohti oikeistoa ja 

maalaisliittoa.14 Poliittinen ilmapiiri 1930-luvun puolivälin Suomessa oli siis hyvin oikeistolainen, 

mikä johtui sekä porvarillisesta hallituksesta että sosiaalidemokraattien valitsemasta 

oppositiopolitiikan linjasta.  

 

Kivimäen hallitus katsoi, että Suomea uhkasivat monet vaarat. Poliittisina uhkina näyttäytyivät IKL 

sekä vakoilu. Tämän lisäksi lääketieteen ja perinnöllisyystieteen edustajat olivat jo vuosia aiemmin 

varoitelleet hyvin toisenlaisesta uhasta, ”rodun” huonontumisesta. Ratkaisuna tähän oli esitetty 

rotuhygieniaa. Valtiovalta tiukensi otettaan yksilöstä ja yhteiskunnasta selättääkseen näkemänsä 

vaarat. Vuosikymmenen puolivälissä hallitus edisti rotuhygieniaa saattamalla voimaan 

sterilisaatiolain15, kavensi sananvapautta sekä pyrki laajentamaan kuolemanrangaistuksen käyttöalaa 

lainsäädännössä.  

 

Kivimäen hallituksen politiikka herätti kritiikkiä edistyspuolueessa, ja puolue jakautui 

vuosikymmenen puolivälissä Kivimäkeä tukevaan oikeistosiipeen ja sitä vastustavaan 

vasemmistosiipeen.16 Lassila suhtautui äärimmäisen kriittisesti Kivimäen hallituksen politiikkaan, ja 

hän hyökkäsi lehdistössä sitä vastaan. Alustan hänelle tarjosi kulttuurivasemmistolainen 

Tulenkantajat-lehti. Tulenkantajien historiaa tutkineet Janne Kosunen ja Matti Mieskonen ovat 

luonnehtineet lehteä julkaisuksi, joka suhtautui kriittisesti vallitsevaan yhteiskuntajärjestelmään ja 

jonka voimana oli poliittinen sitoutumattomuus.17 Historioitsija Ainur Elmgren on osoittanut, että 

 
10 Soikkanen 2002, 224–225. 
11 Ibid. 
12 Soikkanen 2002, 225. 
13 Soikkanen 2002, 226. 
14 Ibid. 
15 Lain virallinen nimi oli sterilisoimislaki (227/1935). Lassila viittasi lakiin sterilisatiolakina, minkä vuoksi käytän 
selkeyden vuoksi samaa termiä, mutta nykyisten oikeinkirjoitussääntöjen mukaisesti. 
16 Soikkanen 2002, 226–228; Kolumäki 2013, 100–109. 
17 Kosunen ja Mieskonen 2015, 12. 
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lehden päätoimittaja, Erkki Vala (1902–1991), kävi 1930-luvulla Tulenkantajien kautta taistelua 

kansalaisoikeuksien puolesta fasismia vastaan.18 Tulenkantajat oli aikansa vasemmistolaisen linjan 

haastaja: lehti haastoi sosiaalidemokraatteja ja taisteli fasismia vastaan.  

 

Tulenkantajien lisäksi Lassilan tekstejä ja haastatteluja julkaistiin muun muassa Helsingin Sanomissa, 

Suomen Sosialidemokraatissa, Rauhanliiton Rauhaa kohti -lehdessä sekä Ihmisoikeuksien liiton 

Ihmisoikeuksien puolesta -lehdessä. Vuosikymmenen puolivälissä kuolemanrangaistusta vastustavat 

kansalaispiirit järjestäytyivät Lassilan johdolla ja aloittivat menestyksekkään kansanliikkeen 

kuolemanrangaistusta vastaan. Vuoden 1935 lopulla he perustivat Ihmisoikeuksien liiton. Taustalla 

painoi kuolemanrangaistuksen lisäksi demokratian kriisi. Tuohon aikaan demokratiat horjuivat läpi 

Euroopan autoritääristen liikkeiden edessä.  

 

Vuosikymmenen jälkipuoliskolla politiikassa alkoivat puhaltaa vasemmistolaiset tuulet. Kivimäen 

hallitus kaatui syksyllä 1936, kun eduskunta hylkäsi hallituksen esityksen, joka koski 

kuolemanrangaistuksen käyttöalan laajentamista. 19  Valtaan nousi keväällä 1937 Cajanderin 

punamultahallitus. Poliittiset voimasuhteet olivat muuttuneet punamullalle suotuisiksi, kun 

Maalaisliiton Kyösti Kallio (1873–1940) oli valittu tasavallan presidentiksi kevään 1937 

presidentinvaaleissa. 20  Lassila oli tyytyväinen valtiovallan uuteen suuntaan, ja vuosikymmenen 

viimeisinä vuosina hän käytti tarmonsa rauhantyöhön. Hänen elämänsä kuitenkin katkesi yllättäen, 

kun hän kuoli keuhkokuumeeseen keväällä 1939.21  

 

1.2. Metodi ja aineisto  
 

Sovellan metodissani aatehistorioitsija Quentin Skinnerin näkökulmaa aatehistoriallisten tekstien 

tutkimukseen. Skinnerille olennaista on se, mitä tekstin kirjoittaja oli tekemässä, kun hän sanoi jonkin 

asian.22 Hänelle teksti on kommunikatiivinen puheteko, jonka kautta kirjoittaja osallistui aikansa 

keskusteluun.23 Skinnerin mukaan sen ymmärtämiseksi mitä sanottiin, on tarkasteltava sitä, millainen 

positio keskustelussa oli aiemmin otettu. 24  Politiikan tutkija Kari Palonen on kiteyttänyt 

skinneriläisen näkökulman ohjenuoran hyvin:  

 
18 Elmgren 2018b, 219.  
19 Hentilä 2006, 168. 
20 Hentilä 2006, 169. 
21 Niemi 2004, 141. 
22 Skinner 1988, 284; Skinner 2003, 100–101.   
23 Skinner 1988, 274; Skinner 2003, 115–116. 
24 Skinner 2003, 115. 
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”Kirjoittajan tekstiä tulee arvioida ensisijaisesti suhteessa niihin kysymyksiin, joihin hän itse pyrki 
vastaamaan, sekä siihen keskusteluun, jota hänen aikanaan käytiin samoin kuin siihen käsitteistöön, 
joka hänellä oli käytettävissään.”25 
 

Olen päättänyt hyödyntää skinneriläistä näkökulmaa siksi, että sen avulla voin rakentaa syvällisen 

rekonstruktion menneisyyden tapahtumista. Mielestäni skinneriläinen näkökulma mahdollistaa 

aatehistoriallisessa tutkimuksessa parhaiten historioitsija Jorma Kalelan luonnehtiman 

oikeudenmukaisen kuvauksen esittämisen. Kalela on painottanut, että historiantutkijan keskeisenä 

tehtävänä on pyrkimys oikeudenmukaisen kuvauksen esittämiseen eli se, että tutkijan tulee ”tehdä 

oikeutta tutkimuksen kohteena oleville ihmisille ja asioille.”26 Tärkeää Kalelalle on, että tutkija ei saa 

asettaa tutkimuskohteena olevia ihmisiä toimimaan ja ajattelemaan tutkijan kulttuurin edellyttämillä 

tavoilla. 27  Olen sitä mieltä, että ohjenuora sisältyy skinneriläiseen metodiin, sillä siinä 

aatehistoriallista tekstiä lähestytään kirjoittajan tarkoituksista käsin.28 

 

Sovellan skinneriläistä näkökulmaa tarkastelemalla Lassilan tekstejä ja muita puheenvuoroja 

puhetekoina. Kaiken kaikkiaan Lassilan puheteot koostuivat esseistä, mielipidekirjoituksista, 

haastatteluista sekä eri tilaisuuksissa pidetyistä puheista, jotka julkaistiin myöhemmin lehdistössä. 

Tutkimukseni runko koostuu kahdesta analyysiluvusta. Tarkastelen ensimmäisessä analyysiluvussa 

samanarvoisuutta ja tasa-arvoa käsitteleviä puhetekoja ja toisessa puolestaan ihmisoikeuksia 

käsitteleviä puhetekoja. Tavoitteenani on selvittää, mitkä olivat Lassilan kommunikatiiviset tavoitteet 

menneisyyden yhteiskunnallisessa keskustelussa. Tarkastelen, mitä hän pyrki sanomaan puheteoissa, 

joissa hän puhui samanarvoisuudesta, tasa-arvosta ja ihmisoikeuksista. Analysoin Lassilan 

puhetekoja argumentaatioanalyysin keinoin. Analysoin, minkä väitteen Lassila esitti ja millaisia 

argumentteja hän muodosti väitteensä tueksi. Arvioin, millaisen position hän otti suhteessa aiempaan 

keskusteluun.  

 

Tulkitsen, mikä oli samanarvoisuuden, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien käsitteiden käytön tarkoitus 

puheteossa. Olen omaksunut Skinneriltä ajatuksen siitä, että käsitteen ymmärtämiseksi tekstissä ei 

riitä vain sen ymmärtäminen, mitä se merkitsi, vaan pitää ymmärtää myös, mitä sillä saattoi tehdä.29 

 
25 Palonen 1998, 148. 
26 Kalela 2015, 55. 
27 Kalela 2015, 88. 
28 Palonen on käsitellyt Skinnerin anakronismikritiikkiä. Palosen esityksestä käy mielestäni hyvin ilmi, että yksi syy 
skinneriläisen lähtökohdan synnyn taustalla oli nimenomaan Skinnerin kriittisyys anakronismia kohtaan. Palonen 1998, 
147–148. 
29 Skinner 1988, 283. 
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Kun tekstit ovat Skinnerille tekoja, käsitteet ovat hänelle työkaluja, joilla tehdään asioita.30 Siihen, 

millaisina työkaluina käsitteitä voi käyttää, vaikuttavat käsitteiden jaetut sosiaaliset merkitykset sekä 

kielioppi. Arvioin, mitkä käsitteiden kielelliset ominaisuudet ja sosiaaliset merkitykset tekivät niistä 

sellaisia, että niitä kannatti käyttää työkaluina puheteon argumentin esittämisessä.  

 

Tämän lisäksi selvitän, mikä oli Lassilan motiivi puhetekojen taustalla. Skinnerille motiivi merkitsee 

sitä, mikä sai kirjoittajan tekemään puheteon.31 Selvitän Lassilan motiivin tarkastelemalla, millaisia 

poliittista toimintaa ohjaavia ajattelun peruslähtökohtia, kuten arvoja, hänellä oli. Lähestyn 

kysymystä tarkastelemalla, minkä ajatteluun liittyvien lähtökohtien pohjalta Lassila teki yhteiskuntaa 

koskevia johtopäätöksiä.  

 

Luokittelen käyttämäni lähteet kolmeen kategoriaan: 1) lehdistöön ja kirjallisuuteen, 2) 

arkistolähteisiin ja 3) valtion virallisjulkaisuihin. Olen koonnut ensimmäisen lähdekategoriani 

aineiston tavoitteenani tarkastella Lassilan puhetekoja osana aikalaiskeskustelua. Käyttämäni 

lehdistölähteet koostuvat pääosin lehdistössä julkaistuista Lassilan esseistä, haastatteluista, 

mielipidekirjoituksista ja puheista sekä hänen poliittisten vastustajiensa teksteistä, joita käytän 

sitoakseni Lassilan puheteot osaksi niiden keskusteluyhteyttä. Aineiston etsimisessä minulle on ollut 

suurta apua Kansalliskirjaston digitalisoidusta lehtiarkistosta, sillä olen voinut sen avulla etsiä lähteitä 

nopeasti yksinkertaisten sanahakujen avulla. Käyttämieni Kansalliskirjaston digitalisoitujen lehtien 

määrä on laaja, minkä vuoksi mainitsen tässä kohdin vain työni kannalta tärkeimmät lehdet. Kyseisiä 

lehtiä ovat Helsingin Sanomat, Ihmisoikeuksien puolesta, Suomen Sosialidemokraatti ja Rauhaa kohti. 

Niissä julkaistiin sellaisia Lassilan tekstejä, jotka ovat avainasemassa tutkimukselleni. Digitoitujen 

lehtien lisäksi käytän lähteenä Tulenkantajat-lehteä. Lehti on yksi keskeisimmistä lähteistäni, sillä 

siinä julkaistiin ylivoimaisesti eniten Lassilan tekstejä ja haastatteluja 1930-luvulla. 

 

Lehdistön lisäksi käytän lähdeaineistona kirjallisuutta. Lassilan yhteiskunnallisesta 

monipuolisuudesta kertoo se, että hän osallistui radiokeskusteluun vuonna 1936. Keskustelu koski 

ajanjakson koulutuspolitiikkaa. Siitä on olemassa Suomalaisuuden liiton julkaisema litteroitu versio 

Ylioppilastulvatilanteemme: Radiokeskustelu 6.3.1936, jota käytän lähteenä. Tämän lisäksi 

hyödynnän Urho Kekkosen (1900–1986) teosta Demokratian itsepuolustus (1934), filosofi Eino 

Kailan (1890–1958) teosta Persoonallisuus (1934), Kivimäen muistelmateosta Suomalaisen 

poliitikon muistelmat (1965) sekä rotututkija Kaarlo Hildénin (1893–1960) teosta Maapallon 

 
30 Ibid. 
31 Skinner 2003, 96. 
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esihistorialliset ja nykyiset ihmisrodut (1933). Käytän teoksia tulkitakseni Lassilan puhetekoja 

suhteessa ajan aatevirtauksiin ja poliittiseen ajatteluun. 

 

Toisen lähdekategorian muodostavat arkistolähteet. Tarkoituksenani on selvittää, oliko Lassilalla 

julkilausumattomia arvoja, jotka ohjasivat hänen toimintaansa, mutta joita hän ei välttämättä tuonut 

julkisessa keskustelussa esille. Hyödynnän Väinö Lassilan ja Ihmisoikeuksien liiton arkistoja, jotka 

sijaitsevat Kansan arkistossa. Käytän Lassilan yhteiskunnallisia ja ammatillisia asioita käsitteleviä 

konsepteja, jotka on tyylin ja ilmaisun perusteella tarkoitettu esitelmiksi, puheiksi tai julkaistaviksi 

lehdistössä. Tämän lisäksi käytän lähteinä hänen yhteiskunnallista toimintaansa koskevia asiakirjoja, 

kuten puheita ja saapuneita kirjeitä, sekä hänen veljensä Ilmo Lassilan (1885–1945) kirjoittamaa 

Väinö Lassilan elämäkertakuvausta. 32  Elämäkertakuvaus tarjoaa näkökulman siihen, millaisessa 

kasvuympäristössä Lassila varttui. Sen avulla voin peilata Lassilan poliittista toimintaa hänen 

henkilöhistoriaansa. Ihmisoikeuksien liiton arkistosta käytän lähteinä kokouspöytäkirjoja. 

Tavoitteenani on selvittää, millainen rooli Lassilalla oli ihmisoikeusliikkeessä.  

 

Kolmas lähdekategoria koostuu valtion virallisjulkaisuista. Lassila reagoi valtiovallan toimintaan, 

kuten tiettyihin lakiesityksiin, lakeihin ja komiteamietintöihin. Tarkastelen virallisjulkaisuja sen 

valossa, millaisia intressejä valtiovallalla oli 1930-luvulla. Kun tutkin virallisjulkaisuja, tavoitteenani 

on tarkastella Lassilan puhetekojen merkityksiä suhteessa valtiovallan toimintaan. 

 

1.3. Aikaisemmat tutkimukset 
 

Lassilaa ovat tutkineet niin lääketieteen edustajat kuin historioitsijatkin. Lääkäri Mikko Niemi on 

kirjoittanut Lassilasta biografian Kallojen keskeltä rauhaan ja valoon: Ihmisoikeuksia ja 

kansalaisvapauksia ajava anatomi, Helsingin yliopiston anatomian professori Väinö David Lassila 

1896–1939. Biografia on julkaistu alun perin Suomen Lääketieteen Historian Seuran vuosikirjassa, 

Hippokrateessa (1993), ja myöhemmin käyttämässäni teoksessa Sivistynyt lääkäri (2004). Teos 

sisältää Niemen kirjoituksia vuosien varrelta. Biografia on erittäin hyödyllinen tutkimukselleni, sillä 

Niemi on käsitellyt seikkaperäisesti Lassilan elämänkulkua. Historiantutkimuksessa Lassila on 

nostettu esille rotututkimusta ja rotuhygieniaa käsittelevissä tutkimuksissa. Historioitsija Pekka 

Isaksson on käsitellyt kattavasti Lassilan muutosta rotututkijasta rotuopin kriitikoksi väitöskirjassaan 

 
32 Elämäkertakuvaukseen on merkitty kirjoittajaksi ”ilmeisesti” Ilmo Lassila. Tekstissä esiintyvät viittaukset 
kirjoittajaan itseensä tekevät kuitenkin mielestäni selväksi, että kirjoittaja on Ilmo Lassila. Väinö Lassilan 
elämäkertakuvaus, kirj. luultavasti veli Ilmo Lassila. VLA, kansio 6, C asiakirjat, 4. Biographica, Kansan arkisto. 
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Kumma kuvajainen: Rasismi rotututkimuksessa, rotuteorioiden saamelaiset ja suomalainen fyysinen 

antropologia (2001). Historioitsija Markku Mattila on väitöskirjassaan Kansamme parhaaksi: 

Rotuhygienia Suomessa vuoden 1935 sterilointilakiin asti (1999) nostanut Lassilan esille vuoden 

1935 sterilisaatiolain kriitikkona. Isakssonin ja Mattilan väitöskirjat sekä Isakssonin ja historioitsija 

Jouko Jokisalon teos Kallonmittaajia ja skinejä: Rasismin aatehistoriaa (2005) ovat olleet minulle 

suureksi avuksi Lassilan puhetekojen merkityksien tulkinnassa osana niiden aatehistoriallista 

kontekstia. Tutkimuksessani syvennän tietoa siitä, miksi Lassila kritisoi rotuhygieniaa ja rotuoppia. 

 

Lassila on myös huomioitu ihmisoikeuksien puolestapuhujana. Ainur Elmgren on artikkeleissaan The 

Nazis’ cloven hoof: Finnish critiques of legal sterilisation (2018a) ja Human Rights in Interwar 

Finland (2018b) käsitellyt Lassilaa tästä näkökulmasta osana Tulenkantajat-lehden 

ihmisoikeustaistelua. Elmgrenin artikkeleista on minulle suurta apua, sillä ne tarjoavat näkökulman 

Tulenkantajien ympärille muodostuneeseen vasemmistolaiseen oppositioon, jota myös Lassila edusti. 

Elmgrenin tutkimuksissa on painottunut lehden päätoimittaja Erkki Vala, josta hän kirjoittaa 

elämäkertaa. 33  Vala on ollut viime vuosina pinnalla, sillä aiemmassa 1930-luvun 

ihmisoikeusajattelua käsittelevässä tutkimuksessa Valan ja Tulenkantajien merkitystä on oikeutetusti 

korostettu.34 Voimakas kiinnostus Valaan oli yksi syy siihen, miksi valitsin tutkimuskohteekseni 

Lassilan. Lassila oli Valan tavoin ihmisoikeusliikkeen johtavia henkilöitä, minkä vuoksi häneen 

keskittyvä tutkimus voi paljastaa uusia puolia 1930-luvun ihmisoikeusliikkeestä.     

 

Ihmisoikeusajattelun historiaa Suomessa on tutkittu toistaiseksi melko vähän. Aiemmin 

mainitsemieni artikkeleiden lisäksi Elmgren on tutkinut 1930-luvun ihmisoikeusajattelua 

artikkelissaan Kansalaisoikeudet? Älymystö ja 1930-luvun valtiovalta (2018c). Ihmisoikeuksien 

liitosta on kaksi tutkimusta. Hanna-Leena Vuokila on tutkinut Ihmisoikeuksien liittoa pro gradu -

tutkielmassaan Ihmisoikeuksien ja demokratian puolesta!: Ihmisoikeuksien liitto 1935–1939 ja 1949–

1952 (1999). Oikeustieteilijä Juhana Salojärvi on niin ikään tarkastellut liittoa artikkelissaan 

Ihmisoikeusajattelu Suomessa 1930-luvulla: Suomen Ihmisoikeuksien liitto osana kansainvälistä 

ihmisoikeuksien historiaa (2018). Salojärvi on analysoinut liiton edustamaa ihmisoikeusajattelua 

suhteessa vallitsevaan akateemiseen keskusteluun ihmisoikeuksien historiasta.  

 
33 Harri Alanne, ”Tulenkantaja Erkki Vala olisi tänään trollien ja vihapuheen ykköskohde”, Ylen www-sivu, 
digitaalinen artikkeli koskien Erkki Valan roolia ihmisoikeuksien puolustajana 1930-luvulla, 20.3.2016. 
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/03/20/tulenkantaja-erkki-vala-olisi-tanaan-trollien-ja-vihapuheen-ykkoskohde (viitattu 
19.4.2021). 
34 Tämä näkyy kokonaisuudessaan käyttämissäni Elmgrenin artikkeleissa 2018a-c sekä näiden lisäksi seuraavissa 
julkaisuissa: Kosunen 2011, 98–99; Kosunen ja Mieskonen 2015, 12; Salojärvi 2018, 260–261.   



 

 9 

Salojärvi on tarkastellut artikkelissaan Ihmisoikeuksien historian tutkimukseen liittyviä ongelmia 

(2017) kansainvälistä akateemista keskustelua ihmisoikeuksien historiasta. Hänen mukaansa 

keskustelun kiistakysymyksiä ovat olleet, mistä puhumme, kun puhumme ihmisoikeuksista ja kuinka 

kaukaa historiasta ihmisoikeuksien alkuperää voidaan etsiä.35 Salojärvi on luonnehtinut, että 2010-

luvulla niin sanotut uusrevisionistit36 ovat korostaneet, ettei ihmisoikeuksista voida puhua ennen 

1900-luvun puoliväliä.37 Eräs keskeisimmistä kiistoista on Salojärven mukaan ollut se, voidaanko 

ihmisoikeuksista puhua ennen YK:ta.38 

 

Salojärvi on nostanut esille uusrevisionistisen suuntauksen edustajista yhdysvaltalaisen juristin ja 

historioitsijan Samuel Moynin. 39  Moyn on sijoittanut ihmisoikeuksien synnyn 1970-lukuun ja 

korostanut Yhdysvaltojen presidentti Jimmy Carterin ulkopolitiikan merkitystä.40 Moynin mukaan 

Carter teki ihmisoikeuksista ulkopolitiikan lähtökohdan.41 Eriävää näkemystä edustaa tulkinta, jossa 

korostetaan varhaisempien aikakausien, kuten valistuksen, merkitystä ihmisoikeuksien synnylle. 

Näkemystä on kannattanut esimerkiksi historioitsija Lynn Hunt. 42  Pohjoismaalaisessa 

ihmisoikeuksien historiantutkimuksessa Moynin tulkintoihin on suhtauduttu kriittisesti. 

Historioitsijat Hanne Hagtvedt Vik, Steven LB Jensen, Linde Lindkvist ja Johan Strang ovat 

kritisoineet 1970-lukua korostavia näkökulmia liiallisesta keskittymisestä Yhdysvaltoihin sen vuoksi, 

että heidän mukaansa näkökulma sivuuttaa muilla maantieteellisillä alueilla tapahtuneet keskeiset 

kehityskulut. 43  Myös Salojärvi on korostanut, että toisen maailmansodan jälkeen syntynyt 

ihmisoikeusjärjestelmä on velkaa sotaa edeltäneille ajatusvirtauksille. 44  Määritän myöhemmin 

tutkimustulosteni perusteella positioni tähän keskusteluun.  

 

Haluan silti jo nyt huomauttaa, että näen perustavanlaatuisen ongelman sellaisessa 

kysymyksenasettelussa, jonka tavoitteena on ihmisoikeuksien alkuperän etsiminen menneisyydestä. 

Tällöin menneisyyden ihmisten ajattelua tutkitaan nykyhetken ihmisoikeuskäsityksen valossa. 

Käsitys siitä, että ihmisoikeuksien alkuperä voitaisiin ”löytää” menneisyydestä perustuu 

perusteettomaan oletukseen, jonka mukaan nykyisen ihmisoikeuskäsityksen ja menneisyyden 

 
35 Salojärvi 2017, 88. 
36 Salojärvi on käyttänyt termiä kuvaamaan ihmisoikeuksien historian suuntausta, jossa painotetaan 1900-luvun 
jälkipuoliskon painoarvoa ihmisoikeuksien synnyssä ja kritisoidaan aiempia tulkintoja. Salojärvi 2017, 91. 
37 Salojärvi 2017, 91. 
38 Salojärvi 2017, 92. 
39 Ibid. 
40 Moyn 2010, 3–4; Salojärvi 2017, 92. 
41 Moyn 2010, 4. 
42 Hunt 2000, 8–12; Hunt 2007, 17; Hunt 2015, 105. 
43 Hagtvedt Vik, Jensen, Lindkvist, Strang 2018, 191.  
44 Salojärvi 2018, 267.   
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ihmisten ihmisoikeusajattelun välillä olisi katkeamaton yhteys. Lähtökohtana on, että ihmisoikeudet 

olisivat jonkinlainen läpi ajan kulkenut idea, jonka alkuperän, ”ydinolemuksen”, voisi löytää 

menneisyyden ihmisten ajattelusta.45  

 

Pidän lähtökohtaa paitsi anakronistisena myös tieteen sisäisen kommunikaation kannalta 

ongelmallisena. Jokaisella tutkijalla on oma tulokulmansa siihen, mitä ihmisoikeudet nykyajassa 

merkitsevät. 46  Näen skinneriläisittäin mielekkäämpänä tutkia ihmisoikeusajattelun historiaa 

poliittisen argumentaation näkökulmasta selvittämällä, mitä tarkoitusta ihmisoikeusretoriikka on 

palvellut menneisyydessä. Tällaisen kysymyksenasettelun lähtökohta ei ole anakronistinen, minkä 

vuoksi pidän sitä hedelmällisempänä tapana saavuttaa tietoa menneisyyden ihmisten ajattelusta.  

 

1.4. Käsitteet ja teoreettinen viitekehys  
 

Lassila positioi itsensä puheteoissaan suhteessa ajanjakson poliittiseen keskusteluun. Keskustelun 

lähtökohdat, kuten kysymyksenasettelut ja perusolettamukset, kumpusivat historiasta. Sidon Lassilan 

puheteot osaksi niiden historiallista kontekstia jäsentämällä Lassilan ja hänen aikalaistensa ajattelua 

tiettyjen käsitteiden avulla. Keskeisiä käsitteitä työssäni ovat rasismiin liittyvät termit rotu, 

sosiaalidarvinismi, biologinen determinismi ja rotuhygienia sekä poliittisia aatteita kuvaavat käsitteet 

liberalismi ja fasismi. Avaan seuraavaksi kyseisten käsitteiden merkityksiä tutkimuskirjallisuuden 

avulla. 

 

Rasismi muodosti eurooppalaisen ihmiskäsityksen perustan 1900-luvun alussa. Pekka Isaksson ja 

Jouko Jokisalo ovat tulkinneet, että eurooppalaisille käsitys ihmiskunnan jakautumisesta fyysisesti ja 

psyykkisesti erilaisiin rotuihin oli vielä 1900-luvun alkuvuosikymmeninä itsestään selvyys. 47 

Rotuajattelulla oli pitkät juuret. Isaksson ja Jokisalo ovat kutsuneet valistusta intellektuaalisesti 

rasismin kehdoksi.48 Heidän mukaansa valistusaikana eurooppalaiset luonnontieteilijät biologisoivat 

ihmisten erilaisuuden ”rodun” avulla ja sijoittivat korkeimmaksi ”roduksi” eurooppalaisen ”rodun”.49 

Rotututkimus muodosti pitkään pseudotieteellisen tutkimusalan. 1900-luvun alussa rotututkimusta 

 
45 Mielestäni lähtöoletus vertautuu tämän vuoksi aatehistorioitsija Arthur Lovejoyn (1873–1962) tulkintaan 
alkuaineiden kaltaisista yksikköideoista. Aatehistorioitsija Juha Manninen on kirjoittanut Lovejoyn ajattelusta. 
Manninen 1989, 24–28. 
46 Kuten Salojärvi on osoittanut, ihmisoikeuksien historiaa koskeva polemiikki on johtunut osin yksinkertaisesti siitä, 
että tutkijat ovat käsittäneet ihmisoikeuksien käsitteen eri tavoin ja sen vuoksi puhuneet toistensa ohi. Salojärvi 2017, 
97. 
47 Isaksson ja Jokisalo 2005, 18. 
48 Isaksson ja Jokisalo 2005, 96. 
49 Ibid. 
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tehtiin myös Helsingin yliopistossa. Nuori Lassila oli 1920-luvun alussa julkaistussa väitöskirjassaan 

väittänyt, että ”lappalaiset” kuuluvat todennäköisesti ”alimpiin rotuihin”.50 Lassilan oppiala edusti 

fyysistä antropologiaa.51 Isaksson on tulkinnut, että alan sisällä tutkittiin ihmisen muuntelua rodun 

käsitteen avulla.52 Rasistista ihmiskäsitystä ylläpidettiin siis vaikutusvaltaisissa puitteissa, tieteen 

instituutioissa. Isaksson ja Jokisalo ovat korostaneet, että eurooppalaisten oppineiden sisäistämää 

rasismia kuvastaa se, että rasismin käsite syntyi vasta 1930-luvulla.53 Kuvaavaa on, että Lassila puhui 

myöhemmässä kritiikissään rotuopista, ei rasismista.  

 

Valistusaikana tapahtui myös poliittinen murros, jolloin käsitykset ihmisoikeuksista ja tasa-arvosta 

artikuloitiin Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksessa 1776 ja Ranskan suuressa vallankumouksessa 

1789. Politiikan tutkija Olavi Borg on pitänyt Ranskan suurta vallankumousta poliittisen liberalismin 

syntyajankohtana.54 Borg on esittänyt liberalismin lähtökohdaksi tulkinnan siitä, että ”kaikki ihmiset 

ovat syntyneet vapaina ja tasa-arvoisina yksilöinä”. 55 Hän on tulkinnut, että Ranskan vallankumous 

synnytti Euroopan mantereelle ensimmäisen valtion, joka perustui liberaaleille periaatteille. Tämä 

ilmeni hänen mukaansa ihmisoikeuksien julistuksessa. 56  Valistuksen perintönä syntyi siis malli 

yksilön oikeuksiin perustuvalle valtiojärjestelmälle, mutta myös perusta rasistiselle 

eriarvoisuusajattelulle. Historioitsija Siep Stuurman on tulkinnut valistusajattelun kaksinaista 

luonnetta mielestäni hyvin esittäessään, että valistus synnytti modernia tasa-arvoajattelua, mutta 

myös modernia epätasa-arvoajattelua.57 Stuurman on korostanut, että samalla kun valistusajattelu 

horjutti perinteisiin ja uskontoon perustuvia eriarvoisuuskäsityksiä, se synnytti myös uudenlaista 

epätasa-arvoajattelua. 58  Tämän ilmentymä oli hänen mukaansa rotuluokittelu, jonka ajateltiin 

pohjautuvan ”luontoon”.59  

 

1800-luvulla eurooppalainen eliitti kehitteli uusia rotuteorioita. Isaksson ja Jokisalo ovat nimenneet 

ranskalaisen aristokraatin, Arthur de Gobineaun (1816–1882), teoksen Essai sur l’Inégalité des Races 

Humaines (1853–1855) eli Ihmisrotujen eriarvoisuudesta eurooppalaisen rasismin klassikoksi. 60 

 
50 Lassila 1921, 69; Isaksson on käsitellyt Lassilan väitöskirjaa syvällisesti. Isaksson 2001, 240–246. 
51 Isaksson ja Jokisalo 2005, 230. 
52 Isaksson 2001, 33. 
53 Isaksson ja Jokisalo 2005, 18. 
54 Borg 1979, 3. 
55 Borg 1979, 2. 
56 Borg 1979, 8–9. 
57 Stuurman 2017, 257. 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
60 Isaksson ja Jokisalo 2005, 121. 
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Teoksessaan Gobineau sovelsi aikansa käsitystä arjalaisesta valloittajarodusta.61 Isaksson ja Jokisalo 

ovat tulkinneet, että Gobineaulle arjalainen rotu merkitsi valkoisen rodun sisäistä valiojoukkoa.62 He 

ovat arvioineet, että Gobineau yhdisti rotu- ja luokka-ajattelun, sillä Gobineau teki arvioita 

yhteiskunnasta arjalaistulkinnan valossa.63 Gobineau ajatteli, että aatelisto ilmensi arjalaisrotua, kun 

taas rahvas oli hänestä rodullisesti ala-arvoisempi ryhmä.64 Isaksson ja Jokisalo ovat tulkinneet, että 

Gobineaun tulkinnat tarjosivat lähtökohdan saksalaisille rotuteoreetikoille 1800-luvun lopulla.65  

 

1800-luvun puolivälissä tapahtui myös toinen aatteellinen murros, joka vaikutti merkittävästi 1900-

luvun alkuvuosikymmenien käsityksiin ihmisyydestä. Luonnontieteilijä Charles Darwin (1809–1882) 

esitti teoksessaan Lajien synty (1859) niin sanotun luonnonvalintateorian, jonka mukaan lajit 

kehittyivät luonnollisen valinnan kautta. Darwin käytti olemassaolon taistelun käsitettä kuvamaan 

luonnonvalintaprosessia.66 Lajien synty vaikutti uuden aatteen, sosiaalidarvinismin, muodostumiseen, 

kun Darwinin teoriaa alettiin soveltaa ihmisten väliseen kanssakäymiseen. Isaksson ja Jokisalo ovat 

tulkinneet, että sosiaalidarvinistisen käsityksen mukaan kansat tai rodut taistelivat olemassaolosta 

toisiaan vastaan. 67  Heidän mukaansa tulkintaa käytettiin anglosaksisilla alueilla argumenttina 

kolonialismin puolesta.68  

 

Yhteiskunnalliset olot joutuivat sosiaalidarvinistien kriittisen tarkastelun alaisiksi. Sosiaalidarvinistit 

suhtautuivat kriittisesti sosiaaliseen huoltoon ja jopa lääketieteeseen, sillä niiden ajateltiin vääristävän 

luonnonvalintaa.69 Tämä herätti huolen siitä, että ”rotu” olisi rappeutumassa, degeneroitumassa.70 

Rappeutumisen pelkoon vaikutti biologinen determinismi, näkemys, jonka mukaan perimä määritti 

ihmisen. Markku Mattilan mukaan biologisessa determinismissä ihminen nähtiin perimänsä 

summana – tämän katsantokannan mukaisesti esimerkiksi ympäristöllä ei ollut vaikutusta ihmisen 

olemukseen.71 Näin ollen ajateltiin, että degeneraatio olisi periytyvää.72 Tällaiseen uhkakuvaan liittyi 

 
61 Isaksson ja Jokisalo 2005, 131.  
62 Ibid. 
63 Isaksson ja Jokisalo 2005, 132. 
64 Ibid. 
65 Isaksson ja Jokisalo 2005, 135. 
66 Kaikkonen 1985, 23–24; Mattila 1999, 29; Isaksson ja Jokisalo 2005, 162; Hietala 2009, 16. 
67 Isaksson ja Jokisalo 2005, 170. 
68 Isaksson ja Jokisalo 2005, 179. 
69 Mattila 1999, 29–30; Isaksson ja Jokisalo 2005, 191. 
70 Ibid. 
71 Mattila 1999, 42. 
72 Mattila 1999, 31–32; Hietala 2009, 14.  
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luonnollisesti suuria pelkoja. Isaksson ja Jokisalo ovat tulkinneet, että degeneraation ajateltiin 

johtavan ”kulttuurikansojen” tuhoutumiseen.73  

 

Historioitsija Richard Weikart on käsitellyt darvinismiin liittynyttä moraaliajattelua kattavasti 

teoksessaan From Darwin to Hitler: Evolutionary Ethics, Eugenics, and Racism in Germany 

(2004). 74  Hän on esittänyt, että darvinismissa evoluutioprosessin edistämisestä tehtiin 

moraaliajattelun lähtökohta. 75  Siinä missä Weikart on puhunut evolutiivisesta etiikasta (engl. 

evolutionary ethics), puhun työssäni sosiaalidarvinistisesta moraaliajattelusta. Haluan Weikartin 

näkemyksestä poiketen painottaa, että tällainen moraaliajattelu oli kytköksissä käsitteisiin, joita 

Darwin käytti muotoillessaan luonnonvalintateorian. Olemassaolon taistelun käsitteestä tuli 

sosiaalidarvinisteille tapa jäsentää ihmisten välisiä suhteita.  Joitakin ihmisryhmiä pidettiin 

alempiarvoisina nimenomaan siksi, että niiden ei ajateltu selviytyvän olemassaolon taistelussa. 

Weikart on mielestäni tavoittanut hyvin aatteeseen liittyvän moraaliajattelun. Hän on tulkinnut, että 

darvinismissa tulevien sukupolvien fyysisen elinvoiman ja henkisen kyvykkyyden edistämisestä tuli 

korkein moraalinen hyve, kun taas suurin synti oli edistää fyysisen tai henkisen elämän 

heikentymistä.76 Hän on pitänyt tätä keskeisenä tekijänä eugeniikan eli rotuhygienian77 synnylle.78  

 

Rotuhygienia oli ”paremman ihmisen” luomiseen keskittynyt liike. Se jakautui positiiviseen ja 

negatiiviseen rotuhygieniaan. Edelliseen kuului hyvälaatuisina pidettyjen ihmisten kannustaminen 

lisääntymiseen; jälkimmäiseen pyrkimys estää huonompilaatuisina pidettyjen ihmisten 

lisääntyminen.79 Keskeinen negatiivisen rotuhygienian keino oli sterilisaatio, jolla alempiarvoisina 

pidettyjen ihmisten lisääntyminen pyrittiin estämään.80 Mattila on ajoittanut rotuhygienian kulta-ajan 

1800- ja 1900-lukujen taitteen ja toisen maailmansodan päättymisen välille.81  

Rotuhygienian kulta-aika ajoittui samoihin vuosikymmeniin, jolloin Euroopassa tapahtui suuria 

poliittisia mullistuksia. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Eurooppaan oli syntynyt ryhmä uusia 

 
73 Isaksson ja Jokisalo 2005, 191. 
74 Teosta kannattaa lukea kriittisesti sitä tietoa vasten, että se on saanut rahoitusta Center for Science and Culture -
ajatushautomolta, joka kannattaa uskonnollista oppia niin sanotusta älykkäästä suunnittelusta. Oppi kyseenalaistaa 
tieteellisesti todistetun evoluution. Weikart 2004, x; ”Our mission”. Kuvaus Center for Science and Culture -
ajatushautomon tavoitteista. Discovery Instituten www-sivu, https://www.discovery.org/id/about/ (viitattu 3.5.2021). 
75 Weikart 2004, 43–44. 
76 Weikart 2004, 229–230. 
77 Termejä rotuhygienia ja eugeniikka käytetään usein rinnakkain, sillä ne viittaavat samaan asiaan. Suomessa puhuttiin 
1930-luvulla rotuhygieniasta, minkä vuoksi käytän kyseistä käsitettä. Käytän termiä eugeniikka silloin, kun viittaan 
tutkimuskirjallisuuteen, jossa kyseistä termiä käytetään. 
78 Weikart 2004, 230. 
79 Mattila 1999, 17–18; Hietala 2009, 14. 
80 Ibid. 
81 Mattila 1999, 12. 
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parlamentaarisia valtiota, joilla oli liberaalit perustuslait. 82  Yksi tällaisista valtioista oli Suomi. 

Historioitsija Henrik Meinander on luonnehtinut Suomen ensimmäisen hallitusmuodon 1919 

oikeusluettelon kuvastaneen liberaalia ihannetta, sillä se edellytti hänen mukaansa laajaa 

kansalaistoimintaa ja passiivista valtiovaltaa.83 Hallitusmuodon takaamia kansalaisoikeuksia olivat 

muun muassa yhdenvertaisuus lain edessä, kokoontumis- ja yhdistymisvapaus sekä hengen, kunnian, 

henkilökohtaisen vapauden ja omaisuuden turva. 84  Vaikka poliittinen järjestelmä tasa-arvoistui 

liberaalien periaatteiden mukaisesti, ihmisiä ei pidetty samanarvoisina. Mattila on tulkinnut, että 

epämieluisiksi koetut ihmiset, kuten holhouksenalaiset henkilöt ja sosiaalihuoltoa saavat henkilöt, 

suljettiin ulos täysivaltaisten kansalaisten joukosta rajaamalla heidät äänioikeuden ulkopuolelle.85 

Hän on korostanut, että myöhemmin vuosien 1935 ja 1950 sterilisaatiolait koskivat samoja 

ihmisryhmiä, jotka oli ennestään suljettu ulos täysivaltaisten kansalaisten joukosta.86  

 

Parlamentarismi ei saanut kaikkien tukea. Sotien välisenä aikana syntyi uusi poliittinen aate, fasismi, 

joka hyökkäsi sitä vastaan. Suomalaisen fasismin historiaa tutkineet historioitsijat Oula Silvennoinen, 

Marko Tikka ja Aapo Roselius ovat luonnehtineet, että fasismi kumpusi radikalisoituneesta 

kansallismielisyydestä, joka ilmeni pyrkimyksenä voimakkaaseen kansaan ja kansallisvaltioon.87 

Keskeistä oli heidän mukaansa se, että fasistit olivat valmiita käyttämään väkivaltaa tavoitteiden 

saavuttamiseksi. 88  Aatehistorioitsija Michael Freeden on puolestaan esittänyt, että fasismissa 

yhdistyivät aggressiivinen nationalismi, johtajakultti, terrori ja uudistumisen myytti. 89  Hän on 

erottanut Saksan kansallissosialismin fasismin saksalaiseksi muunnelmaksi, jossa ilmeni edellisten 

lisäksi rotumyytti arjalaisrodusta. 90  Kansallissosialismi ja rotuhygienia kulkivat käsi kädessä. 

Isaksson ja Jokisalo ovat luonnehtineet, että Hitlerin valtaan nousu Saksassa 1933 merkitsi alkua 

yritykselle toteuttaa ”eugeeninen utopia”. 91  Tähän kuuluivat niin pakkosterilisaatiot 

kuin ”vähempiarvoisen aineksen” kitkeminen.92 Hitler ei ollut yksin ajatuksiensa kanssa.  Isaksson ja 

Jokisalo ovat korostaneet, että kansallissosialistien ja rotuhygienian edustajien ajatukset olivat 

 
82 Mazower 2000, 4. 
83 Meinander 1999, 42. 
84 Meinander 1999, 41–42. 
85 Mattila 2003, 112. 
86 Mattila 2003, 114.  
87 Silvennoinen, Tikka ja Roselius 2016, 26. 
88 Silvennoinen, Tikka ja Roselius 2016, 27. 
89 Freeden 2019, 105. 
90 Ibid. 
91 Isaksson ja Jokisalo 2005, 195. 
92 Ibid. 
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läheisessä yhteydessä toinen toisiinsa.93 Myös Suomessa natsi-Saksan rotuhygieniapolitiikka herätti 

tukea rotuhygienian kannattajissa.  

 

Tutkimuskirjallisuudessa esitettyjä tulkintoja syntetisoimalla tiivistän, että 1930-luvun rasistinen 

ihmiskäsitys koostui siis kolmesta tulkinnasta: 1) valistuksesta periytyvästä ihmisryhmien 

biologisesta rodullistamisesta, 2) sosiaalidarvinistisesta käsityksestä siitä, että ihmiset olivat 

taistelusuhteessa toinen toisiaan vastaan sekä 3) biologisen determinismin mukaisesta käsityksestä, 

että kaikki ihmisessä oli perimän tulosta. Rotuhygienia-ajattelussa nämä käsitykset yhdistyivät. 

Natsi-Saksan kansallissosialismissa tällainen eriarvoisuusajattelu sai poliittisen ilmaisun.  

 

1.5. Huomioita tutkimusetiikasta ja tietoteoriasta 
 

Olen omaksunut tutkimuseettiseen ajatteluuni vaikutteita Jorma Kalelalta, jolle historiantutkimuksen 

merkitys perustuu humanistisiin arvoihin: ”Historia on ihmiselle yksi tapa ymmärtää ja saada ote 

elämänsä puitteista”, hän on kirjoittanut.94 Kalela on antanut arvon inhimilliselle ymmärrykselle, jota 

historiantutkimus pyrkii palvelemaan. Näen suuren arvon yleisön menneisyyttä koskevan tiedon 

tarpeen palvelemisella.95 Olen sitä mieltä, että ihmiset tarvitsevat tietoa menneisyydestä, jotta he 

kykenevät jäsentämään paikkaansa nykyajassa – onhan kaikki olevainen perintöä menneestä.  

 

Tietoteoreettiseen näkökulmaani ovat vaikuttaneet historianfilosofi Jouni-Matti Kuukkanen 

muotoileman jälkinarrativistisen suuntauksen tulokulmat. Kuukkanen on korostanut 

historiantutkimuksen argumentatiivista luonnetta. 96  Hänelle historiantutkimus on rationaalista 

toimintaa, joka pyrkii muodostamaan kestäviä näkemyksiä menneisyydestä.97 Kuukkasen mukaan 

historian tietoteoreettinen arviointi riippuu siitä, miten rationaaliset hyveet, kuten argumentaatio, 

päättely ja esitystapa siinä toteutuvat. 98  Olen ottanut ajatuksen tutkimukseni tietoteoreettiseksi 

ohjenuoraksi. Tavoitteenani on lähteitä tulkitsemalla ja päättelemällä muodostaa teesi siitä, miksi 

asiat tapahtuivat menneisyydessä kuten ne tapahtuivat. Tuon tutkimuksessani näkyviin keskusteluni 

lähteiden kanssa siteeraamalla lähdetekstejä ratkaisevissa kohdissa. Tavoitteenani on osoittaa 

lukijalle ne premissit, joiden pohjalta olen päättänyt argumentoida väitteeni puolesta.  

 
93 Isaksson ja Jokisalo 2005, 194. 
94 Kalela 2015, 49. 
95 Historianfilosofi Jouni-Matti Kuukkanen on puhunut historiantutkijoiden vastuusta tässä kohdin. Kuukkanen 2016, 
65. 
96 Kuukkanen 2016, 78. 
97 Ibid. 
98 Kuukkanen 2016, 80, 82. 
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Pyrkimyksenäni on Kalelan painottama oikeudenmukainen kuvaus. 99  Olen ottanut kuvauksen 

vakavasti kahdesta syystä. Ensinnäkin Lassilaa on toistaiseksi tutkittu melko vähän, minkä vuoksi 

yksittäisellä tutkimuksella voi olla suuri vaikutus siihen, miten Lassila muistetaan. Toisekseen on 

selvää, että tutkin ajanjaksoa ja aihepiiriä, jotka ovat hyvin latautuneita moraalisesti. Natsi-Saksan 

hirmuteot sekä Suomen rotuhygieniapolitiikka ovat lähihistoriaa, joten niiden aiheuttamia traumoja 

käsitellään yhä. Tapahtumien ajallisen läheisyyden vuoksi houkutus moralisoida menneisyyden 

ihmisiä voisi olla suuri. Tässä työssä tehtävänäni ei ole kuitenkaan moralisoida menneisyyden ihmisiä. 

Tavoitteenani on selvittää, miksi menneisyyden ihmiset ajattelivat kuten he ajattelivat. Kalela on 

korostanut osuvasti, että oikeuden tekeminen tutkimuskohteelle ei tarkoita heidän moraalinsa 

hyväksymistä, vaan heidän moraalinsa selvittämistä.100  

 

Pidän tärkeänä käsitellä valintoja, joita olen tehnyt kuvatakseni menneisyyden ihmisten ajattelua. 

Aineistoni sisältää ilmauksia, jotka eivät ole nykyaikana suvaittavia. Kehitysvammaisista ihmisistä 

tai mielisairauksista kärsivistä ihmisistä käytettiin epäinhimillistäviä nimityksiä, kuten ”ala-arvoinen” 

tai ”vajaakelpoinen”. Olen pohtinut oikeudenmukaisen kuvauksen asettamien vaatimuksien sekä 

argumentaation kannalta sitä, miten käsitellä menneisyyden ihmisten ajattelua. Oikeudenmukainen 

kuvaus vaatii, että rekonstruoin menneisyyden ihmisten ajattelun sellaisena kuin se oli. Tuon esille 

ne käsitteet, joiden kautta he jäsensivät ajatteluaan. Tehdäkseni oikeutta Lassilalle minun on 

osoitettava, millaisiin puheenvuoroihin hän reagoi ja miten hän ajatteli. Lähtökohtaisesti tuon 

epäinhimillistävät ja/tai arvottavat ilmaukset esille lainausmerkeissä erottaakseni aikalaisten tavan 

ymmärtää asiat nykykäsityksistä. En kuitenkaan käytä kyseisten ilmauksien kohdalla 

lainausmerkkejä silloin, kun viittaan jonkun tietyn henkilön ajatuksiin. Tällöin lukijalle voisi jäädä 

epäselväksi, ovatko lainausmerkit menneisyyden puhujan käyttämiä vai minun lisäämiäni. Aineiston 

kuvaamisen etiikan toinen puoli liittyy työni argumentaatioon.101 Osoitan, mihin rasismin haaraan 

tietyt tavat ajatella liittyivät. Näin lukija voi kohdata menneisyyden ihmisten ajattelun sen 

historiallisessa kontekstissa. Tietoisuus rasismin historiallisista ilmenemismuodoista mahdollistaa 

sen, että historiasta kumpuvia rasistisia ajattelumalleja voidaan torjua nykyajassa. 

 

Pyrkimys oikeudenmukaiseen kuvaukseen on saanut minut tarkastelemaan tutkimuspoliittisia 

valintojani. Kalela on korostanut, että tutkimuskohteen valinta, näkökulman valinta ja näkökulman 

 
99 Kalela 2015, 55, 167. 
100 Kalela 2015, 68. 
101 Kalela on kutsunut rekonstruktiota ja argumentaatiota historiantutkijan työn eri puoliksi. Tästä syystä pidän 
mielekkäänä tarkastella aineiston kuvaamista molemmista näkökulmista. Kalela 2015, 56. 
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merkittävyys ovat tutkimuspoliittisten valintojen tuloksia. 102  Hän on painottanut, että 

oikeudenmukainen kuvaus vaatii omien ennakkonäkemyksien tunnistamista – Kalela on 

varoittanut ”asianajotoimintaan” sortumisesta 103  Jotta en edes tahattomasti alistaisi Lassilaa 

tutkimuspoliittisten tavoitteideni välikappaleeksi, olen tarkastellut intressejäni tutkia aihetta. Näin 

voin kontrolloida niiden vaikutusta tutkimusprosessiin. Olen samaa mieltä Kalelan kanssa siitä, 

että ”itsensä sammuttamisen” sijaan on järkevämpää pyrkiä kontrolloimaan omia mieltymyksiään.104 

 

Ihmisoikeuksien käsite ilmaisee nykyaikana yleisesti tunnustettuja arvoja. Juhana Salojärvi on 

tulkinnut, että ihmisoikeuksista voidaan puhua teoreettis-filosofisessa merkityksessä tai 

oikeudellisessa merkityksessä.105 Ihmisoikeuksien käsite on myös merkittävä poliittisen retoriikan 

väline. Minua kiinnostaa, miten eri aatteiden piirissä vedotaan ihmisoikeuksiin ja minkä vuoksi.106 

Olen sitä mieltä, että ihmisoikeuksien käsitteestä tarvitaan lisää tietoa poliittisen retoriikan 

näkökulmasta, jotta ihmiset saisivat uusia näkökulmia poliittisen keskustelun kriittiseen 

seuraamiseen. Valitsin tutkia ihmisoikeusretoriikkaa Lassilan kautta, sillä hän osoitti mielestäni 

keskeisiä hyveitä, kuten rohkeutta. Aktivismi oli Lassilalle henkilökohtainen uhraus, sillä hän sai jopa 

henkeen kohdistuvia uhkauksia.107  

 

Lassilan kirjoituksien toistuva teema oli ihmisen ja valtion välinen suhde aikana, jolloin diktatuurit 

tiukensivat otteensa yksilöstä äärimmilleen. Myös Suomen kaltaiset demokraattiset valtiot 

kohdistivat pakkotoimenpiteitä kansalaisiinsa. Lassilan käsittelemät teemat ovat yhä ajankohtaisia. 

Viime vuosina diktatuureissa ja autoritäärisissä valtioissa on tehty politiikkaa, jossa ihmisryhmiä on 

sorrettu muun muassa uskontoon ja etniseen taustaan liittyvin perustein. 

 

 

 

 

 
102 Kalela 2015, 76. 
103 Kalela 2015, 70–71. 
104 Kalela 2015, 51–52. 
105 Salojärvi 2017, 87. 
106 Moyn on esittänyt kiinnostavan tulkinnan uusiliberalismin ja ihmisoikeuksien välisestä yhteydestä. Hän on väittänyt, 
että ihmisoikeudet kykenivät mukautumaan uusliberaaliin politiikkaan, koska ne eivät olleet sille uhka. Tämä on 
mielestäni kiinnostava esimerkki ihmisoikeuksien ja yhden aatteen välisestä suhteesta. ”We Can’t Settle for Human 
Rights. An Interview with Samuel Moyn.” Haastattelijana Rafael Khachaturian. Jacobin -lehden www-sivu, digitaalinen 
haastattelu, jossa Moyn esittelee ajatuksiaan ihmisoikeuksien historiasta, nykyhetkestä ja tulevaisuudesta, 27.4.2020.   
https://jacobinmag.com/2020/04/samuel-moyn-human-rights-neoliberalism-not-enough-book (viitattu 19.4.2021). 
107 Pienoismalli ruumisarkusta, Väinö Lassilalle lähettänyt tuntematon vastustaja. Inventaarionumero 36394:1-2, 
Työväenmuseo Werstas. Esinekuva https://finna.fi/Record/werstas.M011-1219018 (viitattu 7.4.2021). 
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2. Samanarvoisuus ja tasa-arvo 1934–1936 
 

Vuonna 1933 keskelle Eurooppaa oli syntynyt natsi-Saksa, diktatuuri, joka luokitteli ihmisryhmät 

ylempi- ja alempiarvoisiin rasistisin perustein. Entinen rotututkija Väinö Lassila seurasi tilannetta ja 

huolestui kansallissosialististen rotuteorioiden leviämisestä. Suomessa valtiovallan käyttäjät 

pitivät ”rodun” rappeutumista aitona uhkana, mikä johti sterilisaatiolain säätämiseen Kivimäen 

hallituskaudella vuonna 1935. Laki mahdollisti suvunjatkamiskyvyn poiston ilman asianomaisen 

suostumusta. 108  Valtiovallan käyttäjät katsoivat, että pakkotoimenpiteiden kohdistaminen 

alempiarvoisina pidettyihin ihmisryhmiin oli oikeutettua. Menettelytapa toistui myöhemmin vuoden 

1936 irtolaislaissa, joka mahdollisti pakkotyön.109 Markku Mattila on tulkinnut lakien olleen osa 

sosiaalivaltion rakentamiseen liittynyttä yhteiskunnallisen kontrollin kasvua.110 Suomi oli tuohon 

aikaan vielä köyhä agraarivaltio, eikä hyvinvointivaltion rakennusta ollut vielä aloitettu. 

Historioitsijat Henrik Meinander ja Seppo Hentilä ovat ajoittaneet hyvinvointivaltion rakennuksen 

käynnistämisen 1930-luvun lopun Cajanderin punamultahallitukseen.111 Lassila hyökkäsi Kivimäen 

hallituksen sosiaalipolitiikkaa vastaan vuosina 1934–1936. Hän pyrki osoittamaan, että hallituksen 

eriarvoistava politiikka oli moraalisesti vahingollista sekä tarjoamaan tasa-arvoon perustuvan vision 

siitä, mihin suuntaan yhteiskunnan tuli kulkea.  

 
2.1. Sterilisaatiolain kritiikki samanarvoisuuden näkökulmasta  
 

Keskustelua sterilisaatiolaista oli käyty jo pitkään. 1920-luvulla sterilisaatiolakia oli käsitellyt 

komitea, joka vuoden 1929 mietinnössään oli puoltanut lakia suvunjatkamiskyvyn poistamisen 

luvallisuudesta eräissä tapauksissa.112 Asiaan palattiin seuraavalla vuosikymmenellä, kun Kivimäen 

hallitus antoi vuoden 1934 lokakuussa esityksen sterilisaatiolaista eduskunnalle. On tulkittu, että yksi 

syy asian etenemiselle 1930-luvun puolivälissä oli natsi-Saksan sterilisaatiolaki vuodelta 1933.113 

Rotuhygienian aalto pyyhkäisi läpi pohjoisen Euroopan vuosikymmenen puolivälissä, sillä natsi-

Saksan sterilisaatiolakia seurasivat sterilisaatiolait Ruotsissa ja Norjassa vuonna 1934.114 Kivimäen 

hallituksen esitys sterilisaatiolaiksi alkoi seuraavasti (26.10.1934): 

 

 
108 Sterilisoimislaki (227/1935), § 1. 
109 Irtolaislaki (57/1936), § 5. 
110 Mattila 1999, 324. 
111 Meinander 1999, 145–146; Hentilä 2006, 170. 
112 KM 1929: 5, 2.  
113 Mattila 1999, 344; Talpio 2019, 27. 
114 Mattila 1999, 69. 
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”Tylsämielinen (idiootti), vähämielinen (imbesilli), mielisairas ja kaatumatautinen voidaan, jos on 
syytä varoa, että sellainen vajaakelpoisuus periytyisi hänen jälkeläisiinsä, määrätä tehtäväksi 
suvunjatkamiseen kykenemättömäksi, niin myös tylsämielinen, vähämielinen ja mielisairas, jos on 
todennäköistä, että hänen lapsensa jäisivät tällaisen vajaakelpoisuutensa takia huoltoa ja kasvatusta 
vaille.”115 
 

Sosiaalidarvinistinen ajattelu vaikutti hallituksen politiikkaan. Hallituksen näkemys oli, että 

sosiaalinen huolto vääristi olemassaolon taistelua takaamalla ”vajaakelpoisille” olemassaolon- ja 

lisääntymisen mahdollisuuden.116 Valtiovallan käyttäjien huolena oli, että ”kelvoton kansanaines” 

lisääntyi enemmän kuin ”kelvollinen”, minkä vuoksi ”rotu” rappeutui.117 Ajatukset eivät olleet uusia. 

Asiaa edellisellä vuosikymmenellä pohtinut komitea oli päätynyt siihen, että ”rodun” 

huonontumiseen vaikutti vastuunalaisuuden tunne kaikkia ”sairaita, heikkoja ja henkisesti vajavia” 

kohtaan, minkä seurausta sosiaalinen huolto oli. 118 Asiassa oli noussut esille taloudellinen puoli. 

Komitea oli esittänyt, että ”henkisesti ala-arvoisista” koitui suuria haittoja ja kustannuksia, kuten 

köyhäinhoitomenoja, minkä vuoksi olisi tärkeää estää ”ala-arvoisten yksilöiden” syntyminen.119 

Julkisuudessa sterilisaatiolain säätämistä olivat kiiruhtaneet komitean jäsenenä toiminut, Helsingin 

yliopiston perinnöllisyystieteen professori Harry Federley (1879–1951) sekä lääkintöhallituksen 

puheenjohtaja, SDP:n kansanedustaja Hannes Ryömä (1878–1939).120  

 

Lakiesitys sai Väinö Lassilan reagoimaan. Hän kritisoi lakiesitystä pian Suomen 

Sosialidemokraatissa ja Tulenkantajissa vuoden 1934 lopulla. Suomen Sosialidemokraatissa hän 

tarkasteli kriittisesti lakiesityksen taustalla vaikuttavia lähtöoletuksia perinnöllisyydestä. Lassila 

kyseenalaisti biologisen determinismin korostamalla, että myös ulkonaiset olosuhteet vaikuttivat 

ihmiseen.121 Hänen mielestään oli mahdotonta määritellä, milloin esimerkiksi tylsämielisyys olisi 

periytynyt ja milloin se taas johtui ulkoisista olosuhteista.122 Vain muutamaa päivää myöhemmin 

Lassila teki uusia kriittisiä huomioita lakiesityksestä Tulenkantajissa. Tulenkantajien 

asiantuntijahaastattelussa Lassila kohdisti kritiikkinsä esityksessä esitettyyn oletukseen siitä, että 

sosiaalinen huolto olisi vahingollista yhteiskunnalle. Lassila puolusti sosiaalista huoltoa 

 
115 HE 112/1934 vp, 24. 
116 HE 112/1934 vp, 3. 
117 HE 112/1934 vp, 2–3.  
118 KM 1929: 5, 8.  
119 KM 1929: 5, 37–38. 
120 Kansan Lehti 24.4.1930. ”Sterilisoimislaki olisi säädettävä heti pakolliseksi.”, 93/1930, 1; Uusi Suomi 
5.3.1933. ”Sterilisoimislain säätäminen on välttämätöntä.”, 62/1933, 8. 
121 Suomen Sosialidemokraatti 21.11.1934. ”Sterilisatiolla ei päästä rodun jalostamiseen.”, 316/1934, 3. 
122 Ibid. 
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painottamalla, että kulttuuriyhteiskunta oli omaksunut täysin oikeat suuntaviivat tässä suhteessa, eikä 

siinä ollut mitään luonnonvastaista.123  

 

Aihe oli hänelle tärkeä. Lassila oli jo 1920-luvulla osallistunut humanitääriseen työhön toimimalla 

vuosikymmenen lopulla Yhdistys Koteja Tylsämielisille -nimisen yhdistyksen puheenjohtajana.124 

Lassila piti ihmisen hyvinvointia arvossa riippumatta sosiaalisesta taustasta. Muistiinpanoissaan 

Lassila korosti, että yhteiskunnan kovaosaisia tuli kohdella ihmisarvon mukaisesti. 125 Ihmisarvoinen 

kohtelu merkitsi Lassilalle muun muassa ihmisen koskemattomuuden kunnioittamista: hän kritisoi 

samassa tekstissä väkivaltaan perustuvia rangaistuksia. 126  Lassila teki ihmisarvon pohjalta 

johtopäätöksiä siitä, miten yhteiskunnan tulisi ihmistä kohdella. Hänellä oli kosketuspinta ihmisiin, 

joita hän puolusti. Mikko Niemi on tulkinnut, että Lassilan sosiaalisen minän muodostumiseen oli 

vaikuttanut se, että hän oli työskennellyt ylilääkärinä 1920-luvulla Helsingin kaupungin 

kunnalliskodissa, jolloin hän oli kohdannut esimerkiksi kehitysvammaisia ihmisiä ja irtolaisia.127  

 

Lassila jatkoi kritiikkiään Tulenkantajissa tarttumalla lakiesityksessä esitettyyn tulkintaan siitä, että 

sterilisaatio voitaisiin tehdä myös taloudellisten syiden perusteella. Hallitus totesi perusteluissaan 

seuraavasti: 

 
”Hedelmättömäksi tekemiseen on toisinaan katsottu pelkästään taloudellisten syiden riittävän. On 
näet ilmaistu mielipide, vieläpä hyvin arvovaltaiselta taholta, että yksinomaan vanhempien 
taloudellinen hätä ja siihen liittyvä muu sosiaalinen kurjuus olisi katsottava riittäväksi steriloinnin 
perusteeksi […].”128 
 
Lassila nosti esille mainitun ”arvovaltaisen tahon” tiedustelemalla, että olisi mielenkiintoista saada 

tietää, mistä tahosta oli kyse.129 Tätä esityksessä ei nimittäin tarkemmin avattu, joskin hallitus pyrki 

vakuuttamaan lukijan asiasta nostamalla esille, että edellisvuonna pidetyssä Saksan kriminalistisen 

yhdistyksen kokouksessa useat puhujat olivat puolustaneet taloudellisista syistä tapahtuvaa 

sterilointia. 130 Natsi-Saksan politiikka herätti kiinnostusta Suomessa. Markku Mattila on tulkinnut, 

 
123 Tulenkantajat 24.11.1934. ”Sterilisatiolain perustelut perustuvat epätieteellisiin katsomuksiin”, 41/1934, 8. 
124 Lassilan valinnasta yhdistyksen puheenjohtajaksi uutisoitiin Helsingin Sanomissa. Helsingin Sanomat 
2.4.1928. ”Yhdistyksen koteja tylsämielisille vuosikokous pidettiin”, 92/1928, 5. 
125 Konekirjoitettu konsepti, joka alkaa sanoilla ”Yksi mailmansodan tärkeimpiä opetuksia […].”, 8. VLA, kansio 3, 1 B 
konseptit, 2. yhteiskunnallinen toiminta, Kansan arkisto. 
126 Ibid. 
127 Niemi 2004, 129–131. 
128 HE 112/1934 vp, 7. 
129 Tulenkantajat 1.12.1934. Väinö Lassila, ”Sterilisatiolakiehdotuksen yksityiskohdat tarkasteltavina”, 42/1934, 1. 
130 HE 112/1934 vp, 7. 
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että lakiesityksen laatinut rikosoikeuden professori Brynolf Honkasalo (1889–1973) oli ilmeisesti 

Saksan lainsäädännön innoittamana alkanut tutkia sterilisaatioasiaa.131  

 

Lassila huomautti, että mikäli taloudelliset syyt olisivat määräävinä, laki saattaisi köyhät lain edessä 

eri asemaan kuin rikkaat.132 Hän vetosi puheenvuorossaan samanarvoisuuteen lain edessä. Lakiesitys 

oli hänen silmissään vastoin perustuslakien henkeä, sillä ne takasivat kaikille samanarvoisuuden lain 

edessä. 133  Kun Lassilan ajattelun lähtökohtana oli se, että yksilön arvo määräytyi ihmisyyden 

perusteella, ei mikään muu tekijä, kuten perimä, tehnyt toista ihmistä toista arvokkaammaksi. Hänelle 

oli tärkeää, että valtio kunnioittaisi tätä periaatetta. Lassila ilmaisi Tulenkantajissa toiveensa siitä, 

että sterilisaatiolakiehdotus saisi hiljaisen hautauksen.134 Tämän tavoitteen saavuttamiseksi hänen oli 

käännettävä erityisesti vasemmistolainen mielipide lakia vastaan, mikä onnistui parhaiten 

osoittamalla, miksi laki oli moraalisesti vahingollinen. Samanarvoisuuteen vetoaminen palveli tätä 

tarkoitusta, sillä se merkitsi ihmisten välisiä arvosuhdetta kuvaamalla ihmiset yhtä arvokkaiksi 

keskenään. Käsitteen avulla Lassila saattoi osoittaa, että laki suuntautui kyseistä arvosuhdetta vastaan, 

sillä valtio asetti ihmiset eriarvoiseen asemaan suhteessa toisiinsa. Tämä oli luonnollisesti 

vasemmistolaisten arvojen vastaista. Jo aiemmin Tulenkantajissa oli esitetty näkemys siitä, että lain 

hyväksyminen merkitsisi periaatteellista myöntymistä siihen, että oli olemassa ylempien ja alempien 

ihmisten luokat.135 

 

Vasemmistolaisessa lehdistössä esitetty kritiikki oli vasta alkua. Lassila suunnitteli jo syvällisempää 

ja laajemmalle yleisölle suunnattua kritiikkiä aiheesta. Hän halusi osoittaa, että lakiesitys perustui 

kauttaaltaan eriarvoistavalle ja vanhentuneelle suuntaukselle, rotuopille. Lassilan ihmiskäsitys oli 

muuttunut ratkaisevasti, kun hän oli uusien tieteellisten havaintojen seurauksena kyseenalaistanut 

biologisen determinismin. Uusimmat mikroskooppisen anatomian tutkimustulokset näyttivät 

Lassilan silmissä osoittavan, että ympäristöllä, ulkoisilla olosuhteilla, joissa ihminen eli, oli määrätty 

vaikutus ruumiin rakennetapaan ja muotoon. 136  Havainto asetti kyseenalaiseksi biologisen 

determinismin, joka oli yksi keskeisimmistä rotuopin ja rotuhygienian taustaoletuksista. Vain 

 
131 Mattila 1999, 310. 
132 Tulenkantajat 1.12.1934. Väinö Lassila, ”Sterilisatiolakiehdotuksen yksityiskohdat tarkasteltavina”, 42/1934, 1. 
133 Ibid. 
134 Tulenkantajat 1.12.1934. Väinö Lassila, ”Sterilisatiolakiehdotuksen yksityiskohdat tarkasteltavina”, 42/1934, 6. 
135 Tulenkantajat 24.11.1934. ”Sterilisatiolain perustelut perustuvat epätieteellisiin katsomuksiin”, 41/1934, 8. 
136 Konekirjoitettu konsepti, joka alkaa sanoilla: ”Edelläesitetystä käy siis ilmi […].” VLA, kansio 2, 1 B konseptit, 1. 
ammatillinen toiminta, Kansan arkisto.  
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muutama vuosi aiemmin rotututkija Kaarlo Hildén oli esittänyt teoksessaan Maapallon 

esihistorialliset ja nykyiset ihmisrodut (1933), että rotujen synty johtui mutaatioista perimässä.137  

 

Sen jälkeen, kun kansallissosialistit olivat nousseet valtaan Saksassa, Lassila oli alkanut vähitellen 

esittää julkisuudessa kriittisiä huomioita rotuopista. Ulkomaiset kontaktit vaikuttivat Lassilan 

ajatteluun. Hän oli vuoden 1934 kesällä kertonut Tulenkantajien haastattelussa tieteellisestä 

vierailustaan Moskovan antropologiseen museoon, jossa oli hänen mukaansa osoitettu vääriksi 

vanhat käsitykset korkeammista ja alemmista roduista. 138  Myöhemmin saman vuoden syksyllä 

Lassila oli kritisoinut kansallissosialistien arjalaismyyttiä Helsingin Sanomien haastattelussa. 139 

Lassila oli korostanut, että arjalaista rotua ei ollut olemassakaan ja että Saksassa oli uhrattu tiede 

politiikalle. 140  Hän koki, että hallituksen esitys sterilisaatiolaista oli tehnyt rotukysymyksestä 

ajankohtaisen myös Suomessa. Vuoden 1935 alussa Lassila oli valmis esittämään kritiikkinsä 

rotuoppia kohtaan suuren yleisön edessä. 

 

Tammikuussa 1935 Helsingin Sanomissa julkaistiin Lassilan kaksiosainen essee 

Rotukysymyksestä.141 Esseensä alussa Lassila luonnehti, että rotukysymys oli muuttunut polttavaksi 

kysymykseksi sen jälkeen, kun ”tunnettu äärimmäinen poliittinen” suunta oli alkanut 

valtataistelussaan käyttää hyväkseen valheellisia ennakkoluuloja. 142  Kansallissosialismi näytti 

havahduttaneen Lassilan rotuopin muodostamaan uhkaan, sillä natsi-Saksa oli esimerkki siitä, 

millaisen vaaran rotuoppi saattoi aiheuttaa yhdistyessään fasistiseen diktatuuriin. Rotukysymys oli 

Lassilan mukaan astunut esille mitä vastenmielisemmässä muodossa. Nyt Lassila koki, että natsi-

Saksan rotukiihko uhkasi jo Suomeakin sterilisaatiolakiesityksen muodossa. Näin ollen Lassila ei 

säästellyt sanojaan. Suomeen oli vaarallisella tavalla rantautunut rodunparantamiskiihko.143  

 

Lassila pyrki esseessään osoittamaan, että vanhentunutta ja epätieteellistä rotuoppia käytettiin 

hyväksi poliittisessa taistelussa. Hänen johtavana väitteenään oli, että perinnöllisyyden vaikutusta 

ihmiseen oli yliarvioitu.144 Lassila painotti, että niin sanotut rotuominaisuudet, joilla viitattiin ihmisen 

 
137 Hildén 1933, 282–283. 
138 Tulenkantajat 2.6.1934, ”Suomalaisen tiedemiehen huomioita nyky-Venäjältä”, 21/1934, 7. 
139 Helsingin Sanomat 15.8.1934. ”Arjalaisrotu – puhdas myytti.” 217/1934, 4. 
140 Ibid. 
141 Isaksson on havainnut, että Lassilan essee sekä myöhemmin Tulenkantajissa julkaistu essee perustuivat erään 
prahalaisen professorin aiemmin julkaistuun artikkeliin, josta Lassilalla oli käytettävissään kappale. Isaksson 2001, 298. 
Lassila oli ilmeisesti muokannut tekstiä Suomen oloihin sopivaksi.  
142 Helsingin Sanomat 15.1.1935. Väinö Lassila, ”Rotukysymyksestä.”, 13/1935, 4.  
143 Ibid. 
144 Isaksson ja Jokisalo ovat niin ikään aiemmin tulkinneet, että Lassilan kritiikin ydin perustui tulkintaan ympäristön 
vaikutuksesta ihmiseen. Isaksson ja Jokisalo 2005, 230. 
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fyysisiin piirteisiin, muuttuivat ulkoisten olosuhteiden vuoksi, joten mitään rotujakoa ei voinut niiden 

perusteella suorittaa. Todellisuudessa Lassilan aatteellinen murros ulottui syvemmälle. 

Rotukysymyksestä -esseen luonnosversiossa hän oli kirjoittanut, että ”Me voimme siis täydellä syyllä 

sanoa, että ei ole rotuja” – sen sijaan oli olemassa rotuennakkoluuloja, jotka perustuivat kulttuurisiin 

eroavaisuuksiin tai poliittisiin valtasuhteisiin. 145  Ilmeisesti tämä oli liian radikaali ajatus esittää 

julkisuudessa, sillä hän oli jättänyt sen pois julkaistusta tekstistä. 146  Julkisuudessa Lassila teki 

johtopäätöksen siitä, että koska rotuopilla ei ollut tieteellistä pohjaa, se oli väline poliittisessa 

taistelussa. Rotuoppia käytettiin hänen mukaansa alempiarvoisiksi leimattujen ihmisten raa’an 

kohtelun oikeutuksena. Tällä tavoin esimerkiksi monien siirtomaiden asukkaat oli tapettu 

sukupuuttoon. Samalla tavoin rotuoppia käytettiin myös niin sanotuissa sivistysmaissa siten, että 

toiset kansanluokat oli sen avulla selitetty toisia alempiarvoisiksi.147  

 

Lassilan kritiikin taustalla oli käsitys siitä, että muuttumattomaan perimään vetoamalla ylläpidettiin 

käsityksiä alempiarvoisista kansanluokista. Tämä toimi tekosyynä sosiaalisesta huollosta 

pidättäytymiselle. Sterilisaatiolakiesitys oli hänen silmissään merkki tällaisesta ajattelusta. Lassila toi 

sarkastiseen sävyyn esille, mitä mieltä hän oli ihmisryhmien eriarvoistamisesta tällä tavalla. Hän 

kirjoitti (15.1.1935):  

 

”Nykyään on […] 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.”148 
 

Lassila tulkitsi, että ”erinäisten piirien” etuna oli vielä nytkin, että suomalaisia pidettiin jollakin 

tavoin läntisiä naapureitaan alempiarvoisina. 149  Erinäisillä piireillä Lassila viittasi todennäköisesti 

tiettyihin ruotsinkielisen asiantuntijapiirien edustajiin. Mattila on tulkinnut, että rotuhygienia oli 

tarjonnut 1910-luvulta alkaen ruotsinkielisille tiedemiehille, erityisesti lääkäreille, 

mahdollisuuden ”taisteluun biologiselta laadultaan paremman” ruotsinkielisen väestön puolesta.150 

Kuten Mattila on tuonut esille, lain puolestapuhuja, Harry Federley, oli ollut aktiivinen tässä 

 
145 Rotukysymyksestä. VLA, kansio 3, 1 B konseptit, 2. yhteiskunnallinen toiminta, Kansan arkisto; Myös Isaksson on 
nostanut tämän aiemmin esille. Isaksson 2001, 301. 
146 Vuoden 1936 Työväen kalenterissa Lassila kuitenkin korosti, että rotu oli ”abstraktinen päätelmä”. Työväen 
kalenteri n:o 29, 1.1.1936. Väinö Lassila, ”Rotu ja politiikka”, 54. 
147 Helsingin Sanomat 15.1.1935. Väinö Lassila, ”Rotukysymyksestä.”, 13/1935, 7. 
148 Ibid. 
149 Helsingin Sanomat 16.1.1935. Väinö Lassila, ”Rotukysymyksestä”, 14/1935, 4. 
150 Mattila 1998, 118; Myös Isaksson on sivunnut aihetta. Isaksson 2001, 271. 
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liikkeessä.151 Federley oli aiemmin viitannut väestöryhmään germaanisena rotuna.152 Lassila piti 

sterilisaatiolakiesitystä uhkana ilmeisesti osin siksi, että jo aiemmin oli ollut puhetta kansankunnan 

rodullisesta arvottamisesta, eikä vähiten lain keskeisen puolestapuhujan taholta. Mattila on 

luonnehtinut Federleytä 1920-luvulla toimineen, sterilisaatioasiaa pohtineen komitean ”vahvaksi 

mieheksi”. 153  Tähän vaikutti hänen mukaansa Federleyn asema kansainvälisesti tunnustettuna 

tiedemiehenä.154  

 

Lassilan essee herätti polemiikkia tieteentekijöiden keskuudessa. Kun biologinen determinismi 

muodosti lähtökohdan niin rotututkimuksessa kuin rotuhygieniassa, hän sai kritiikkiä molempien 

suuntausten edustajilta. Hildén ja Federley kritisoivat Lassilan tulkintoja tahoillaan harhakäsityksiksi 

ja vanhentuneiksi.155 Lassilan viesti oli kuitenkin kohdistettu vasemmistolle. Jo Rotukysymyksestä -

esseen alussa hän oli ihmetellyt sitä, että suuri osa vasemmistoa kannatti sterilisaatiolakia.156 Lassilan 

mielestä oli hämmästyttävää, että ”erinäiset sosiaalidemokraattien johtomiehet” puolustivat 

lakialoitetta, vaikka se kääntyi nimenomaan köyhää väestöä vastaan. 157  Tällainen 

sosiaalidemokraattien johtomies oli tietysti Hannes Ryömä. Lassilan kritiikin sävy paljastaa, että 

hänestä sosiaalidemokraattien tulisi seistä köyhän väestönosan puolella, ei toimia sitä vastaan. Hänen 

tarkoituksenaan oli muokata mielipidettä vasemmiston sisällä sterilisaatiolakiesityksen vastaiseksi 

osoittamalla sen vahingollinen luonne suhteessa köyhään väestöön sekä tarjota vaihtoehtoinen visio 

yhteiskunnallisen työn perustaksi. Lassila oli toistanut esseessään aiempaa painokkaammin 

Tulenkantajissa esittämänsä ajatuksen siitä, että kulttuuriyhteiskunta oli oikealla kannalla 

parantaessaan sosiaalisia oloja: ihmiskunnan työn pyrkimys täytyi tähdätä epäedullisten olosuhteiden 

poistamiseen. 158  Lassilan ajattelussa sosiaalisten olojen parantamiselle oli sekä moraaliset että 

tieteelliset perusteet. Ihmisarvo velvoitti kohtelemaan ihmisiä inhimillisesti, minkä lisäksi uudet 

tieteelliset havainnot osoittivat ulkoisten olosuhteiden vaikuttavan ihmiseen. 

 

 
151 Mattila 1998, 118–120. 
152 Mattila 1998, 120; Mattila 1999, 187. 
153 Mattila 1999, 285. 
154 Ibid. 
155 Hildénin kritiikki julkaistiin Helsingin Sanomissa jo muutaman päivän päästä. Helsingin Sanomat 
21.1.1935. ”Yleisöltä. Vieläkin rotukysymyksestä.”, 19/1935, 6–7; Federley palasi aiheeseen parin kuukauden päästä 
Suomen Punainen Risti -lehdessä. Hän ei maininnut kritiikissään Lassilaa nimeltä, mutta tekstin viittaukset Lassilan 
kritiikkiin paljastavat, että kyse oli vastauksesta Lassilan esittämään arvosteluun. Suomen Punainen Risti 1.3.1935. 
Harry Federley, ”Sterilisatiokysymys ja sen kehitys Suomessa”, 3/1935, 16. 
156 Helsingin Sanomat 15.1.1935. Väinö Lassila, ”Rotukysymyksestä.”, 13/1935, 4. 
157 Helsingin Sanomat 16.1.1935. Väinö Lassila, ”Rotukysymyksestä.”, 14/1935, 6. 
158 Ibid. 
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Lassilan ajatukset saivat kannatusta lähinnä vasemmiston radikaalin siiven keskuudessa. Tätä 

suuntausta edusti luonnollisesti Tulenkantajat, jossa Lassilan kriittisiä ulostuloja oli jo aiemmin 

julkaistu. Mattila on korostanut, että ainoastaan Tulenkantajissa esitettiin kritiikkiä lakia kohtaan.159 

Ainur Elmgren on tuonut tarkasti esille Tulenkantajien kritiikkiä lakiesitystä kohtaan. Hänen 

tulkintansa mukaan Erkki Vala katsoi, että lain suurin uhka oli se, että laki vetosi viranomaisiin, jotka 

halusivat vähentää köyhäinhoitomenoja.160 Lassila oli jo aiemmin Tulenkantajissa huomauttanut, että 

lailla ei saavuttaisi säästöjä köyhäinhoitomenoissa.161 Tulenkantajien linjalla ja Lassilan mielipiteillä 

oli siis merkittäviä yhtäläisyyksiä. Kuten Elmgren on huomioinut, lehdessä oli myös esitetty, että lain 

hyväksyminen merkitsisi sen katsomustavan kieltämistä, että ihmiskuntaa voitiin kohottaa ylöspäin 

kasvatuksen ja yhteiskunnallisten olosuhteiden parantamisen kautta.162  Lehdessä oli jo aiemmin 

tuomittu moraalisesti ne sosialistit, jotka lakia tukivat: ”Meistä on käsittämätöntä, että esim. kukaan 

sosialisti voi tällaista [lakia] hyväksyä”, oli lehdessä kirjoitettu.163  

 

Lassilan ja Tulenkantajien kritiikki oli osa yleiseurooppalaista sosialistien kriittisyyttä rotuhygieniaa 

kohtaan. Historioitsija Leo Lucassen on tutkinut sosialistien suhtautumista eugeniikkaan Euroopan 

eri maissa. Lucassen on päätynyt siihen, että marxilainen vasemmisto suhtautui rotuhygieniaan 

yleisesti ottaen kriittisesti, sillä se ei ollut haudannut ”luokkasodan kirvestä”.164 Hän on tulkinnut, 

että marxilaiset olivat luokka-ajattelun vuoksi taipuvaisempia pitämään rotuhygieniaa porvariston 

yrityksenä stigmatisoida osa työväenluokasta alempiarvoiseksi.165 Tämä oli myös Tulenkantajien ja 

Lassilan näkemys. Joissakin maissa työväenluokka vastusti sterilisaatiolain kaltaisia pyrkimyksiä, ja 

tällaista vastarintaa myös Lassila luultavasti tavoitteli puhutellessaan vasemmistoa. Lucassen on 

painottanut, että Britanniassa yritys sterilisaatiolain saattamiseksi voimaan 1920-luvulla ei ollut 

mennyt läpi suureksi osaksi Labour-puolueen vastustuksen vuoksi.166  

 

Kritiikki ei kuitenkaan purrut sosiaalidemokraatteihin. Puolue oli saanut edellisissä 

eduskuntavaaleissa runsaat 78 paikkaa. 167  Puolue olisi siis voinut halutessaan hankaloittaa lain 

hyväksymistä. Sterilisaatiolakiesitys kuitenkin hyväksyttiin lähes alkuperäisen esityksen mukaisessa 

 
159 Mattila 1999, 345. 
160 Elmgren 2018a, 52.    
161 Tulenkantajat 1.12.1934. Väinö Lassila, ”Sterilisatiolakiehdotuksen yksityiskohdat tarkasteltavina”, 42/1934, 6. 
162 Tulenkantajat 24.11.1934. ”Sterilisatiolain perustelut perustuvat epätieteellisiin katsomuksiin”, 41/1934, 8; Elmgren 
2018a, 53.   
163 Ibid. 
164 Lucassen 2010, 282. 
165 Ibid.  
166 Lucassen 2010, 286.  
167 Hentilä 2006, 163. 
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muodossa maaliskuussa 1935 eduskunnassa ylivoimaisella enemmistöllä äänin 144–14. 168 

Tutkimuskirjallisuudessa on korostettu lain hyväksymisessä sen merkitystä, että sillä oli laajojen 

asiantuntijapiirien tuki takanaan.169 Tuen taustalla vaikutti nähdäkseni sosiaalidarvinismiin perustuva 

moraaliajattelu. Ajateltiin, että kyse oli yhteiskunnan tulevaisuudesta. Federley oli vastauksessaan 

Lassilan kritiikkiin huomauttanut, että jos mitään ei tehdä vajaaälyisyyden leviämisen ehkäisemiseksi, 

tulee yhteiskunta ennen pitkään olemaan vajaakykyinen.170 ”Siinäkin pyrkimisen arvoinen ihanne”, 

oli hän todennut sarkastisesti.171 Myöhemmin Federley antoi julkisuudessa tukensa natsi-Saksan 

sterilisaatiopolitiikalle, joka oli hänestä yhteiskuntataloudelliselta ja rotuhygieeniseltä kannalta 

perusteltua, ja jonka hän uskoi olevan omiaan kohottamaan hyvinvointia ja kansanterveyttä 

Saksassa.172 Federleyn puheenvuorot eivät olleet aikanaan poikkeuksellisia. Pekka Isaksson ja Jouko 

Jokisalo ovat korostaneet, että kansallissosialistien rotuhygieniapolitiikalla oli kansainvälisen 

eugeniikkaliikkeen siunaus.173 Kriittiset äänet olivat selvästi vähemmistössä.174 Elmgrenin mukaan 

terveydenhuollon asiantuntijat kritisoivat eugeniikkaa mieluummin pseudonyymien takaa.175 Kynnys 

ottaa sterilisaatiolakiasiaan kantaa oli siis korkea. Kenties asian moraalisesti latautuneella luonteella 

oli hiljennyttävä vaikutus. Lassilan kritiikki kertoo siitä, että hänelle samanarvoisuus ja sosiaalisen 

huollon puolustus olivat niin tärkeitä aiheita, että hän oli valmis panemaan tiedemiehen arvovaltansa 

peliin asian puolesta ja altistamaan itsensä julkiselle kritiikille.  

 

2.2. Rotuvalhe – demokratian vastainen ase   
 

Sterilisaatiolaki tuli voimaan kesäkuussa 1936.176 Lassila ei lannistunut, vaan hän päinvastoin tehosti 

viestiään. Lassila kovensi rotuopin kritiikkiään kesällä, kun hänen kaksiosainen esseensä Rotu ja 

politiikka julkaistiin Tulenkantajissa. Essee oli Helsingin Sanomissa julkaistua esseetä 

vasemmistolaisempi, sillä Lassila teki siinä aiempaa radikaalimpia johtopäätöksiä rotuopin luonteesta 

poliittisen vallankäytön välineenä. Hän aloitti esseen painokkaasti (22.6.1935): 

 
”Melkein yhtä kauan kuin on tutkittu eri ihmisryhmiä ja niiden ominaisuuksia, on myös esiintynyt 
pyrkimys selittää jokin ihmisryhmä, rotu muita korkeammaksi. Tästä on luonnollisesti ollut 
houkuttelevaa vetää se johtopäätös, että tämä ihmisryhmä on jo syntymästä asti luotu ja myös 

 
168 Mattila 1999, 322–323. 
169 Mattila 1999, 323–324; Hietala 2009, 19.  
170 Suomen Punainen Risti 1.3.1935. Harry Federley, ”Sterilisatiokysymys ja sen kehitys Suomessa”, 3/1935, 16. 
171 Ibid. 
172 Ilta-Sanomat 23.12.1935. ”Perintöaiheet”, 297/1935, 4. 
173 Isaksson ja Jokisalo 2005, 195. 
174 Elmgren 2018a, 46.  
175 Ibid.  
176 Mattila 1999, 327. 
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oikeutettu hallitsemaan toisia. Viime aikoina on tämmöisellä opilla jonkin rodun korkeammasta 
asteesta ollut hyvin suuri merkitys eräiden valtioiden politiikassa. Se on antanut jonkinmoisen 
oikeutuksen tapahtuneille epäinhimillisyyksille ja julmuuksille, se on ollut teoreettisena pohjana 
eurooppalaiselle expansiolle, siirtomaiden valtaukselle ja koko nykyisen imperialismin kehitykselle. 
Se on niinikään ”aatteellisena perustana” rotuvihaan, nationalististen tunteiden kiihtymiseen ja sotien 
leimahtamiseen. Saksalaisten viimeaikainen hämmästyttävä suuruusharha on tässä suhteessa mitä 
parhain esimerkki, ja on sillä jonkinlainen vastine muissakin maissa.”177 
 

Lassilan uusi teesi oli se, että rotuoppi suuntautui demokratiaa vastaan. Hän korosti, että samalla kun 

oppia oli käytetty aseena toisia kansoja vastaan, se oli muodostunut vastustukseksi kaikelle 

demokratialle.178 Lassilan silmissä rotuoppi oli yläluokan ase demokratiaa vastaan, sillä se tarjosi 

rotuun perustuvan teoreettisen tuen yläluokan vallalle.179 Hän kritisoi erityisesti Gobineaun ajatuksia 

arjalaisrodusta. Lassila kirjoitti, että jo heti alussa pyrkimykseen todistaa pohjoinen rotu muita 

etevämmäksi oli liittynyt sosiaalinen puoli, sillä sitä oli voitu soveltaa yhteiskuntaluokkiin. 180 

Gobineau oli Lassilan mukaan ollut tällä saralla ensimmäinen.181  Lassilan poliittisen toiminnan 

valossa ei ollut yllättävää, että hän piti rotuoppia demokratian vastaisena. Hänelle tasavaltalaiset arvot, 

kuten kansalaisten yhdenvertaisuus, olivat kaikki kaikessa. Lassila oli jo aiemmin toiminut 

Nuortasavaltalaisten liitossa IKL:ää vastaan. Syvästä sitoutumisesta tähän työhön kertoo se, että 

hänet oli valittu Nuortasavaltalaisten liiton puheenjohtajaksi vuonna 1933.182  

 

Essee kertoo siitä, että Lassila oli huolissaan rotuteorioiden leviämisestä. Sterilisaatiolaki oli 

muodostunut vaaralliseksi esimerkiksi rotuopin liukumisesta lainsäädäntöön. Lassilan tavoitteena oli 

havahduttaa suomalainen vasemmisto uhkaan, jonka Saksan vallitseva suuntaus aiheutti myös 

suomalaisille. Sosiaalidemokraatit olivat selvästi tehneet hänen silmissään virheen tukiessaan 

sterilisaatiolakia, minkä vuoksi juuri vasemmiston suunta vaati korjausta. Lassila otti esseessä 

tavoitteekseen rotuvalheen, kuten hän rotuoppia kutsui, paljastamisen.183 Hänen kritiikkinsä kohteita 

olivat rotuopin eri haarat ja lähtökohdat, kuten Gobineaun rotuteoriat, olemassaolon taistelun idea 

sekä biologinen determinismi, jotka hän pyrki osoittamaan valheellisiksi ja moraalisesti 

vahingollisiksi. Merkille pantavaa Lassilan ajattelussa oli se, että hän kyseenalaisti ne aatteelliset 

lähtökohdat, joista vallitseva rasistinen ihmiskäsitys kumpusi.  

 

 
177 Tulenkantajat 22.6.1935. Väinö Lassila, ”Rotu ja politiikka I”, 25–26/1935, 1. 
178 Ibid. 
179 Ibid. 
180 Tulenkantajat 22.6.1935. Väinö Lassila, ”Rotu ja politiikka I”, 25–26/1935, 8. 
181 Ibid. 
182 Lassilan valinnasta liiton puheenjohtajaksi uutisoitiin Helsingin Sanomissa. Helsingin Sanomat 
28.2.1933. ”Nuortasavaltalaisten Liitto.”, 57/1933, 4. 
183 Tulenkantajat 22.6.1935. Väinö Lassila, ”Rotu ja politiikka I”, 25–26/1935, 1. 
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Lassila erotti rotuopista kaksi puolta, jotka hän nimesi kansallisimperialistiseksi rotuopiksi ja 

sosiaaliseksi rotuopiksi. 184  Kansallisimperialistiseksi rotuopiksi Lassila kutsui rotuoppia, jonka 

mukaan vain valkoisesta rodusta polveutuvat kansat ovat arvokkaita. Sosiaalinen rotuoppi opetti 

puolestaan, että vain ne yhteiskuntaluokat, jotka polveutuvat pohjoisesta rodusta, kelpaavat johonkin 

– toiset oli luotu vain hallittavaksi.185 Lassilan tapa luokitella rotuopin haaroja muistuttaa jaottelua, 

jonka Pekka Isaksson ja Jouko Jokisalo ovat tehneet ”valkoisen rodun” ylivaltaa korostaneen rasismin 

ja ”arjalaisen rodun”, toiselta nimeltään ”pohjoisen rodun”, ylivaltaa korostaneen rasismin 

saksalaisen muunnoksen välille.186 Lassila kykeni omana aikanaan erittelemään syvällisesti rotuopin 

eri haaroja. Hän tulkitsi, että Saksassa vallitsi nimenomaan pohjoista rotua ihannoiva sosiaalinen 

rotuoppi, joka yritti myös levitä muihin maihin.187  

 

Lassila julisti, että rotuopin kannattajat kääntyivät ennen kaikkea ”Ranskan vallankumouksen suuria 

ja jaloja aatteita vastaan, jotka aatteet kiteytyvät tuohon kuuluisaan iskulauseeseen ”vapaus, veljeys, 

tasa-arvo”.188  Vallankumousretoriikka oli hänelle retorinen keino ilmaista se, että ihmisryhmien 

eriarvoistamiseen perustuva politiikka oli moraalisesti väärin. Vetoaminen Ranskan 

vallankumouksen arvoihin kehysti taistelun rotuoppia vastaan taisteluksi historiallista sortoa vastaan 

aina suuresta vallankumouksesta 1789 alkaen. Lassilan valinta käyttää vallankumousretoriikkaa 

liittynee ihailuun, jota hän koki Ranskaa kohtaan. Lassilan veli Ilmo Lassila on maininnut veljensä 

elämäkertakuvauksessa, että heidän isänsä kirjastossa oli paljon Ranskan vallankumousta 

käsittelevää kirjallisuutta.189 Lassila oli selvästi kiinnostunut Ranskan historiasta, mikä oli myös 

hänen aikalaistensa tiedossa. Mikko Niemi on tuonut esille, että Lassilaa oli kuvailtu ”Napoleonin 

ihailijaksi”.190 Hän on epäillyt tämän pitäneen paikkansa, sillä Lassila oli Ranskan vierailuiltaan 

kerännyt useita Napoleonin kuvia. 191  Tulenkantajissa Lassila luonnehti Ranskaa 

myöhemmin ”Euroopan vapauden kehoksi”.192 Lassila ei ollut ainoa, joka ammensi inspiraatiota 

Ranskan vallankumouksen retoriikasta. Aiemmin myös Erkki Vala oli viitannut Ranskan 

vallankumoukseen puhuessaan ihmisoikeuksien puolesta. 193  Ranskan vallankumouksen perintö 

tarjosi käsitteistön, tasa-arvon ja ihmisoikeudet, jota Lassila ja Vala hyödynsivät poliittisessa 

 
184 Tulenkantajat 22.6.1935. Väinö Lassila, ”Rotu ja politiikka I”, 25–26/1935, 9. 
185 Ibid. 
186 Isaksson ja Jokisalo 2005, 188. 
187 Tulenkantajat 22.6.1935. Väinö Lassila, ”Rotu ja politiikka I”, 25–26/1935, 9. 
188 Ibid. 
189 Väinö Lassilan elämäkertakuvaus, kirj. luultavasti veli Ilmo Lassila, 29–30. VLA, kansio 6, C asiakirjat, 4. 
Biographica, Kansan arkisto. 
190 Niemi 2004, 140. 
191 Ibid. 
192 Tulenkantajat 19.9.1936. ”Havaintoja Euroopan matkoilta”, 38/1936, 5. 
193 Tulenkantajat 4.5.1935. Erkki Vala, ”Demokratian suurin vaara: ihmisoikeuksien jatkuva rajoittaminen”, 18/1935, 4. 
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taistelussaan. Saatavilla ollut käsitteistö tuntui äkkiä tarpeelliselta, kun liberaaleja arvoja vastaan 

hyökättiin.  

 

Esseen toisessa osassa Lassilan vasemmistolainen ajattelu nousi selvästi esille, kun hän kutsui 

rotuoppia kapitalismin ja imperialismin suojamuuriksi. Hän kirjoitti (6.7.1935):  

 

”Nykyinen eräissä piireissä vallitseva rotukäsitys perustuu siihen, että ns. rotuominaisuuksia pidetään 
liian suuressa määrin periytyvinä. Sen mukaan määrää perinnöllisyys kaiken, ulkonaiset olosuhteet 
eivät mitään. Kun asetamme tämän seikan yhteen edelläesitetyn kanssa, on ilman muuta selvää, 
minkälainen kapitalismin ja imperialismin suojamuuri tämäntapainen rotuoppi on.”194 
 

Mitä Lassila tarkoitti, kun hän kirjoitti näin? Aiemmin hän oli korostanut, että rotuopin avulla muut 

kansat oli selitetty alempiarvoisiksi, mikä oli ollut eurooppalaisen imperialismin perusta. Hän oli 

myös painottanut, että rotuoppia käytettiin yhtä lailla toisten kansanryhmien leimaamiseen 

alempiarvoisiksi, mikä oli mahdollistanut sosiaalisen huollon vastustamisen. Rotuoppi mahdollisti 

siis taloudellisten valtahierarkioiden ylläpitämisen vetoamalla ihmisryhmien 

pysyvään ”alempiarvoisuuteen” ja esti yhteiskunnallisen muutostyön, kuten sosiaalisten olojen 

parantamisen. 

 

Lassila pyrki osoittamaan, että perinnöllisyyden kaikkivoipaisuudella ei ollut tieteellistä pohjaa. Hän 

toi esimerkkien kautta esille, kuinka ulkoiset olosuhteet vaikuttivat ihmisen. Tältä pohjalta hän myös 

pyrki osoittamaan, että ihmisiä ei voitu luokitella ylempiin ja alempiin ihmisryhmiin. Ylemmyys ja 

alemmuus olivat hänelle suhteellisia käsitteitä, sillä kuten hän kirjoitti, elämä mukautui aina 

ympäristöönsä. 195  Hän kirjoitti sarkastisesti olevansa varma siitä, ”ettei joku rotuja tutkiva ja 

pohjoista rotua ylistelevä tiedemies kykenisi suoriutumaan olemassaolon taistelussa yhtä hyvin niissä 

olosuhteissa kuin […] eskimo ikuisen jään parissa”.196  Lassilan tarkoituksena oli korostaa, että 

ihmiset sopeutuivat elinolosuhteisiinsa.  

 

Lassila ammensi vaikutteita sosialistisesta rotuopin kritiikistä. Aiemmin juuri sosialistit olivat 

pitäneet rotuoppia aatteena, joka oli osa kapitalismia ja imperialismia. Kritiikissään Lassila viittasi 

ranskalaiseen sosialistiin, luonnontieteilijä Marcel Prenantin (1893–1983) ajatuksiin siitä, miten 

mahdotonta oli olettaa jonkun ihmisryhmän ylempiarvoisuutta.197 Prenant oli kritisoinut rotuoppia 

 
194 Tulenkantajat 6.7.1935. Väinö Lassila, ”Rotu ja politiikka II”, 27–28/1935, 4. 
195 Ibid. 
196 Ibid. 
197 Ibid. 
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todeten, että rasismilla ei ollut valetieteellisen ulkokuorensa alla mitään tosiasiapohjaa.198 Hän oli 

myös kritisoinut rasismia siirtomaiden sorron oikeutuksesta.199 Myös toinen sosialisti, norjalainen 

lääkäri Karl Evang (1902–1981) oli korostanut, että kapitalististen valtioiden siirtomaa-imperialismi 

oli kylpenyt veressä ja juopunut rotuvihasta: siirtomaavaltioiden julmuuksien taustalla vaikutti 

psykologinen valmistelu rotuteorioiden avulla, sillä niiden avulla sorretut kansat leimattiin 

alempiarvoisiksi.200  

 

Lassilan kritiikki tulee ymmärtää osana aikansa rasismin kritiikkiä. Isaksson ja Jokisalo ovat 

tulkinneet, että rodun käsitettä ja rotututkimusta oli alettu kritisoimaan 1930-luvun puolivälissä.201 

Kritiikki oli kohdistunut tuolloin heidän mukaansa kansallissosialistisia rotuteorioita vastaan. 202 

Isaksson ja Jokisalo ovat huomauttaneet, että kritiikki jäi kuitenkin ”sosiaalisesti ulkopuolisten” 

henkilöiden varaan.203 Tällaisia henkilöitä olivat heidän mukaansa sellaiset tutkijat, jotka kokivat jo 

ennestään syrjintää jostakin syystä, kuten vasemmistolaisuuden vuoksi.204 Isaksson ja Jokisalo ovat 

pitäneet Lassilan kritiikkiä yllättävänä, sillä se tuli fyysisen antropologian sisältä.205 Kun Lassilan 

kritiikin rotuoppia kohtaan suhteuttaa hänen sosiaalireformistiseen ajatteluunsa, näyttäytyy hänen 

kritiikkinsä perin loogisena.  

 

Lassilan vasemmistolaisesta ajattelusta kertoo myös se, että hän näki yhteyden valheellisten 

väittämien ylläpitämisen ja luokkaintressien välillä. Hän kirjoitti myöhemmin Tulenkantajissa, että 

ne ihmistä ja luontoa koskevat opinkappaleet, joita ei voitu perustella tieteellisellä tiedolla, olivat aina 

palvelleet uskonto- ja luokkaintressejä. Tämän vuoksi niitä suojattiin voimakeinoilla järkeään 

käyttävien henkilöiden arvostelua vastaan. 206 Vaikka Lassila ei suoraan viitannut tässä yhteydessä 

rotuoppiin, ei ole vaikea päätellä, että hänen huomautuksessaan oli kyse epäsuorasta rotuopin 

kritiikistä. Tämä käy ilmi, kun Lassilan tulkinnan suhteuttaa hänen aiempiin puheenvuoroihinsa. 

Aiemmin hän oli kutsunut rotuoppia rotuvalheeksi, kapitalismin ja imperialismin suojamuuriksi sekä 

 
198 Kirjallisuuslehdessä julkaistiin vuonna 1937 käännöksenä Prenantin kirjoitus ”Biologiset ja yhteiskuntatieteet”, jossa 
hän käsitteli aihetta. Käännöstekstissä käytettiin sanaa ”rasismi”, mikä on huomionarvoista, sillä käsite ei ollut vielä 
yleisesti käytössä Suomessa. Tekstissä Prenant myös huomautti, että biologisessa mielessä ihmisrotujen olemassaolo 
voitiin kieltää. Käännetty teksti oli peräisin Prenantin teoksesta Biologie et Marxisme. En valitettavasti saanut selville, 
milloin teos on ensikerran julkaistu. Kirjallisuuslehti 15.6.1937. Marcel Prenant, ”Biologiset ja yhteiskuntatieteet”, 
11/1937, 4. 
199 Ibid. 
200 Soihtu 1.5.1934. Karl Evang, ”Sosialismi ja rotuterveysoppi”, 3/1934, 15. 
201 Isaksson ja Jokisalo 2005, 229. 
202 Ibid. 
203 Isaksson ja Jokisalo 2005, 230. 
204 Ibid. 
205 Ibid. 
206 Tulenkantajat 6.6.1936. Väinö Lassila, ”Opillisen tiedon ja sivistyksen merkityksestä”, 23/1936, 5. 
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rotuoppia kannattavia tiedemiehiä valetiedemiehiksi.207 Lassilan ajatuksena vaikuttaa olleen, että 

puolustaakseen demokratiaa ja sosiaalisten olojen parantamista kapitalismia ja imperialismia vastaan, 

kriitikon täytyi ensin kaataa valtajärjestelmää tukevat valheelliset oppirakennelmat rodusta. 

Lopullisena tavoitteena oli uusi, tasa-arvoinen maailma. Lassilan ajattelussa demokratia ja 

sosiaalinen muutos kietoutuivat yhteen. Hän asetti yhteiskunnalliseksi tavoitteeksi sorrettujen 

ihmisryhmien vapauttamisen huono-osaisuudesta elintason kohottamisen kautta. Hän päätti esseensä 

Rotu ja politiikka seuraavasti (6.7.1935): 

 
”Mitä suurin parannus on odotettavissa sekä ihmisen fyysillisessä että psyykillisessä tilassa, jos 
elintasoa korotetaan, jos sorretut kansat ja yhteiskuntaluokat tulevat vapautetuiksi ja saavat kehittyä 
täysin tasa-arvoisesti. Ne rahat, jotka uhrataan todelliseen sosialiseen työhön, eivät siis ole mitenkään 
hukkaanheitettyjä.”208 
 

Lassila käytti tasa-arvon käsitettä nyt visionäärisessä tarkoituksessa. Hän visioi, miltä moraalisesti 

oikeudenmukainen tulevaisuus näyttäisi. Tavoitteena oli sellaisen asiantilan saavuttaminen, jossa 

kaikki voisivat kehittyä samalta viivalta. Tasa-arvon käsite ilmaisi asiantilaa ja periaatetta. Käsitettä 

saattoi käyttää kuvaamaan ideaalia tulevaisuutta, jota kohti yhteiskunnan tuli kurkottaa. Käsitteen 

tarkoituksena oli toimia sosiaalisen huollon moraalisena tukena. Sosiaalista huoltoa tarvittiin, jotta 

tasa-arvoinen asiantila voitaisiin saavuttaa. 

 

Lassila näki omassa alassaan mahdollisuuden parantaa ihmisten elinolosuhteita. Hän korosti, että 

uudenaikainen antropologia osoitti, että suurella osalla maapallon väestöstä oli yhä huonot elinolot, 

mutta samalla se kuitenkin myös näytti tien valoisampaan tulevaisuuteen.209  Muistiinpanoissaan 

Lassila kirjoitti, että antropologian tulisi muuttua sosiaaliseksi.210 Isaksson on tulkinnut, että Lassila 

teki pesäeroa rotututkimuksen ja antropologian väliin.211 Lassila uskoi, että antropologiasta olisi apua 

terveydenhuollossa. Hän korosti, että antropologinen tutkimus muodosti tärkeän keinon ihmisen 

perusrakenteen tuntemisessa.212 Lassilalle oli tärkeää, että terveydenhuolto järjestettäisiin siten, että 

se vaikuttaisi sairauksiin estävästi eli toisin sanoen ennaltaehkäisevästi.213  Hän uskoi, että tässä 

 
207 Tulenkantajat 22.6.1935. Väinö Lassila, ”Rotu ja politiikka I”, 25–26/1935, 1; Tulenkantajat 6.7.1935. Väinö 
Lassila, ”Rotu ja politiikka II”, 27–28/1935, 4. 
208 Tulenkantajat 6.7.1935. Väinö Lassila, ”Rotu ja politiikka II”, 27–28/1935, 4. 
209 Ibid. 
210 Konekirjoitettu konsepti, joka alkaa sanoilla: ”Antropologinen tutkimus pyrkii […].”, 7. VLA, kansio 2, 1 B 
konseptit, 1. ammatillinen toiminta, Kansan arkisto. 
211 Isaksson 2001, 246. 
212 Konekirjoitettu konsepti, joka alkaa sanoilla: ”Antropologinen tutkimus pyrkii […].”, 7. VLA, kansio 2, 1 B 
konseptit, 1. ammatillinen toiminta, Kansan arkisto. 
213 Konekirjoitettu konsepti, joka alkaa sanoilla: ”Antropologinen tutkimus pyrkii […].”, 9. VLA, kansio 2, 1 B 
konseptit, 1. ammatillinen toiminta, Kansan arkisto. 
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antropologiasta olisi hyötyä.214 Tulkitsen Lassilan ajatelleen, että rotututkimuksesta oli siirryttävä 

antropologian soveltamiseen terveydellisten olojen järjestämisessä. Ensin oli kuitenkin hylättävä 

rotuoppi, joka seisoi muutoksen tiellä suojaten kapitalismia ja imperialismia sekä vakuutettava 

vasemmisto korjausliikkeen tarpeesta. Tasa-arvon käsite oli tähän oivallinen työkalu, sillä sen avulla 

Lassila saattoi tehdä molemmat. Hän saattoi sen kautta tuomita rotuopin moraalisesti sekä tarjota 

vision paremmasta maailmasta.  

 

2.3. Kohti kansanvaltaa: ajatuksia demokratiasta ja kansan terveydestä 
 
Vuonna 1936 Lassila vei eteenpäin niitä ajatuksia, joita hän oli rotuopin kritiikissään tuonut esille. 

Hän toi selkeämmin esille käsityksensä demokratian ja sosiaalisten olojen parantamisen välisestä 

yhteydestä. Tulenkantajissa julkaistiin kesällä 1936 kaksi Lassilan esseetä: Kansanvallan perusteista 

ja Kansan terveys ja sosiaalinen uudistustyö. Esseissään hän käsitteli hyvän demokratian 

ominaisuuksia ja yhteiskunnan terveydellisten olojen järjestämistä demokratian näkökulmasta.   

 

Lassilan esseen Kansanvallan perusteista taustalla oli aiemmin käyty keskustelu ylioppilaiden 

määrän kasvusta. Akateemisen opiskelun suosio oli kasvanut itsenäistymisen jälkeen.215 Puhuttiin 

niin sanotusta ylioppilastulvasta.216 Tämän johdosta Kivimäen hallitus oli asettanut vuonna 1934 

ylioppilastulvan vastustamiskomitean tutkimaan ylioppilaiden viimeaikaisen nopean yleistymisen 

syitä, sen mahdollisesti tuottamia yhteiskunnallisia haittoja ja ehdottamaan keinoja sen 

vastustamiseksi.217 Komitean puheenjohtajana toimi professori Edwin Linkomies (1894–1963).218 

Komitea oli ehdottanut marraskuun 1935 mietinnössään yhtenä ratkaisuna uusien opiskelijoiden 

lukumäärän väliaikaista rajoittamista.219 Tuohon aikaan yliopistoon pääsivät opiskelemaan kaikki, 

jotka olivat suorittaneet ylioppilastutkinnon. Komitea piti tätä ongelmallisena ”loppututkinnon 

suorittaneiden liikatuotannon” kannalta.220 Historioitsija Mervi Kaarninen on tulkinnut, että komitea 

oli huolestunut, koska se valvoi hänen mukaansa yhteiskuntaluokkansa ”etuvartioasemaa” 

korkeimmissa yhteiskunnallisissa tehtävissä. 221  Komitea oli hänen mukaansa huolissaan 

työläisperheiden koulutusinnosta.222 Yhteiskunta oli sosiaalisen muutoksen kourissa.  

 
214 Ibid. 
215 Kaarninen 2007, 260. 
216 Ibid. 
217 KM 1935: 12, 1–2. 
218 Ibid. 
219 KM 1935: 12, 53. 
220 Ibid. 
221 Kaarninen 2007, 261. 
222 Ibid. 
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Yhteiskunnallista keskustelua ylioppilastulvasta oli käyty jo vuonna 1935, ja myös Lassila oli ottanut 

osaa keskusteluun. Edistyspuolueen puoluevaltuuston kokouksessa hän oli pitänyt esitelmän 

koskien ”Kansallisen yliopistomme kehittämistä”, joka oli myöhemmin julkaistu Helsingin 

Sanomissa. 223  Esitelmässään Lassila oli ottanut kriittisen kannan yliopiston opiskelijoiden 

lukumäärän rajoittamiseen. Hän puolusti opiskeluoikeutta tasa-arvon hengessä. Lassila oli korostanut, 

että opiskeluoikeus oli yhä varattava kaikille ylioppilaille ilman mitään rajoitusta. Yliopistoon oli 

oikeus päästä jokaisen kansalaisoikeuksia nauttivan henkilön, joka oli suorittanut säädetyn 

yliopistotutkinnon. Eikä tässä kaikki: tämän lisäksi Lassila korosti, että lahjakkaille varattomille olisi 

koetettava järjestää mahdollisuuksia jatkaa opintoja apurahojen avulla. Hän oli myös painottanut, että 

oikeus nauttia yliopisto-opetusta ei saanut rikkaiden tai määrättyyn ryhmäkuntaan kuuluvien 

yksinoikeudeksi.224 

 

Keskustelu jatkui seuraavana vuonna. Lassila osallistui keväällä 1936 Yleisradion järjestämään 

radiokeskusteluun aiheesta. Tämä kertoo siitä, että hän oli onnistunut profiloitumaan keskustelussa 

kannanotoillaan opiskeluoikeuden puolesta. Radiokeskusteluun osallistui myös muita asiantuntijoita 

yliopistosta ja teknillisestä korkeakoulusta. Radiossa Lassila painotti, että yhteisen hyvän kannalta 

oli toivottavaa, vieläpä välttämätöntä, että jokainen henkilö sai toimia yhteiskunnassa vapaasti ja tasa-

arvoisesti kykyjensä mukaan, omistaa taitonsa ja tietonsa valtion hyväksi.225 Lassilan silmissä kyse 

oli ihmiselle kuuluvista oikeuksista. Hän korosti, että mikäli opiskelijoiden lukumäärää rajoitettaisiin, 

rajoitettaisiin samalla oikeutta saada sivistystä, joka oli hänen mukaansa eräs ihmispersoonallisuuden 

kaikkein pyhimmistä oikeuksista.226 Kun Lassila nimitti oikeutta opiskeluun ihmispersoonallisuuden 

oikeudeksi, hän uudelleenmääritteli ihmisoikeuksien käsitettä sosialististen arvojen pohjalta. 

Historioitsija Gregory Claeys on luonnehtinut sosialistisia oikeuksia osuvasti positiivisiksi 

oikeuksiksi, oikeuksiksi ”johonkin”.227 Kyseiset oikeudet ovat hänen mukaansa yhteydessä tasa-

arvon (engl. equality) käsitteeseen. 228  Sosialistisilla oikeuksilla on yhteys sosiaaliliberaaliin 

aatetraditioon. Jenni Karimäki on esittänyt, että Britanniassa liberaalit olivat siirtyneet 1800- ja 1900-

lukujen taitteessa sosiaalireformistiselle linjalle, johon oli sisältynyt idea positiivisesta vapaudesta.229 

Ajatuksena hänen mukaansa oli ollut, että liberalismin tuli edistää ”vapautta johonkin eikä vain 

 
223 Helsingin Sanomat 28.1.1935. ”Kansallisen Edistyspuolueen puoluevaltuusto”, 26/1935, 3. 
224 Ibid. 
225 Litteroitu versio 6.3.1936 järjestetystä radiokeskustelusta ”Ylioppilastulvatilanteemme.” Suomalaisuuden liitto, 
1936, 25. 
226 Litteroitu versio 6.3.1936 järjestetystä radiokeskustelusta ”Ylioppilastulvatilanteemme.” Suomalaisuuden liitto, 
1936, 15. 
227 Claeys 2015, 214. 
228 Ibid. 
229 Karimäki 2016, 16. 
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vapautta jostakin.” 230  Karimäen mukaan edistyspuolue oli omaksunut tämän linjan. 231  Lassilan 

puheenvuorot opiskeluoikeudesta ihmispersoonallisuuden oikeutena tulee siis ymmärtää 

edistyspuolueen sosiaaliliberalismin kontekstissa. 

 

Lassilan radiossa esittämät puheenvuorot julkaistiin myöhemmin myös Tulenkantajissa positiivisin 

saatesanoin. 232   Myöhemmin kesällä hän palasi aiheeseen selventämällä sitä, mikä oli 

opiskeluoikeuden merkitys kansanvallan näkökulmasta. Esseessään Kansanvallan perusteista hän 

korosti, että demokratian tuli olla täydellinen.233 Tällä hän tarkoitti sitä, että yhteiskunnallinen valta 

ei saanut jäädä harvojen käsiin, vaan sitä parempi, mitä suuremmat piirit saivat ottaa osaa siihen 

osaa. 234  Tämä ajatus selventää sitä, miksi Lassila oli aiemmin kutsunut rotuoppia demokratian 

vastaiseksi aseeksi. Ylläpitämällä käsityksiä eriarvoisista ihmisryhmistä rotuoppi esti tällaisen 

täydellisen demokratian saavuttamisen keskittämällä vallan muka rodullisesti paremmalle yläluokalle. 

Lassilan silmissä ihmisten välinen samanarvoisuus tätä vastoin velvoitti yhteiskunnalliseen 

muutokseen, minkä tuli heijastua myös yhteiskunnalliseen vallanjakoon. Jotta poliittinen muutos olisi 

mahdollinen, jokaisella tuli olla oikeus opiskeluun.235 Lassila kirjoitti (27.6.1936): 

 
”Kaikki piirit olisi siis saatava mukaan yhteiskuntaa rakentavaan työhön. Se ei ainoastaan tulisi 
johtamaan parempaan tulokseen, vaan myös herättämään kansassa kokonaisuudessaan suuremman 
tyytyväisyyden tunteen. Vasta sitten, kun kaikki ovat varmoja siitä, että he saavat ottaa osaa 
yhteiskunta-asioiden käsittelyyn ja järjestelyyn tasa-arvoisesti toisten kanssa kykynsä mukaan, ollaan 
sillä tiellä, jolla kulkien pysyviä tuloksia voidaan saavuttaa. […] on lähdettävä siitä, että jokaisella 
tämän maan kansalaisella on täällä samat oikeudet kuin toisilla, katsomatta sukuun, rahaan, 
uskontoon, rotuun jne.”236 
 

Hän käytti tasa-arvon käsitettä samalla tavoin kuin edellisvuonna Tulenkantajissa rotuopin kritiikissä. 

Käsitteen tarkoituksena oli kuvata asiantilaa, jossa ihmiset voisivat toimia yhteiskunnassa samalta 

viivalta yhdessä muiden kanssa. On huomionarvoista, että Lassila nosti tässä yhteydessä esille rodun. 

Tuohon aikaan kieliriidat olivat täydessä käynnissä Helsingin yliopistossa. 237  Opetus oli usein 

ruotsiksi, mutta enemmistö opiskelijoista oli suomenkielisiä.238 Rotututkimuksen historiaa tutkinut 

historioitsija Aira Kemiläinen on osoittanut, että kieliriitoihin sekoittui rodullistavia aspekteja. 

 
230 Ibid. 
231 Karimäki 2016, 17. 
232 Tulenkantajat 14.3.1936. ”Opiskelumahdollisuuksiako rajoitettaisiin?” 11/1936, 1. 
233 Tulenkantajat 27.6.1936. Väinö Lassila, ”Kansanvallan perusteista”, 26–27/1936, 10. 
234 Ibid. 
235 Ibid. 
236 Ibid. 
237 Kemiläinen 1998, 192. 
238 Ibid. 
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Kemiläisen mukaan osana kieliriitoja suomenkielisiä kutsuttiin halventamistarkoituksessa muun 

muassa mongoleiksi.239 Kaarninen on puolestaan tulkinnut, että yliopiston pelättiin maalaistuvan ja 

ruotsinkielinen eliitti pyrki säilyttämään asemansa. 240  Lassila ilmeisesti päätteli, että rotuoppia 

käytettiin kieliriidoissa taisteluaseena. Hän oli selvästi pohtinut kieliryhmien välistä suhdetta, sillä 

hänen muistiinpanonsa sisältävät tekstin, jonka mukaan maan sivistyneistön kokoonpanossa ja 

korkeammassa koulutuksessa vallitsi epäsuhta ”suomenkielisen enemmistöaineksen” 

ja ”vieraskielisen vähemmistöaineksen” välillä.241 Tämä oli kirjoittajan mukaan omiaan haittaamaan 

suomalaiskansallisen sivistyksen kehittymistä.242 Lassila kannatti Helsingin yliopiston muuttamista 

täysin suomalaiseksi, millä hän tarkoitti yliopiston suomenkielistämistä.243   

 

Myöhemmin kesällä Tulenkantajissa julkaistiin Lassilan toinen essee Kansan terveys ja sosiaalinen 

uudistustyö, jossa hän käsitteli terveydellisiä uudistuksia ja sosiaalisten olojen järjestämistä 

demokratian näkökulmasta. Lassilan keskeisenä kimmokkeena oli tällä kertaa saman vuoden keväällä 

hyväksytty irtolaislaki, joka mahdollisti pakkotyön teettämisen irtolaisilla.244 Irtolaisella tarkoitettiin 

käytännössä vailla toimeentuloa olevaa ihmistä, kuten työtöntä tai kerjäläistä.245 Aihetta tutkinut 

oikeustieteilijä Ari Hirvonen on tulkinnut, että kyse oli niin sanotusta huoltovallasta. 246  Hänen 

mukaansa irtolaisuuden kontrollin tavoitteena oli hoito ja huolto, mutta yhtä lailla irtolaisuuden 

ehkäiseminen, sillä sen katsottiin vaarantavan yleistä järjestystä, turvallisuutta ja siveellisyyttä.247 

Markku Mattila on liittänyt irtolaislain ja sterilisaatiolain toisiinsa pitämällä niitä merkkinä 

ajanjakson ”yhteiskunnallisesta kuri- ja sopeuttamiskampanjasta”.248  

 

Esseessään Kansan terveys ja sosiaalinen uudistustyö Lassila tarkasteli kriittiseen sävyyn Kivimäen 

hallituksen sosiaalipolitiikkaa. Hän arvioi, että köyhäinhoidollisella alalla oli päässyt valtaan suunta, 

jota edistysmielinen ajatustapa ei voinut hyväksyä: oikeus sulkea ihmisiä laitoksiin tai lähettää heitä 

pakkotöihin oli tullut laajemmaksi.  Lassila kritisoi sitä, että irtolaisrangaistuksen pakkotyö lähenteli 

 
239 Ibid. 
240 Kaarninen 2007, 260. 
241 Konekirjoitettu konsepti, joka alkaa sanoilla ”1) Maamme sivistyneistön […].” VLA, kansio 3, 1 B konseptit, 2. 
yhteiskunnallinen toiminta, Kansan arkisto. 
242 Ibid. 
243 Lassila korosti myös, että ruotsinkielisellä väestöryhmällä tuli olla oikeus vapaaseen tieteelliseen tutkimustyöhön, 
saada opetusta sekä suorittaa tutkintoja äidinkielellään. Helsingin Sanomat 28.1.1935. ”Kansallisen Edistyspuolueen 
puoluevaltuusto”, 26/1935, 3. 
244 Irtolaislaki (57/1936), § 5. 
245 Irtolaiseksi luokiteltiin laissa muun muassa sellainen ihminen, joka toimettomana ”kuljeksii paikkakunnalta toiselle”, 
kerjäsi tai hankki tuloja ”hyvien tapojen” vastaisilla keinoilla. Irtolaislaki (57/1936), § 1.  
246 Hirvonen 2013, 27. 
247 Ibid. 
248 Mattila 1999, 348. 
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vankeusrangaistusta. Hän kritisoi irtolaislakia ja siihen liittyvää pakkotyötä siitä, että pakkotyöhön 

tuomittava henkilö oli aina köyhä. Lassila ihmetteli, oliko köyhyys niin suuri rikos, että siitä tuli 

rangaista. Hän käytti kritiikkinsä työkaluna jälleen samanarvoisuuden käsitettä, aivan kuten hän oli 

käyttänyt kritisoidessaan sterilisaatiolakiesitystä puolitoista vuotta aiemmin. Menettely ei Lassilan 

mielestä ollut sopusoinnussa sen perusperiaatteen kanssa, että kaikki olivat samanarvoiset lain 

edessä.249  

 

Samanarvoisuuteen viittaamisen tavoitteena oli osoittaa, että valtio loukkasi ihmisten välistä 

oikeudenmukaista arvosuhdetta kohdistamalla pakkotoimenpiteitä tiettyyn ihmisryhmään. Kuten 

todettua, Lassilan silmissä sosiaalisen huollon tuli perustua ihmisarvolle, mikä edellytti inhimillistä 

kohtelua, ihmisen terveyden ja hengen kunnioittamista. Muistiinpanoissaan hän kirjoitti aiheesta 

seuraavasti:  

 

”Nykyisenä aikana, jolloin omituinen raaistuminen ja välinpitämättömyys elämän tärkeimpien 
arvojen edessä leviää kaikkialle, olisi tämä humanitäärinen toiminta yhteiskunnan kovaosaisten 
hyväksi ehdottomasti saatava käyntiin. Ei ole vielä yksin riittävää se, että rakennetaan vankiloita ja 
mielisairaaloita, työlaitoksia ja alkoholistihuoltoloita, tai että pidätetään kaikki irtolaiset, vaan heitä 
on myös kohdeltava ihmisarvon mukaisesti.”250 
 

Tulenkantajissa hän painotti, että sosiaalisen huoltotyön alalla kehityssuunta tulisi saada 

tosisivistyneelle pohjalle: tarvittiin enemmän sydäntä ja vähemmän pakkokeinoja. 251 

Viimeaikaisessa lainsäädännössä oli kuitenkin hänen mukaansa unohdettu humaanisuuden ja 

inhimillisyyden periaatteet.252 Lassila piti erityisen ongelmallisena sitä, että monesti pakkotyöhön 

tuomitut olivat henkisesti sairaita ihmisiä, eikä työlaitos ollut todellakaan sellainen paikka, jossa 

henkisesti sairas voisi parantua ja tulla taas kykeneväksi toimimaan yhteiskunnassa.253 Irtolaislain 

lisäksi Lassila kohdisti kriittisen katseensa vankilaolosuhteisiin. Vallitsevat vankilaolot johtivat 

hänen mukaansa pitkäaikaisiin, usein parantumattomiin sairauksiin, kuten tuberkuloosiin.254 Lassila 

korosti, että olisi kiinnitettävä huomiota siihen, että vankilaolot tulisivat niin hyviksi kuin mahdollista, 

jotta vangit eivät menettäisi vankilassa terveyttään.255 Lassilalla oli kosketuspinta vankien oloihin, 

 
249 Tulenkantajat 24.7.1936. Väinö Lassila, ”Kansan terveys ja sosiaalinen uudistustyö”, 30–31/1936, 6. 
250 Konekirjoitettu konsepti, joka alkaa sanoilla ”Yksi mailmansodan tärkeimpiä opetuksia […].”, 8. VLA, kansio 3, 1 B 
konseptit, 2. yhteiskunnallinen toiminta, Kansan arkisto. 
251 Tulenkantajat 24.7.1936. Väinö Lassila, ”Kansan terveys ja sosiaalinen uudistustyö”, 30–31/1936, 6. 
252 Ibid. 
253 Ibid. 
254 Tulenkantajat 24.7.1936. Väinö Lassila, ”Kansan terveys ja sosiaalinen uudistustyö”, 30–31/1936, 7. 
255 Ibid. 
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sillä hän hoiti vapautuneita poliittisia vankeja.256 Myöhemmin huoli vankiloiden olosuhteista vaikutti 

Lassilan toimintaan Ihmisoikeuksien liiton puheenjohtajana. Hanna-Leena Vuokila on tulkinnut, että 

vankien olosuhteiden parantamisesta tuli keskeinen osa liiton prioriteetteja osin Lassilan vuoksi.257 

 

Erityisesti essee Kansan terveys ja sosiaalinen uudistustyö osoittaa, että Lassila tarkasteli 

yhteiskuntaa nimenomaan inhimillistä kurjuutta todistaneen lääkärin näkökulmasta. Yhteistä Lassilan 

kriittisille huomioille sterilisaatiolain, irtolaislain sekä vankilaolojen osalta oli se, että hän kiinnitti 

huomionsa siihen, miten valtiovalta kohteli alempiarvoisina pitämiään ihmisiä. Lassila piti valtion 

tehtävänä ennalta ehkäistä inhimillistä kärsimystä huolehtimalla koko kansan terveydestä. Hän päätti 

esseensä luomalla luottavaisen katseen tulevaisuuteen. Usein kuuli hänen mukaansa valitettavan, että 

sosiaaliset ja terveydenhoitomenot tulivat liian rasittaviksi yhteiskunnalle. Hän korosti, että jos ne 

käytetään oikein, niihin sijoitettu pääoma maksaisi itsensä monin kerroin takaisin.258 Lassila painotti, 

että kyse demokratian pohjalle rakennetun yhteiskunnan terveyshuollon perusteista. 259  Kansan 

terveydestä huolehtiminen oli tärkeää jokaisen ihmishengen itseisarvon näkökulmasta, mutta myös 

siksi, että täydellinen demokratia edellytti sitä, että kaikki saivat edellytykset ottaa osaa 

yhteiskunnallisten asioiden hoitamiseen. Oikeudenmukainen valtio kohteli ihmisiä 

samanarvoisuuden periaatteen mukaisesti ja edisti tasa-arvon toteutumista sosiaalisen työn kautta.  

 

Eriarvoistuminen ei ollut ainut uhka Lassilan näköpiirissä. Samaan aikaan kansalaisoikeuksia oli 

kavennettu. Muistiinpanoissaan hän kirjoitti, että demokraattisten vapauksien supistaminen teki 

mahdolliseksi suuremman sorron taloudellisella alalla. 260  Hänestä oli selvää, että taistelun 

kansanvallan puolustamiseksi ja sen laajentamiseksi tuli tapahtua sekä taloudellisella että 

valtiollisella linjalla, sillä molemmat olivat riippuvaisia toisistaan.261 Demokratian puolustamiseksi 

oli taisteltava myös ihmisoikeuksien puolesta. 

 

 

 

 
256 Niemi on tuonut esille, kuinka eräs vapautunut poliittinen vanki oli kuvaillut menneensä Lassilan 
vastaanotolle ”kuten kai useimmat sairaat vapautuneet poliittiset vangit.” Niemi 2004, 134. 
257 Vuokila 1999, 51–52. 
258 Tulenkantajat 24.7.1936. Väinö Lassila, ”Kansan terveys ja sosiaalinen uudistustyö”, 30–31/1936, 7. 
259 Ibid. 
260 Konekirjoitettu konsepti, jota on jatkettu käsin kirjoittamalla. Teksti alkaa sanoilla ”Kuten tunnettua olosuhteet ovat 
maassamme […].” VLA, kansio 3, 1 B konseptit, 2. yhteiskunnallinen toiminta, Kansan arkisto. 
261 Ibid. 
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3.  Ihmisoikeudet 1934–1939 
 

Euroopassa elettiin 1930-luvulla demokratian kriisin aikaa, kun parlamentaariset järjestelmät 

horjuivat autoritääristen liikkeiden edessä. Natsi-Saksan kaltaiset totalitaariset diktatuurit ja 

autoritääriset järjestelmät alistivat yksilön ennennäkemättömällä tavalla valtiolle. Suomi säilyi 

demokratiana, mutta myös Suomessa valtiovalta kiristi otettaan yksilöstä 1930-luvun puolivälissä. 

Hallitus saattoi voimaan pakkosterilisaation mahdollistavan sterilisaatiolain, kiristi sananvapautta ja 

pyrki laajentamaan kuolemanrangaistuksen käyttöalaa rikoslaissa. Väinö Lassila hyökkäsi 

hallituksen politiikkaa vastaan ihmisoikeuksiin vedoten. Merkittäväksi keskustelunaiheeksi 

vuosikymmenen puolivälissä nousi kuolemanrangaistus. Kuolemanrangaistuksen vastustajat 

järjestäytyivät Lassilan johdolla ja perustivat Ihmisoikeuksien liiton suojelemaan ihmisoikeuksia 

vuoden 1935 lopulla. Kivimäen hallitus kaatui syksyllä 1936, kun eduskunta hylkäsi hallituksen 

kuolemanrangaistusta koskevan esityksen.262  Edistyspuoleen A. K. Cajanderin punamultahallitus 

nousi valtaan seuraavana keväänä, mikä merkitsi poliittista askelta vasemmalle. Lassila oli 

tyytyväinen valtiovallan uuteen suuntaan, mutta ihmisoikeuksia uhkaavat vaarat eivät olleet hänen 

silmissään ohi. Kansainvälinen tilanne oli levoton. Espanjassa käytiin sisällissotaa vuosina 1936–

1939, ja Italia oli hyökännyt vuonna 1935 Abessiniaan. Lassila käänsi kriittisen katseensa kohti sotaa 

lietsovia voimia. Hän puolusti rauhaa vetoamalla ihmisoikeuksiin. 

 

3.1. Sterilisaatiolain kritiikki ihmisoikeuksien näkökulmasta  
 

Kuten toin esille edellisessä luvussa, Lassila kritisoi esitystä sterilisaatiolaista samanarvoisuuden 

pohjalta. Tämä oli kuitenkin vain yksi puoli hänen kritiikkiään, sillä hän teki ihmisarvon pohjalta 

myös toisen johtopäätöksen lain luonteesta. Hän ajatteli, että ihmisyksilöllä oli oikeuksia, joita valtion 

ei sopinut loukata. Lassila kritisoi lakiesitystä Tulenkantajissa vuoden 1934 lopulla korostamalla, että 

kyseessä oli syvästi ihmisoikeuksia loukkaava lakiehdotus. 263  Hän toisti ajatuksen myöhemmin 

seuraavan vuoden tammikuussa Helsingin Sanomissa esseessään Rotukysymyksestä, jossa hän 

painotti sterilisaatiolain sotivan jyrkästi alkeellisimpia ihmisoikeuksia vastaan.264  

 

Lassila ei vielä tuolloin tarkemmin määritellyt, mitä ihmisoikeudet tarkalleen ottaen olivat. Kun hän 

käytti käsitettä, hänen tavoitteenaan oli suojella yksilöä valtion pakkovallalta. Kuten toin esille 

 
262 Hentilä 2006, 168. 
263 Tulenkantajat 1.12.1934. Väinö Lassila, ”Sterilisatiolakiehdotuksen yksityiskohdat tarkasteltavina”, 42/1934, 6. 
264 Helsingin Sanomat 16.1.1935. Väinö Lassila, ”Rotukysymyksestä.”, 14/1935, 6. 
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edellisessä luvussa, Lassila oli hyvin kriittinen kaikenlaisia pakkotoimenpiteitä kohtaan. Kyse oli 

yksilön terveyden ja koskemattomuuden suojelusta valtiovallan lääketieteellistä vallankäyttöä 

vastaan. Sterilisaatiolakiesityksessä oli esitetty, että sterilisaatio ei aiheuttanut ruumiillisia tai 

sielullisia haittoja, mutta Lassila suhtautui väitteeseen hyvin skeptisesti.265 Hän tarttui aiheeseen 

vuoden 1934 lopulla Suomen Sosialidemokraatissa nostamalla esille lakiesityksessä esitetyn väitteen 

siitä, että sterilisaatio ei aiheuttanut psyykkisiä häiriöitä. Lassila huomautti, että sterilisaatioita oli 

tehty niin vähäisessä määrin, että se ei tarjonnut riittävää aineistoa tutkimukselle.266  

 

Ihmisoikeuksien käsitteen merkitys suojelun välineenä on nostettu esille tutkimuskirjallisuudessa. 

Lynn Hunt on luonnehtinut, että ihmisoikeudet ovat olleet historiallisesti vastarinnan väline (engl. 

oppositional tool) sortoa, kuten tyranniaa, kansanmurhia tai muita poliittisia, kulttuurisia tai 

sosiaalisia loukkauksia vastaan.267 Hän on tulkinnut, että käsite on toiminut sen merkitsijänä, mitä ei 

voida tehdä, mitä rajoja ei voida rikkoa.268 Niin ikään Ainur Elmgren on korostanut, että ajanjakson 

ihmisoikeuksien puolustajien, Erkki Valan ja Lassilan, ihmisoikeusretoriikassa oli kyse yksilön 

oikeuksien suojelemisesta valtiota vastaan.269  

 

Mikä juuri ihmisoikeuksien käsitteessä on mahdollistanut sen, että sitä on voitu käyttää tällaisessa 

tarkoituksessa yksilön suojeluun ja puolustamiseen? Tarkastelen ihmisoikeuksien käsitteen kielellisiä 

ominaisuuksia vertaamalla sitä aiemmin käsittelemääni samanarvoisuuden käsitteeseen. Siinä missä 

samanarvoisuus merkitsi arvosuhdetta asioiden välillä, ihmisoikeudet olivat asioita, jotka 

ihmisyksilöllä oli. Ihmisoikeuksien käsite ilmaisi asioiden, entiteettien, joukkoa. Tällaiseen 

entiteettiin oli mahdollista muodostaa kielellisesti omistussuhde. Nähdäkseni ihmisyksilön suojelu 

valtiota vastaan onnistui juuri ihmisoikeuksien käsitteen avulla, sillä kyseisen käsitteen avulla oli 

mahdollista ilmaista se, että yksilö omisti oikeuksia, joita vastaan valtio ei saanut rikkoa. Tämä 

tapahtui muodostamalla omistussuhde yksilön ja suojeltavan ominaisuuden, kuten lisääntymiskyvyn, 

välille. Ajatuksena oli, että yksilöllä oli oikeus suvunjatkamiseen. Vastaavasti samanarvoisuutta ei 

voinut omistaa, koska se ei ollut asia, vaan käsite merkitsi asioiden välisiä suhteita. Käsitteiden 

kielelliset ominaisuudet määrittivät sen, miten niitä oli mahdollista argumentaatiossa käyttää. 

Ihmisoikeuksien käsite soveltui nimenomaisesti yksilön suojeluun, kun taas samanarvoisuuden käsite 

eriarvoistavan politiikan kritiikkiin. 

 
265 HE 112/1934 vp, 1. 
266 Suomen Sosialidemokraatti 21.11.1934. ”Sterilisatiolla ei päästä rodun jalostamiseen.”, 316/1934, 3. 
267 Hunt 2015, 105. 
268 Hunt 2015, 105–106. 
269 Elmgren 2018b, 236.  
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Lassilan puheenvuoroissa ihmisoikeuksien käsite toimi ikään kuin ihmisen verbaalisena 

suojamuurina valtion pakkotoimenpiteitä vastaan. Hänelle oli järkevää puhua ihmisoikeuksista 

suojellakseen haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä, sillä käsitettä oli käytetty jo aiemmin 

vastaavissa yhteyksissä. Aiemmin ihmisoikeudet oli nostettu esille Tulenkantajissa Lassilan 

sterilisaatiolakiesitystä käsitelleen asiantuntijahaastattelun yhteydessä. 270  Yhtenäisen vastarinnan 

luomiseksi oli luontevaa jatkaa samalla linjalla. Ihmisoikeusretoriikalle oli olemassa potentiaalinen 

kuulijakunta. Samaan aikaan oli syntynyt laajoja piirejä yhdistävä kuolemanrangaistusta vastustava 

kansanliike, jossa Lassila oli johtavassa asemassa. Kansanliikkeen kannattajien saattoi olettaa olevan 

vastaanottavaisia käsitykselle siitä, että sterilisaatiolakiesitys loukkasi kuolemanrangaistuksen tavoin 

yhtä lailla yksilön oikeuksia. Tulenkantajat kävi Erkki Valan johdolla taistelua niin sterilisaatiolakia 

kuin kuolemanrangaistusta vastaan.271 Lassilan tavoin Vala piti sterilisaatiolakiesitystä yhtä lailla 

ihmisoikeuksia loukkaavana.272 

 

Markku Mattila on arvioinut, että Tulenkantajat kuitenkin huomasi, että yleinen mielipide ei noussut 

sterilisaatiolakia vastaan, toisin kuin kuolemanrangaistuksen tapauksessa.273 Tämä johtui nähdäkseni 

siitä, että sterilisaatiolakiesitystä ei käsitetty yleisessä mielipiteessä yhtä selkeäksi moraaliseksi 

valinnaksi kuin kuolemanrangaistuskysymystä. Sterilisaatiolakiesityksen perusteluissa vedottiin 

nimenomaan humaanisiin syihin. Hallitus esitti lakiesityksen perusteluissa humaanisten syiden 

vaativan, ettei ”ala-arvoista perinnöllisyysaineista siirretä tuleviin sukupolviin kärsimykseksi”.274 

Lassilan oli vaikeaa osoittaa, että laki soti inhimillisyyttä vastaan, sillä sitä puolustettiin yhtä lailla 

inhimillisyyttä puolustavin argumentein. Ajan henki oli, että yksilö oli tässä suhteessa alisteinen 

kansakunnan ”yleiselle edulle”. Aamulehdessä nimimerkki Jaakko oli jo edellisvuoden syksyllä 

kiteyttänyt ajan moraalisen pohdinnan lopputuloksen suhteessa pakolliseen sterilisaatioon 

(30.9.1934): 

 

”Pääpaino on yhteiskunnan terveyden ja vielä sitäkin enemmän inhimillisyyden näkökohdissa, jotka 
asettavat vaatimuksen, että jotakin on tehtävä sen turmeluksen ja kurjuuden rajoittamiseksi, johon 
lain tarkoittamien yksilöitten jälkeläiset jo ennakolta ovat tuomitut vajoamaan. Tässä ei voida asettaa 
määrääväksi yksilön oikeuksia, sillä kenelläkään ei voi olla oikeutta tieten tahtoen, tai henkisestä 
tilasta riippuen tahtomattaan, lisätä kurjuutta ja kärsimyksiä.”275 

 
270 Tulenkantajat 24.11.1934. ”Sterilisatiolain perustelut perustuvat epätieteellisiin katsomuksiin”, 41/1934, 8. 
271 Mattila 1999, 331, 334; Elmgren 2018b, 231.  
272 Mattila 1999, 348; Elmgren 2018a, 51.    
273 Mattila 1999, 334. 
274 HE 112/1934 vp, 3.  
275 Aamulehti 30.9.1934. ”Nähtyä ja kuultua”, 263/1934, 11. 
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Kuten Mattila on tuonut esille, myös lakiesityksen laatineen rikosoikeuden professori Honkasalon 

mukaan yhteiskunnan ja yksilön edun joutuessa ristiriitaan yksilön edun oli väistyttävä.276 Lassilan 

kritiikki haastoi sterilisaatiolakiesityksen puolustajat tarkastelemaan aihetta yksilön oikeuksien 

näkökulmasta. Federley puolusti pakollista sterilisaatiota vertaamalla sitä muihin yksilön vapautta 

rajoittaviin toimenpiteisiin, kuten rokotuksiin, karanteeniin tai asevelvollisuuteen. 277  Hän loi 

luottavaisen katseen tulevaisuuteen korostamalla, että varmastikaan ei ollut kaukana se aika, jolloin 

vajaakykyisten sterilisointiakin voitiin pitää täysin perusteltuna suojatoimenpiteenä.278 

 

Kuten osoitin edellisessä luvussa, Lassila ei luovuttanut lakiesityksen hyväksymisen jälkeen, vaan 

hän tehosti kritiikkiään. Lassila palasi aiheeseen vielä syksyllä 1935. Hän huomautti marraskuussa 

1935 Ilta-Sanomien asiantuntijahaastattelussa, että laki saattoi olla suorastaan vahingollinen. 279 

Lassila seurasi natsi-Saksan tapahtumia tiiviisti. Hän toi haastattelussa esille, että Saksassa 2800 

sterilisaatiota oli johtanut potilaan kuolemaan, kun niitä oli tehty yhteensä 56 000.280 Tästä syystä hän 

korosti, että sterilisaatio oli leikkaustoimenpiteenä hengenvaarallinen. 281  Ihmisiä todella kuoli 

pakkosterilisaatioihin natsi-Saksassa. Pekka Isaksson ja Jouko Jokisalo ovat nostaneet esille, että 

ennen toisen maailmansodan alkua Saksassa suoritettujen pakkosterilisaatioiden ja pakkoaborttien 

seurauksena menehtyi 5000–6000 naista ja 600 miestä.282 He ovat luonnehtineet tätä ensimmäiseksi 

suunnitelmallisesti toteutetuksi joukkomurhaksi Hitlerin Saksassa.283  

 

Mattila on pitänyt tarkastelun arvoisena sitä, mitä sterilisaatiolaki kertoo ajan käsityksistä 

yhteiskunnan ja yksilön välisestä suhteesta ja yhteiskunnasta. 284  Nähdäkseni sterilisaatiolain 

kannattajat näkivät asian sosiaalidarvinistisen moraaliajattelun valossa. Lakiesitys näyttäytyi heille 

inhimillisenä tekona tulevia sukupolvia kohtaan. Tällaisessa ajattelussa yksittäiselle ihmiselle 

annettiin välineellinen arvo korkeamman päämäärän, ”paremman” ihmissuvun saavuttamiseksi. 

Lääketieteessä näkemyksellä oli suuri painoarvo. Kuten Mattila on tuonut esille, rotuhygieniaa 

edistivät nimenomaan asiantuntijat, kuten lääkärit. 285  Lassila oli ammattikunnassaan poikkeus. 

Hänen kunnioituksensa ihmisarvoa kohtaan heijastui oletettavasti myös siihen, miten hän ymmärsi 

 
276 Mattila 1999, 347–348. 
277 Suomen Punainen Risti 1.3.1935. Harry Federley, ”Sterilisatiokysymys ja sen kehitys Suomessa”, 3/1935, 14–15. 
278 Suomen Punainen Risti 1.3.1935. Harry Federley, ”Sterilisatiokysymys ja sen kehitys Suomessa”, 3/1935, 15. 
279 Ilta-Sanomat 21.11.1935. ”Sterilisation pelossa”, 271/1935, 1. 
280 Ibid. 
281 Ibid. 
282 Isaksson ja Jokisalo 2005, 197. 
283 Ibid. 
284 Mattila 1999, 347–348. 
285 Mattila 1999, 147, 254, 339. 
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lääkärin ja potilaan välisen suhteen. Lassilan puheenvuorot viestivät nähdäkseni ajattelusta, jonka 

mukaan lääkärin tuli kunnioittaa potilaan itseisarvoa ihmisenä, hänen henkeään ja terveyttään, ei 

suhtautua häneen ihmissuvun ”parantamisen” välikappaleena. Myöhemmin vuonna 1936 Lassila 

korosti Ihmisoikeuksien liiton lehdessä Ihmisoikeuksien puolesta, että oikeus jatkaa sukuaan oli 

ihmisen luonnollinen oikeus. 286  Kyse oli siis myös yksilön oikeudesta tehdä omaa elämäänsä 

koskevia päätöksiä. Lassilan pyrkimys suojella yksilöä valtion lääketieteelliseltä vallalta 

ihmisoikeuksiin vetoamalla tapahtui aikana, jolloin yksilöä suojaavaa lainsäädäntöä ei ollut kyseisellä 

yhteiskunnan osa-alueella vielä kehittynyt. 

 

Valtiovalta katsoi, että alempiarvoisina pidetyillä ihmisillä ei tullut olla samoja oikeuksia kuin muilla 

ihmisillä. Mattila on osoittanut, ne ihmiset, joihin sterilisaatiolaki kohdistui, oli jo aiemmin rajattu 

äänioikeuden ulkopuolelle. 287  Hän on luonnehtinut tätä poliittisen kansalaisuuden riistoksi. 288 

Elmgren on tehnyt huomionarvoisen tulkinnan siitä, että Lassila ja Vala laajensivat oikeudet 

koskemaan niitä, joilta ne oli aiemmin evätty, kuten poliittisia vankeja ja mielisairaita.289 Lassilan 

ajattelu perustui humanistiseen moraaliajatteluun, jonka keskiössä oli ihminen. Filosofi Georg Henrik 

von Wright on arvioinut, että humanismin tärkein tuntomerkki on ihmisen kunnioittaminen.290 Hän 

on tulkinnut osuvasti, että humanismin tavoitteena on valtion inhimillistäminen. 291  Ihminen oli 

Lassilalle se moraaliajattelun lähtökohta, jonka pohjalta hän teki poliittisia johtopäätöksiä. 

Esimerkiksi yksilölle kuuluvat oikeudet määräytyivät ihmisyyden perusteella. Näin ollen oikeudet 

kuuluivat myös niille ihmisille, joita valtiovallan käyttäjät pitivät alempiarvoisina, kuten 

kehitysvammaisille ja mielisairaille. 

 

3.2. Kuolemanrangaistuskysymys ja Ihmisoikeuksien liitto  
 

Kuten todettua, kuolemanrangaistuskysymys oli noussut keskusteluun samoihin aikoihin kuin 

sterilisaatiolaki. Kivimäen hallitus oli esittänyt lakimuutosta rikoslakiin ja sotaväen rikoslakiin 

syksyllä 1934. Hallitus esitti, että kuolemanrangaistuksen käyttöalaa olisi laajennettu 

maanpetoksellisten tekojen, kuten sotilassalaisuuksien ilmaisun, rangaistuksena.292 Hallitus perusteli 

 
286 Ihmisoikeuksien puolesta 25.4.1936. Väinö Lassila, ”Ihmisoikeuksien ja demokratian puolesta”, 3–4/1936, 2. 
287 Mattila 1999, 324; Mattila 2003, 114. 
288 Mattila 2003, 112. 
289 Elmgren 2018b, 219, 236.  
290 Von Wright 1981, 16. 
291 Von Wright 1981 18; Aiemmin von Wrightin ajatuksia 1930-lukuun on soveltanut Janne Kosunen tulenkantajien 
kirjallisuusliikettä käsittelevässä pro gradu -tutkielmassaan, josta sain idean. Kosunen on viitannut von Wrightin 
ajatteluun luonnehtiessaan tulenkantajien kirjallisuusliikkeen aatteellisia piirteitä. Kosunen 2011, 6–8. 
292 HE 107/1934 vp, 5. 
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lakimuutoksen tarvetta vakoilun ehkäisyllä.293 1930-luvun kuolemanrangaistuskeskustelua pro gradu 

-tutkielmassaan tutkinut Helene Ollikainen on tulkinnut, että suomalaista yhteiskuntaa ravisutti 1930-

luvun alkupuoliskolla suurien ”vakoilujuttujen” paljastuminen, mikä vaikutti hallituksen 

halukkuuteen kiristää rangaistuksia. 294  Juhana Salojärvi on puolestaan tulkinnut, että vaikka 

kuolemanrangaistusta ei ollut pantu rauhanaikana täytäntöön yli sataan vuoteen, sitä pidettiin 

vasemmistoon kohdistuneena uhkana. 295  Vaikka kuolemanrangaistusta ei ollut pantu täytäntöön 

rauhan aikana vuosisataan, elettiin hyvin väkivaltaista aikaa, sillä takana oli verinen sisällissota 

lukuisine uhreineen.296  

 

Jo ennen Kivimäen hallituksen esitystä oli syntynyt kuolemanrangaistusta vastustava liike, jossa 

Lassila oli keskeisessä asemassa. IKL oli tehnyt eduskunnassa aloitteen kuolemanrangaistuksen 

käyttöönotosta vuoden 1934 alussa, minkä seurauksena kuolemanrangaistusta vastustavat 

kansalaispiirit olivat kokoontuneet.297 Heihin kuului niin nuortasavaltalaisia, sosiaalidemokraatteja, 

kuin rauhanliikkeen edustajia.298 Kokouksen puheenjohtajana toiminut Lassila oli tuolloin ehdottanut, 

että perustettaisiin valiokunta, joka valtuutettaisiin ajamaan asiaa vastedes.299 Näin oli päätetty tehdä. 

Lassila oli valittu kyseiseen valtiokuntaan, josta alettiin myöhemmin puhua kuolemanrangaistusta 

vastustavana toimikuntana.300 

 

Kun Kivimäen hallitus antoi esityksensä, kuolemanrangaistuksesta tuli korkean tason poliittinen 

kiistakysymys. Tästä kertoo se, että aiheeseen otti kriittisesti kantaa myös presidentti Ståhlberg.301 

Vuoden 1935 alussa työ kuolemanrangaistusta vastaan kiihtyi. Kuolemanrangaistusta vastustava 

toimikunta alkoi tammikuussa 1935 kerätä kansalaisadressia kuolemanrangaistusta vastaan. 302 

Samassa kuussa Helsingin Sanomissa julkaistiin kuolemanrangaistuksen vastustajien julkilausuma. 

 
293 HE 107/1934 vp, 1.  
294 Ollikainen 1998, 45–51. 
295 Salojärvi 2018, 261. 
296 Meinanderin esittämän arvion mukaan sisällissodan ja kaikkien sen seurauksien vuoksi kuoli ainakin noin 40 000 
suomalaista. Meinander 1999, 31–32. 
297 Ollikainen 1998, 51. 
298 Nuortasavaltalaisista kokoukseen osallistuivat Väinö Lassila, Maissi Erkko ja Hiski Mikkonen, jotka olivat olleet 
perustamassa Nuortasavaltalaisten liittoa vuoden 1932 lopulla. Ks. Turun Sanomat 13.12.1932. ”Tasavallalle 
uskollisten kansalaisten järjestö tekeillä”, 337/1932, 2. Rauhanliikettä edustivat muun muassa Felix Iversen ja Karl 
Nickul ja sosialidemokraatteja Cay Sundström. 1. pöytäkirja kuolemanrangaistusta vastustavan toimikunnan 
perustavasta kokouksesta 12.2.1934. ILA, kansio 4, Hd kuolemanrangaistusta vastustava tmk, Kansan arkisto. 
299 1. pöytäkirja kuolemanrangaistusta vastustavan toimikunnan perustavasta kokouksesta 12.2.1934. ILA, kansio 4, Hd 
kuolemanrangaistusta vastustava tmk, Kansan arkisto. 
300 Ibid. 
301 Tulenkantajat 17.11.1934. ”Presidentti Ståhlberg vastustaa kuolemanrangaistusta”, 40/1934, 1. 
302 Helsingin Sanomien uutisen mukaan nimien keruu adressiin aloitettiin tammikuussa. Helsingin Sanomat 
12.3.1935. ”Kuolemanrangaistuksen vastustamisadressi”, 69/1935, 2. 
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Julkilausumassa korostettiin, että kuolemanrangaistuksen käyttöönotto merkitsisi 

rangaistusjärjestelmän palauttamista epäinhimillisyyteen, josta ihmiskunta oli taistellen pyrkinyt 

vapautumaan.303 Maaliskuussa 1935 kuolemanrangaistusta vastustavaan adressiin oli saatu kerätyksi 

68 000 nimeä, ja toimikunta toimitti adressin eduskunnan puhemiehelle.304 Lassila johti lähetystöä. 

Hän piti puheenvuoron adressin luovutustilaisuudessa. Lassila korosti, että laajat kansalaispiirit 

käsittivät kuolemanrangaistuksen rikokseksi niitä ihmisyys- ja oikeusperiaatteita vastaan, joilla 

Suomen tasavaltalainen valtiojärjestys lepäsi. 305 Tasavalta perustui ihmishengen kunnioitukselle. 

 

Lassila jatkoi keväällä taistelua kuolemanrangaistusta vastaan lehdistössä, Suomen 

Sosialidemokraatissa ja Tulenkantajissa. Lassilan tarkoituksena oli puolustaa ihmisyyden tunnetta. 

Ihmisyyden tunteella hän tarkoitti ihmishenkeä kohtaan tunnettua kunnioitusta.306 Ihmisyyden tunne 

uhkasi tylsistyä, koska aika oli raaistunut. Suomen Sosiaalidemokraatissa Lassila arvioi ajan 

ilmapiiriä huolestuneeseen sävyyn mielipidekirjoituksessaan Kuolemanrangaistuksesta (14.4.1935):  

 

”Ihmisyyden tunne on omituisesti tylsynyt. Näyttää siltä niinkuin maailma tässä suhteessa olisi 
kehityksessä mennyt askeleen taaksepäin, näyttää siltä niinkuin kaikkialla kohtaisi enimmäkseen 
keskiajan ihmisiä ja ainoastaan harvoja niitä, jotka vastaavat kahdennenkymmenen vuosisadan 
vaatimuksia. Tässäkin on vielä havaittavissa maailmansodan raaistuttava vaikutus, monet voivat 
ajatella, mitä merkitsee yksi ihmishenki, kun tulevassa sodassa kuitenkin taas miljoonat viattomat 
ihmiset hävitetään.”307 
 

Lassila korosti, että elämisen oikeus oli alkeellisin ihmisoikeus ja yksinomaan siitä syystä sen tuli 

olla kaikille pyhä.308 Hän tulkitsi, että väkivalta kylvi lisää väkivaltaa tylsistyttämällä ihmishengelle 

annettua arvoa: aika oli raaistunut maailmansodan myötä. Lassila yhdisti ihmisyyden tunteen 

tylsistymisen siihen, että sivistysmaissa nuoriso kasvatettiin sotaa varten, ja oltiin kylmästi valmiit 

asettamaan se alttiiksi kaasuille, kuulille ja kranaateille.309  Lassilan mielestä lääkintöhallituksen 

lausunnot olivat selvä merkki ihmisyyden tunteen tylsistymisestä.310 Lääkintöhallitus oli esittänyt 

vuoden 1935 alussa, että jos kuolemanrangaistus säädettäisiin, sen toimeenpano olisi toteutettava 

 
303 Helsingin Sanomat 20.1.1935. ”Kuolemanrangaistusta vastaan.”, 18/1935, 14. 
304 Helsingin Sanomat 12.3.1935. ”Kuolemanrangaistuksen vastustamisadressi”, 69/1935, 2. 
305 Ibid. 
306 Suomen Sosialidemokraatti 14.4.1935. Väinö Lassila, ”Kuolemanrangaistuksesta.”, 103/1935, 12. 
307 Ibid. 
308 Ibid. 
309 Ibid. 
310 Ibid. 
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myrkkykaasun avulla.311 Lassila nosti lääkintöhallituksen lausunnon esimerkiksi ihmisyyden tunteen 

tylsistymisestä ja vertasi sitä Espanjan inkvisition julmuuksiin.312  

 

Lääkintöhallituksen lausunto oli selvästi järkyttänyt Lassilaa syvästi, sillä hän palasi aiheeseen vielä 

muutaman viikon päästä toukokuun alussa Tulenkantajissa esseessään Mieletön rangaistusmuoto. 

Kyseessä oli puhe, jonka Lassila oli aiemmin pitänyt Nuortasavaltalaisten esitelmätilaisuudessa 

huhtikuussa. Hän huomautti tekstissä kärkevästi, että lääkintöhallituksen tehtävänä tulisi olla 

huolehtia ihmisten elämästä ja terveydestä.313 Lassila pyrki riisumaan valtiolta oikeuden käyttää 

väkivaltaa suhteessa yksilöön alentamalla kuolemanrangaistuksen murhaksi. Hän ihmetteli 

Tulenkantajissa, kuinka yhteiskunta voi estää murhien tapahtumisen, jos se antoi siihen itse 

esimerkkejä.314 Lassila oli kosketellut tätä teemaa jo aiemmin Suomen Sosialidemokraatissa. Hän oli 

korostanut, että niin kauan kuin valtio säilytti itselleen oikeuden tappaa, niin kauan myös onnettomat 

ihmiset ja tyytymättömät kansanjoukot katsoivat itsellään olevan samanlaisen oikeuden – ”ja niin on 

olemassa pohja barbarian ja raakalaisuuden säilymiselle.” 315  Lassila piti 

kuolemanrangaistuskeskustelua osana diktatuurien syntyä. 316  Molemmat olivat hänen silmissään 

seurausta ihmisyysajatuksesta luopumisesta.317 Samalla hän kuitenkin vakuutti uskovansa, että aika, 

jolloin ihmisyysajatuksesta oli luovuttu, ei voisi kestää kauan.318 Hän painotti silti, että ilman taistelua 

pysyvää voittoa ei kuitenkaan saavutettaisi.319  

 

Lassila jatkoi taisteluaan syksyllä 1935. Marraskuussa kuolemanrangaistusta vastustava toimikunta 

luovutti toisen adressin kuolemanrangaistusta vastaan eduskunnan puhemiehelle. 320  Toisessa 

adressissa nimiä oli 60 000, joten molempien adressien myötä nimiä oli kertynyt keräyksien aikana 

yhteensä lähes 130 000, mikä oli suuri menestys. 321  Lassila piti luovutustilaisuudessa jälleen 

puheenvuoron, jossa hän totesi, että ”suuret valitsijajoukot odottavat kansanedustajain täyttävän 

velvollisuutensa ja päättäväisesti torjuvan pyrkimykset, jotka loukkaavat kansanvaltaisia periaatteita 

ja ihmisoikeuksia.”322Adressin luovuttamisen jälkeen kuolemanrangaistusta vastustava toimikunta 

 
311 Helsingin Sanomat 20.3.1935. ”Kuolemanrangaistus pantava täytäntöön myrkkykaasun avulla.”, 77/1935, 2. 
312 Suomen Sosialidemokraatti 14.4.1935. Väinö Lassila, ”Kuolemanrangaistuksesta.”, 103/1935, 12. 
313 Tulenkantajat 4.5.1935. Väinö Lassila, ”Mieletön rangaistusmuoto”, 18/1935, 1. 
314 Ibid. 
315 Suomen Sosialidemokraatti 14.4.1935. Väinö Lassila, ”Kuolemanrangaistuksesta.”, 103/1935, 12. 
316 Tulenkantajat 4.5.1935. Väinö Lassila, ”Mieletön rangaistusmuoto”, 18/1935, 7. 
317 Ibid. 
318 Ibid. 
319 Ibid. 
320 Helsingin Sanomat 2.11.1935. ”Kuolemanrangaistusta vastaan.”, 296/1935, 2. 
321 Ibid. 
322 Ibid. 
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kokoontui perustamaan Ihmisoikeuksien liiton. Lassila valittiin perustavassa kokouksessa liiton 

puheenjohtajaksi.323  

 

Liiton perustajat määrittelivät ihmisoikeuksiksi omantunnonvapauden, ihmishengen kunnioittamisen, 

henkilöllisen loukkaamattomuuden, lausunto- ja kokoontumisvapauden, kansalaisen 

yhdenvertaisuuden lain ja yhteiskuntavallan edessä ja naisen yhteiskunnallisen tasa-arvoisuuden.324 

He kokivat, että väkivaltalainen henki ja yleinen suvaitsemattomuus olivat monissa maissa 

hävittäneet suuria kulttuuriarvoja, kuten persoonallisuuden kunnioittamisen, tieteen ja taiteen 

vapauden sekä ihmisten oikeuden työhön ja sivistykseen.325  

 

Salojärvi on tarkkanäköisesti tulkinnut, että Ihmisoikeuksien liitto liitti Suomen osaksi sitä 

länsimaista aateperintöä, jossa korostettiin demokratiaa, yksilön oikeuksia ja vapautta.326 Hän on 

korostanut liiton aatteellista yhteyttä Ranskan vastaavaan liittoon nimeltä Ligue des Droits de 

l’Homme.327 Lassila ammensi inspiraatiota eurooppalaisesta ihmisoikeusliikkeestä. Eurooppaan oli 

vuonna 1922 perustettu kansainvälinen ihmisoikeuksien liittojen kattojärjestö, Fédération 

Internationale des Droits de l’Homme eli FIDH.328 Historioitsijat Wolfgang Schmale ja Christopher 

Treiblmayr ovat tulkinneet, että Ranskan Ihmisoikeuksien liitolla oli ollut suuri merkitys FIDH:in 

perustamisessa. 329  Lassila oli yhteydessä FIDH:iin, ilmeisesti pyrkimyksenään selvittää liiton 

tavoitteita. Liiton vastauskirjeessä Lassilalle liiton toimintaa kuvailtiin seuraavasti (16.9.1936): 

 
« La Ligue des Droits de l’Homme intervient chaque fois qu’une injustice, un acte arbitraire, un abus 
de pouvoir ou une illégalité lui sont signalés au détriment des individus, des collectivités et des 
peuples. Ses moyens d’action sont l’appel à la conscience publique, les interventions auprès des 
pouvoirs publics, les pétitions aux Chambres, les publications, les réunions, et les manifestations.»330   
 
[Ihmisoikeuksien liitto puuttuu asiaan aina, kun yksilöitä, yhteisöjä tai kansoja vahingoitetaan 
toimimalla epäoikeudenmukaisesti, syyllistymällä mielivaltaisiin tekoihin, vallan väärinkäyttöön tai 
laittomuuksiin. Tavallisesti liitto vetoaa yleiseen oikeustajuun, tekee väliintuloja viranomaisten 
kanssa, laatii vetoomuksia parlamentille, laatii julkaisuja sekä järjestää kokoontumisia ja 
mielenosoituksia.]331 
 

 
323 Ihmisoikeuksien liiton perustavan kokouksen pöytäkirja 1.11.1935. ILA, kansio 2, Ca, Kansan arkisto.  
324 Ihmisoikeuksien puolesta 15.1.1936. ”Kehoitus”, 1/1936, 1. 
325 Ibid. 
326 Salojärvi 2018, 262. 
327 Ibid. 
328 Schmale ja Treiblmayr 2017, 15. 
329 Ibid. 
330 FIDH:n vastauskirje Lassilalle 16.9.1936. VLA, kansio 6, 1 C asiakirjat, 3. yhteiskunnallinen toiminta: 
Ihmisoikeuksien liitto, saapuneet kirjeet, Kansan arkisto. 
331 Oma käännökseni edeltävästä alkuperäissitaatista.  
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Ranskalaisen ihmisoikeusliikehdinnän tarjoama esimerkki epäilemättä inspiroi Lassilaa. Hanna-

Leena Vuokila on osoittanut, että Ihmisoikeuksien liitto otti kantaa niin kotimaisiin kuin 

kansainvälisiin tapahtumiin. Se pyrki hänen mukaansa parantamaan vankien olosuhteita, otti kantaa 

yksittäisiin ihmisiin kohdistuneisiin oikeusloukkauksiin ulkomailla sekä kritisoi vuosikymmenen 

lopulla vuoden 1938 Münchenin sopimusta, jossa Tšekkoslovakia menetti alueitaan Hitlerin 

voimapolitiikan edessä natsi-Saksalle.332 Ihmisoikeuksien liiton lehdessä Ihmisoikeuksien puolesta 

kuvattiin tarkasti myös natsi-Saksan juutalaisvainoja kriittiseen sävyyn.333 Ihmisyyttä puolustettiin 

yli Suomen valtion rajojen.  

 

Liiton perustamisen taustalla vaikutti kuolemanrangaistuskysymys, mutta kyse oli myös 

vastareaktiosta yleiseurooppalaiseen demokratian vastaiseen poliittiseen kehityskulkuun. Lassila 

ajatteli, että ihmisyysajatus tarvitsi suojelijoita. Kun liberalismia vastaan hyökättiin eri suunnilta, 

liberaalit järjestäytyivät ihmisoikeuksien käsitteen alle Ihmisoikeuksien liitoksi. Tämä on uusi 

kiinnostava näkökulma 1930-luvun aatehistoriaan. Poliittisessa historiassa Ihmisoikeuksien liittoa ei 

ole kuitenkaan syvällisesti noteerattu. Tämä ei ole yllättävää, sillä kuten Salojärvi on huomauttanut, 

Ihmisoikeuksien liitolla oli aikanaan varsin vähän yhteiskunnallista merkittävyyttä.334 Liitosta on 

kuitenkin esitetty väitteitä, joita haluan korjata. Historioitsija Mikko Uola on väittänyt, että 

Ihmisoikeuksien liiton perustaminen oli kommunistien operaatio.335 Vuokila on kuitenkin arvioinut, 

että vaikka kommunisteja liittyi liittoon, heillä ei ollut mainittavaa vaikutusta liittoon.336 Uolan väite 

sivuuttaa Ihmisoikeuksien liiton syntyyn vaikuttaneen kansainvälisen tilanteen, yhteydet 

eurooppalaiseen ihmisoikeusliikehdintään ja ennen kaikkea moraalipoliittiset syyt, joita olen edellä 

tuonut Lassilan kautta esille. Lassila ajatteli, että oikeudenmukainen suhde ihmisen ja valtion välillä 

perustui ihmishengen kunnioitukselle. Diktatuurien synty ja kuolemanrangaistuskysymys olivat 

osoittaneet, että periaate tarvitsi suojelijoita. Ilmapiiri oli muuttunut ihmisarvolle vihamieliseksi. 

 

 

 

 

 

 
332 Vuokila 1999, 51–53, 61–62; Hannes Saarinen on kirjoittanut Münchenin sopimuksesta. Saarinen 2006, 933. 
333 Ihmisoikeuksien puolesta 25.4.1936. ”Saksan juutalaisten kova kohtalo”, 3–4/1936, 4. 
334 Salojärvi 2018, 258. 
335 Uola 2006, 260. 
336 Vuokila 1999, 25–26.  



 

 48 

3.3. Ajatuksen- ja sananvapauden puolustus  
 

Vuonna 1936 Lassila kävi taisteluun ajatuksen- ja sananvapauden puolesta. Tuore Ihmisoikeuksien 

liiton puheenjohtaja syvensi ihmisoikeuskäsitystään keväällä 1936, kun hänen tekstinsä 

Ihmisoikeuksien ja demokratian puolesta julkaistiin Ihmisoikeuksien liiton Ihmisoikeuksien puolesta 

-lehdessä. Kyseessä oli puhe, jonka hän oli samana keväänä pitänyt Ihmisoikeuksien liiton 

järjestämässä juhlassa. Tekstissään Lassila luokitteli ihmisoikeudet luonnollisiin oikeuksiin, joihin 

lukeutuivat oikeus ylläpitää henkeään ja jatkaa sukuaan, sekä korkeampaa kehitysastetta edustaviin 

oikeuksiin, ajatuksen- ja sananvapauteen. 337  Hän huomautti, että kun edes alkeellisimmat 

ihmisoikeudet eivät olleet turvatut, niin oli luonnollista, että myöskään korkeampaa kehitysastetta 

edustavat oikeudet eivät olleet saavuttaneet niille kuuluvaa turvattua asemaa.338 

 

Lassilan puheenvuorojen taustalla oli alkujaankin heikon sananvapauden tilan kiristyminen. Suomen 

sananvapauden historiaa tutkinut oikeustieteilijä Riku Neuvonen on viitannut itsenäistymisen 

jälkeiseen ajanjaksoon rajoitetun sananvapauden kautena. 339  Sananvapautta oli rajoitettu jo 

itsenäisyyden varhaisvuosina, kun oli haluttu estää kommunistien toiminta. 340  Myöhemmin 

Kivimäen hallituksen esityksestä säädettiin vuonna 1934 niin sanottu kiihoituslaki341, joka rajoitti 

merkittävästi sananvapautta. Laki oli säädetty määräaikaisena siten, että sen oli tarkoitus kestää 

vuoden 1936 loppuun asti.342 Se alkoi seuraavasti (14.4.1934):  

 
”Joka julkisesti väkijoukossa esittää taikka painokirjoituksen kautta tai muulla tavoin levittää 
perättömiä tietoja taikka oleellisia seikkoja salaten tai muutoin vääristellen tahi loukkaavaa tai 
halventavaa sanontaa tai esitystapaa käyttäen esittää tai levittää tietoja tai lausumia, jotka ovat 
omiansa halventamaan eduskuntaa, hallitusta, julkista viranomaista tai voimassaolevaa valtio- ja 
yhteiskuntajärjestystä tahi törkeästi loukkaamaan uskonnollisia tai siveellisiä periaatteita taikka 
häpäisemään kansallisia muistoja, tuomittakoon vähintään viiteenkymmeneen päiväsakkoon tai 
vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.”343 
 

Muistelmissaan vuodelta 1965 Kivimäki toi esille, että lain nojalla törkein kiihottaja, IKL:n lehti Ajan 

Suunta, lakkautettiin joksikin aikaa.344  Hän yhdisti lain muihin IKL:n vastaisiin toimenpiteisiin, 

 
337 Ihmisoikeuksien puolesta 25.4.1936. Väinö Lassila, ”Ihmisoikeuksien ja demokratian puolesta”, 3–4/1936, 2. 
338 Ibid. 
339 Neuvonen 2018, 166. 
340 Neuvonen 2018, 181–182. 
341 Lain virallinen nimi oli laki valtiolle ja yhteiskunnalle vahingollisen kiihoituksen ehkäisemisestä (155/1934). Käytän 
tekstissä kuitenkin termiä kiihoituslaki, sillä tätä käsitettä aikalaiset käyttivät ajanjakson yhteiskunnallisessa 
keskustelussa. 
342 Laki valtiolle ja yhteiskunnalle vahingollisen kiihoituksen ehkäisemisestä (155/1934), § 9. 
343 Laki valtiolle ja yhteiskunnalle vahingollisen kiihoituksen ehkäisemisestä (155/1934), § 1.  
344 Kivimäki 1965, 86. 
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kuten puserolakiin, jonka nojalla kiellettiin pukujen sekä muiden poliittiseen järjestöön kuulumisesta 

kertovien tunnusmerkkien käyttö julkisissa tilaisuuksissa ja kokouksissa.345 Lailla oli kuitenkin myös 

muita tavoitteita. Kulttuurintutkija Erkki Sevänen on tulkinnut ajanjakson kirjallisuuden tuotantoa 

käsittelevässä väitöskirjassaan 346  mielestäni huomionarvoisesti, että 1930-luvun alun 

lainsäädännöllisissä uudistuksissa kuvastui ”näkemys pakkokeinoin aikaansaatavasta kansallisesta 

yksimielisyydestä.”347  Hän on arvioinut, että sotienvälisenä aikana juridinen kontrolli kohdistui 

erityisesti vasemmistolaiseen ja äärioikeistolaiseen lehdistöön.348 Painokanteita349 sateli erityisesti 

Tulenkantajille. 350  Laki suojeli tehokkaasti nationalistisia arvoja. Kuvaavaa on, että esimerkiksi 

Runebergin runoja ei kannattanut esittää ivallisessa muodossa, ellei halunnut joutua oikeuden eteen 

vastaamaan sanoistaan.351 

 

Sananvapauden rajoitukset saivat Lassilan huolestumaan Suomen poliittisesta suunnasta, sillä hän 

piti kansalaisoikeuksien rajoittamista askeleena kohti diktatuuria. Hän oli kirjoittanut aiemmin 

Tulenkantajissa, että itsevaltaisissa diktatuurimaissa valtiosta oli tehty jumala, jonka edessä 

orjuutetun kansan piti suorittaa poliittista jumalanpalvelusta.352 Jotta tällainen kehityskulku voitaisiin 

välttää, tuli kansalaisoikeudet säilyttää ennallaan. Muistiinpanoissaan Lassila kirjoitti:  

 

”Kaikkien kansalaisoikeuksien rajoittaminen on mielestäni juuri nykyään erikoisen vaarallista, sillä 
kuten kaikki tietävät on pyrkimys diktatuuriin meilläkin verrattain voimakas ja saa tuo pyrkimys 
alituista tukea varsinkin Saksasta käsin, jonka maan vaikutus meidän oloihimme ei suinkaan ole 
vähäiseksi arvosteltava. Jos tahdotaan säilyttää demokratia ovat kaikki demokraattiset oikeudet 
rajoittamatta säilytettävät voimassa.”353 
 

Lassilan ajattelussa ilmeni yhteys aiempaan Nuortasavaltalaisten liiton esittämään kritiikkiin 

kansalaisoikeuksien kavennuksia kohtaan sen jälkeen, kun kommunistilait oli hyväksytty vuonna 

 
345 Kivimäki 1965, 86–87. 
346 Sevänen, Erkki. Vapauden rajat: Kirjallisuuden tuotannon ja välityksen yhteiskunnallinen sääntely Suomessa 
vuosina 1918–1939 (1994). 
347 Sevänen 1994, 133.  
348 Ibid. 
349 Kielitoimiston sanakirjassa painokanne on määritelty syytteeksi sisällöltään rikollisen painatteen julkaisemisesta.  
Kielitoimiston sanakirjan www-sivu, suoritettu haku hakusanalla ”painokanne”,  
https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/painokanne (viitattu 15.4.2021). 
350 Kosunen ja Mieskonen 2015, 12. 
351 Oikeustieteilijä Lars Björne on nostanut esille tapauksen, jossa muuan leipuri päätyi oikeuden eteen, kun hän oli 
julkisessa huvitilaisuudessa esittänyt erään Runebergin runon pilkallisessa muodossa. Tämä oli oikeuden mukaan 
omiaan häpäisemään kansallisia muistoja. Björne 1977, 246. Sevänen ja Neuvonen ovat niin ikään nostaneet tapauksen 
esimerkiksi kiihoituslain rajoituksista. Sevänen 1994, 132; Neuvonen 2018, 187. 
352 Tulenkantajat 4.5.1935. Väinö Lassila, ”Mieletön rangaistusmuoto”, 18/1935, 7. 
353 Konekirjoitettu konsepti, jota on jatkettu käsin kirjoittamalla. Teksti alkaa sanoilla ”Kuten tunnettua olosuhteet ovat 
maassamme […].” VLA, kansio 3, 1 B konseptit, 2. yhteiskunnallinen toiminta, Kansan arkisto.  
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1930. Lassilan huoli demokratian luisumisesta diktatuuriin ei ollut tuulesta temmattu. Historioitsija 

Mark Mazower on tulkinnut, että esimerkiksi Weimarin tasavalta, alkujaan demokratia, oli jo 

viimeisinä vuosinaan ennen Hitlerin valtaan nousua ollut hyvin lähellä autoritääristä valtiota niin 

sanottujen hätäasetuksien käytön vuoksi. 354  Saksan varoittava esimerkki epäilemättä kummitteli 

Lassilan mielessä. 

 

Ainur Elmgren on tehnyt oivaltavan tulkinnan siitä, että kansalaisoikeuksia vastaan ei hyökännyt 

ainoastaan äärioikeisto, vaan myös poliittista keskustaa ja liberalismia edustavat poliitikot, jotka 

halusivat hänen mukaansa ”suojella valtiota sen vihollisilta keinolla millä hyvänsä”.355  Hän on 

nostanut esimerkiksi esille nuoren maalaisliittolaisen poliitikon Urho Kekkosen (1900–1986) teoksen 

Demokratian itsepuolustus (1934).356 Teoksessaan Kekkonen esitti, että demokratian puolustajien 

olisi oltava valmiita luopumaan jostakin demokratialle ”vähemmän, tai ehkä enemmänkin oleellisesta” 

kansanvallan säilyttämiseksi.357 Elmgren on luonnehtinut Kekkosen teosta hyökkäykseksi yhtä lailla 

liberalismia kuin demokratianvastaisia ideologioita vastaan. 358  Kivimäen ja Kekkosen tavoissa 

ymmärtää asiantila oli nähdäkseni kyse pragmaattisesta, jopa machiavellistisestä, pyrkimyksestä 

suojella poliittista järjestelmää. Kivimäen pragmaattisesta asenteesta kertoo se, että hän puolusti 

kiihoituslakia muistelmissaan yksinkertaisesti toteamalla, että jotakin oli valtiovallan tehtävä laillisen 

yhteiskuntajärjestyksen ylläpitämiseksi.359  

 

Mazower on osoittanut, että niin sanottujen demokratian puolustajien jakautumisessa oli kyse 

yleiseurooppalaisesta poliittisesta ilmiöstä. Hän on luonnehtinut konfliktia liberaalidemokraattien ja 

pragmaattisten perustuslaillisten (engl. liberal democrats, pragmatic constitutionalists) väliseksi.360 

Hänen mukaansa konflikti nousi esille, kun monissa valtioissa toimeenpanovaltaa vahvistettiin 

lainsäädäntövallan eli parlamenttien kustannuksella. 361  Mazower on tulkinnut, että 

liberaalidemokraatit pitivät tällaisia toimia demokratian vastaisina, kun taas pragmaatikot olivat sitä 

mieltä, että kriisissä toimeenpanovallan haltijat saivat käyttää kaikkia saatavilla olevia 

 
354 Mazower 2000, 20–21. 
355 Elmgren 2018b, 228.  
356 Elmgren 2018c, 256–257; Elmgren 2018b, 228–229.  
357 Kekkonen 1934, 26. 
358 Elmgren 2018b, 229. 
359 Kivimäki 1965, 86. 
360 Mazower 2000, 20. 
361 Ibid. 
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perustuslaillisia keinoja demokratian säilyttämiseksi.362 Hän on arvioinut, että pyrkimykset vahvistaa 

toimeenpanovallan valtaa sai monet pelkäämään, että kyse oli ”tiestä, joka veisi kohti diktatuuria.”363  

 

Elmgren on mielestäni arvioinut hyvin, että Kekkosen teoksessa demokratia oli puolustettavana 

valtiona, järjestelmänä ja kansallisena omaisuutena, eikä niinkään yksityisinä kansalaisina. 364 

Tällaisessa demokratiakäsityksessä demokratia ymmärrettiin poliittisten instituutioiden suojelun, 

eikä niinkään yksityisen ihmisen suojelun kautta. Lassilan käsitys demokratiasta perustui tätä vastoin 

yksilön kunnioittamiselle. Tekstissään Ihmisoikeuksien ja demokratian puolesta hän korosti 

oikeudenmukaisena sellaista yhteiskuntaa, joka salli yksilön vapaan kehityksen ja toiminnan niiden 

rajojen sisällä, jotka hänen omat kykynsä hänelle asettavat.365 Tämä on klassinen liberaali tulkinta 

yksilön ja valtion välisestä suhteesta. Esimerkiksi Olavi Borg on korostanut, että liberaalissa 

ajattelussa valtio on vähempiarvoisempi kuin yhteiskunnan jäsenet, vapaat yksilöt.366 Kun Lassila 

puhui ajatuksen- ja sananvapauden puolesta, hän pyrki suojelemaan ihmisen oikeutta vapaaseen 

ajatteluun ja toimintaan ilman valtion väliintuloa. Viranomaisten sekaantuminen puhevapauteen oli 

Lassilan mielestä oikeutettua vain, mikäli kyseessä olisi kehoitus väkivallan tekoon.367 

 

Ajatuksen- ja sananvapauden puolustus kumpusi Lassilan kunnioituksesta ihmisen persoonallisuutta 

kohtaan. Muistiinpanoissaan Lassila painotti, että kunnioitus erikoislaatuistakin persoonallisuutta 

kohtaan oli kaiken suvaitsevaisuuden perusta, jonka pitäisi vallita yhteiskunnassa jo sen oman hyödyn 

vuoksi. 368  ”Minä olen joka suhteessa sitä vastaan, että yhteiskunnassa harjoitetaan jotain 

maailmankatsomusten tehdastuotantoa”, hän kirjoitti. 369  Ihmisoikeuksien puolesta -lehdessä hän 

kritisoi aikaansa siitä, että ainoastaan määrätyt diktaattorit saivat ajatella vapaasti – ja että joukkojen 

oli seurattava heidän viittauksiaan ilman omaa tutkimusta tai harkintaa.370  

 

Persoonallisuuden käsite oli pinnalla, sillä filosofi Eino Kailan teos Persoonallisuus (1934) oli 

vastikään julkaistu. Teoksessaan Kaila käytti persoonallisuuden käsitettä kuvaamaan ”ihmistä, nim. 

sitä omalaatuista kokonaisuutta, jonka sielunelämä varttuneessa ihmisessä muodostaa ja jota 

 
362 Ibid. 
363 Ibid. 
364 Elmgren 2018c, 270.  
365 Ihmisoikeuksien puolesta 25.4.1936. Väinö Lassila, ”Ihmisoikeuksien ja demokratian puolesta”, 3–4/1936, 1. 
366 Borg 1979, 2. 
367 Ihmisoikeuksien puolesta 25.4.1936. Väinö Lassila, ”Ihmisoikeuksien ja demokratian puolesta”, 3–4/1936, 2. 
368 Käsin kirjoitettu konsepti, joka alkaa sanoilla ”19-vuosisata ja nyt kuluvan […].”, 4. VLA, kansio 3, 1 B konseptit, 
2. yhteiskunnallinen toiminta, Kansan arkisto. 
369 Ibid.  
370 Ihmisoikeuksien puolesta 25.4.1936. Väinö Lassila, ”Ihmisoikeuksien ja demokratian puolesta”, 3–4/1936, 2. 
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nimitämme persoonallisuudeksi.”371 Kun Lassila antoi arvon persoonallisuudelle, hän antoi arvon 

aikalaismerkityksessä ihmisen ”sielulle”, ainutlaatuiselle yksilöllisyydelle, minuudelle. 

Oikeudenmukainen yhteiskunta kunnioitti ihmisen ainutlaatuisuutta eikä yrittänyt pakottaa ihmisiä 

samaan muottiin. Lassilan puheenvuoroissa on tässä kohdin kiinnostava yhtymäkohta siihen, mitä 

filosofiassa on esitetty ihmisoikeuksien perusteista. Esimerkiksi filosofi James Griffin on esittänyt, 

että ihmisoikeudet perustuvat persoonan kunnioitukseen. 372  Filosofi Immanuel Kantin etiikkaan 

viitaten hän on esittänyt, että persoonalla on ”uniikkiarvo” (engl. unique value), sillä toista 

samanlaista persoonaa ei ole.373 Lassilan kunnioitus persoonallisuutta kohtaan kertoo siitä, että hän 

kunnioitti ihmistä kokonaisuutena. Kunnioitusta ansaitsi niin ihmisen henki, terveys kuin 

ainutlaatuinen sielu. Nämä tekijät muodostivat peruslähtökohdat, joiden pohjalta hän puolusti 

ihmisoikeuksia. Kyseiset ihmiselämään liittyvät ominaisuudet ansaitsivat suojelua valtiota vastaan. 

Toisaalta valtion tuli myös tukea kyseisiä ominaisuuksia. Persoonallisuuden kunnioituksesta kumpusi 

myös aiemmin käsittelemäni Lassilan kannanotto opiskeluoikeuden puolesta. Kuten todettua, hän 

puolusti ihmispersoonallisuuden oikeutta sivistykseen.374 

 

Lassila koki ajatuksen- ja sananvapauden kiristymisen ja ylipäätänsä poliittisesti kireän ilmapiirin 

syvästi henkilökohtaisella tasolla. Asema aikansa toisinajattelijana oli saanut hänet pohtimaan 

asemaansa. Muistiinpanoissaan hän kirjoitti, että kaikki työskentely oli aina vaikeaa, kun se oli 

ristiriidassa yleisen mielipiteen kanssa.375 Historiasta saatiin Lassilan mukaan paljon esimerkkejä 

siitä, mikä oli ollut näin toimineiden kohtalo.376  

 

Yksilöllisellä vapaudella oli kuitenkin suuri arvo paitsi yksilölle, myös yhteiskunnalle ja aivan 

erityisesti tieteen kehitykselle. Tekstissään Ihmisoikeuksien ja demokratian puolesta Lassila korosti, 

että ajatuksen-, sanan- ja tutkimuksenvapaudella oli tärkeä merkitys tieteellisessä työssä.377 Hän 

huomautti, että tieteellisellä alalla oli pitkään vallinnut yksisuuntainen suuntautuminen Saksaan, jossa 

valtaan päässyt diktatuuri oli hävittänyt tieteeltä vapauden.378 Lassila korosti, että jos diktatuuri 

pääsisi tekemään lopun tieteen vapaudesta kaikissa sivistysmaissa, laskeutuisi keskiaikainen yö yli 

 
371 Kaila 1934, 11. 
372 Griffin 2008, 33–34. 
373 Griffin 2008, 36. 
374 Litteroitu versio 6.3.1936 järjestetystä radiokeskustelusta ”Ylioppilastulvatilanteemme.”, Suomalaisuuden liitto, 
huhtikuu 1936, 15. 
375 Käsin kirjoitettu konsepti, joka alkaa sanoilla ”19-vuosisata ja nyt kuluvan […].”, 6. VLA, kansio 3, 1 B konseptit, 
2. yhteiskunnallinen toiminta, Kansan arkisto. 
376 Ibid. 
377 Ihmisoikeuksien puolesta 25.4.1936. Väinö Lassila, ”Ihmisoikeuksien ja demokratian puolesta”, 3–4/1936, 1. 
378 Ibid. 



 

 53 

ihmiskunnan. 379  Jos tiede säilyisi vapaana, sen kehitysmahdollisuudet olisivat rajattomat. 380 

Ihmisoikeusajattelu oli näin ollen yhteydessä Lassilan ideaan yhteiskunnallisesta kehityksestä. Kuten 

osoitin edellisessä luvussa, keskeinen osa tätä oli sosiaalisten olojen parantaminen. Lassilan katse oli 

suunnattu kohti tulevaisuutta: ajatuksenvapaus oli inhimillisen edistyksen ehdoton edellytys.381  

 

Ihmisoikeuksien liitto järjesti kesällä vuoden 1936 eduskuntavaalien alla satoja ihmisiä keränneen 

kansalaiskokouksen sananvapauden puolesta kiihoituslakia vastaan.382 Lassila johti keskustelua. Hän 

oli vaaleissa ehdolla edistyspuoleen riveistä vaaliteemanaan ajatuksen-, sanan- ja yksilönvapauden 

puolustus. 383  Hän varoitti, että Suomi ei saisi muuttua poliisivaltioksi ilmianto- ja 

urkkimismenetelmineen diktatuurimaiden mallin mukaan. 384  Puheenvuoron taustalla vaikutti 

luultavasti se, että Etsivä keskuspoliisi (EK) oli tulkinnut edellisvuonna perustetun Ihmisoikeuksien 

liiton olevan kommunistinen hanke, minkä vuoksi viranomaiset olivat olleet haluttomia lisäämään 

liittoa yhdistysrekisteriin.385 Tuohon aikaan EK piti myös Lassilaa tarkasti silmällä.386 Valtiovalta 

piti kansalaisyhteiskuntaa tiukasti otteessaan, mikä ilmeni niin sananvapauteen kuin yhdistyselämään 

kohdistuneena kontrollina.  

 

Kuulijoita Lassilan ajatuksille ajatuksen- ja sananvapauden puolesta löytyi vasemmistolaisten ja 

liberaalien keskuudesta. Taustalla vaikutti edistyspuolueen jakautuminen. Juha Kolumäki on 

tulkinnut edistyspuoluetta käsittelevässä pro gradu -tutkielmassaan, että puolueen vasemmistosiipi 

oli alkanut vastustaa Kivimäen kansalaisvapauksia rajoittanutta linjaa äärioikeiston uhan hiipuessa.387 

Ihmisoikeuksien liiton tilaisuutta voi jo pitää avoimena kapinana, kun ottaa huomioon sen, että 

Lassila ja Kivimäki edustivat samaa puoluetta.  

 

Lassila ammensi vaikutteita kansalaisoikeusajatteluunsa läntisistä demokratioista, Ranskasta ja 

Englannista. Vuoden 1935 lopulla hän oli matkustellut maissa ja tutustunut ajan virtauksiin. Hän oli 

kuvannut aatevirtauksia Tulenkantajien haastattelussa seuraavasti (26.10.1935): 

 

 
379 Ibid. 
380 Ibid. 
381 Ihmisoikeuksien puolesta 25.4.1936. Väinö Lassila, ”Ihmisoikeuksien ja demokratian puolesta”, 3–4/1936, 3. 
382 Tietoni osallistujamäärästä perustuu Ihmisoikeuksien liiton antamaan lukuun, jota on luonnollisesti voitu liioitella. 
Ihmisoikeuksien puolesta 23.6.1936. ”Sananvapauden puolesta – kiihoituslakia vastaan”, 5/1936, 1. 
383 Ihmisoikeuksien puolesta 23.6.1936. ”Sananvapauden puolesta – kiihoituslakia vastaan”, 5/1936, 4. 
384 Ibid. 
385 Salojärvi 2018, 263. 
386 Niemi 2004, 132. 
387 Kolumäki 2013, 157–158.  
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”Se seikka, että diktatooriset hallitukset ovat kokonaan hävittäneet ajatuksenvapauden, alistaneet 
tieteen määrätyn suunnan palvelukseen ja suuresti rajoittaneet sivistyksensaantimahdollisuuksia 
pyrkien samalla tuhoamaan persoonallisuuden arvon, oli herättänyt kaikissa intellektuelleissa, 
etenkin yliopiston opettajissa ja opiskelijoissa vakaumuksen fascistisen vaaran torjumisen 
välttämättömyydestä.”388 
 

Ranskassa ilmapiiri oli tuohon aikaan hyvin fasisminvastainen. Vallassa oli vasemmistopuolueiden 

ja porvarillisten radikaalisosialistien muodostama kansanrintamahallitus, jonka keskeinen tavoite oli 

fasismin vaaran torjuminen. 389  Lassila toi ajatukset mukanaan Suomeen ja pyrki yhdistämään 

kansalaispiirejä taisteluun ihmisoikeuksien puolesta. Ihmisoikeuksien liiton puheenjohtajana hän 

korosti kansalaiskokouksessa, että kun perustuslailliset oikeudet olivat uhattuina, täytyi pienten 

mielipide-eroavaisuuksien väistyä ja antaa tilaa rakentavalle yksimielisyydelle. 390  Poliittista 

menestystä Lassila ei kuitenkaan saavuttanut eduskuntavaaleissa, sillä hän ei tullut valituksi 

kansanedustajaksi.391 

 

Kun Lassila kritisoi Kivimäen hallituksen toimia, hän koki toimivansa fasismia vastaan. Hallitus 

kaatui syksyllä 1936, mikä ei vapauttanut sitä Lassilan silmissä sen synneistä. Kesällä 1937 hän antoi 

Turun Sanomille haastattelun, jossa hän palasi Kivimäen hallitusvuosiin. Lassila kertoi haastattelussa 

osallistumisestaan kansainväliseen kongressiin, joka oli käsitellyt kansalaisvapauksien rajoittamista 

demokraattisissa valtioissa. Kongressissa oli käsitelty Lassilan mukaan sitä, missä määrin fasistiset 

kansalaisvapauksia rajoittavat pyrkimykset olivat päässeet eri maissa määrääviksi. ”Meillä Suomessa 

ovat vielä tuoreessa muistissa tämäntapaiset lukuisat yritykset Kivimäen hallituksen ajoilta”, hän 

muisteli kitkerästi.392 Fasismi ei merkinnyt Lassilalle vain avoimen fasististen puolueiden politiikkaa 

vaan ylipäätänsä sitä, kun valtiovalta tiukensi otettaan yksilöstä. Hän piti sitä askeleena kohti 

diktatuuria. Lassilan fasismin tulkinnassa oli yhteneväisyyksiä Erkki Valan ajatteluun. Myös Valan 

on tulkittu ajatelleen, että ihmisoikeuksien rajoittaminen oli merkki fasismista.393 

 

 

 

 

 

 
388 Tulenkantajat 26.10.1935. ”Fascisminvaara tajutaan Ranskassa ja Englannissa”, 43/1935, 15. 
389 Saarinen 2006, 931. 
390 Ihmisoikeuksien puolesta 23.6.1936. ”Lopettajaissanat”, 5/1936, 4. 
391 Niemi 2004, 134. 
392 Turun Sanomat 20.7.1937. ”Kansalaisoikeuksien rajoittamispyrkimyksiä vastaan”, 191/1937, 1. 
393 Mattila 1999, 330–331; Kosunen 2011, 98–99. 
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3.4. Sotaa vastaan elämän puolesta 
 
Lassilan rauhanaktivismi yhdistyi taisteluun ihmisoikeuksien puolesta. Vuonna 1936 hän oli 

korostanut Ihmisoikeuksien puolesta -lehdessä, että sota oli loukkaus ihmisen elämisen oikeutta 

vastaan.394 Myöhemmin vuoden 1937 lopulla Lassila vei ajatusta eteenpäin Rauhaa kohti -lehdessä, 

jossa julkaistiin hänen tekstinsä Sota sortaa, rauha rakentaa.395  Teksti perustui hänen aiemmin 

pitämäänsä puheeseen rauhanjuhlassa. Kirjoituksessa Lassila syntetisoi kiinnostavalla tavalla niitä 

teemoja, joita hän oli aiemmin käsitellyt: sosiaalisten olojen parantamista, ihmisoikeuksia ja rotuopin 

vahingollisuutta. Tällä kertaa Lassila laajensi näkökulmaansa tarkastelemalla sosiaalisten olojen 

parantamista elämisen oikeuden ja kansainvälisen yhteistyön näkökulmista. Hän arvioi myös 

rotuoppia uudella kriittisellä kärjellä. Siinä missä vuosikymmen puolivälissä Lassila oli kritisoinut 

rotuoppia pääasiassa samanarvoisuuden näkökulmasta, kirjoituksessaan Sota sortaa, rauha rakentaa 

hän kritisoi oppia sodanlietsonnan välineenä. Kirjoituksen tarkoitus oli puolustaa elämisen oikeutta 

sotaa vastaan.  

 

Lassila korosti, että kulttuuriyhteiskunta tunnusti jokaiselle ihmiselle elämisen oikeuden.396 Kaikki 

sosiaalinen työ tähtäsi elämisen ylläpitämiseen ja pidentämiseen. 397  Hän painotti, että elämän 

ylläpitämistä oli myös taistelu sairauksia ja kulkutauteja vastaan.398 Köyhien ja poliittisten vankien 

lääkärinä Lassila oli hyvin selvillä sosiaalisesta kurjuudesta. Hän oli kohdannut kuolemaa, mikä oli 

saanut hänet pohtimaan aihetta moraalisesta näkökulmasta. Kuolema ei ollut yksiselitteisesti paha. 

Muistiinpanoissaan hän ilmaisi, että kuolema teki elämälle palveluksia palauttamalla maahan kaiken 

kuluneen ja teki mahdolliseksi aineen suuren kiertokulun luonnossa. 399  Sen sijaan moraalisesti 

vääränä Lassilalle näyttäytyi sellainen ennen aikaisesti aiheutettu kuolema, joka seurasi valtion 

toiminnasta tai välinpitämättömyydestä, kuten sodasta, kuolemanrangaistuksesta tai kehnoista 

sosiaalisista oloista. Muistiinpanoissaan hän valitteli, että monet kuolivat ennen aikaisen kuoleman 

sen tähden, että heidän voimiaan oli käytetty väärin raskaassa työssä. 400  Toiset taas kuolivat 

sairauksiin, kuten tuberkuloosiin, koleraan tai lavantautiin.401 Lassilan mielestä ei kuitenkaan ollut 

 
394 Ihmisoikeuksien puolesta 25.4.1936. Väinö Lassila, ”Ihmisoikeuksien ja demokratian puolesta”, 3–4/1936, 2. 
395 Rauhaa kohti 31.12.1937. Väinö Lassila, ”Sota sortaa, rauha rakentaa”, 24/1937, 5. 
396 Ibid. 
397 Ibid. 
398 Ibid. 
399 Käsin kirjoitettu konsepti, joka alkaa sanoilla ”19-vuosisata ja nyt kuluvan […].”, 8. VLA, kansio 3, 1 B konseptit, 
2. yhteiskunnallinen toiminta, Kansan arkisto. 
400 Ibid. 
401 Ibid. 
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välttämätöntä, että kulttuuriyhteiskunta oli täynnä basilleja, jotka aiheuttivat kuolemaa tuottavia 

sairauksia.402  

 

Lassila ajatteli, että valtion ei tullut ainoastaan pidättäytyä käyttämästä väkivaltaa ihmisiä kohtaan, 

vaan sen tuli myös edistää jokaisen ihmisen elämän edellytyksiä sosiaalisten olojen parantamisen 

kautta. Valtion tuli edistää ihmisten terveyttä. Mikä merkittävintä, Lassilan mielestä todella rakentava 

työ kulki yli kaikkien yhteiskuntarajojen, se oli riippumatonta kansallisuuksista, roduista, uskonnoista 

– toisin sanoen, se oli kansainvälistä.403 Rakentava työ ihmisten sosiaalisten olojen parantamiseksi 

oli tarkoitettu Lassilan mielestä koko ihmiskunnan hyväksi kokonaisuudessaan.404 Hän ajatteli, että 

oikeudenmukainen kansainvälinen järjestelmä perustui ihmishengen kunnioitukselle ja sen pohjalta 

tehtävälle sosiaaliselle, rakentavalle työlle. Luotuaan ensin vision siitä, miltä ihmiselämää 

kunnioittava yhteiskunta ja kansainvälinen järjestelmä näyttäisi, hän käänsi kriittisen katseensa kohti 

sotaa. Sota oli Lassilalle kauhistus, sillä se soti perustavanlaatuisesti ihmisarvoa vastaan. Hän kirjoitti 

Rauhaa kohti -lehdessä (31.12.1937): 

 

”Sota muodostaa mielestäni täydellisen vastakohdan rakentavalle työlle ja toiminnalle. Lääkärinä 
voin täysin tuntea tuon vastakohdan äärettömän jyrkkyyden, kun ajattelen, että lääkärin tehtävänä on 
koettaa pelastaa elämälle, mitä pelastettavissa on ja siis tehdä vastarintaa kuolemalle viimeiseen asti, 
ja sodan tehtävänä on taas levittää kuolemaa ympärilleen, melkeinpä voi sanoa niin suuressa määrin 
kuin mahdollista.”405 
 

Lassila nimitti sotaa lietsovia tahoja ihmiskunnan vihollisiksi.406 Tähän joukkoon hän sijoitti muun 

muassa rotuteorioiden kehittäjät, sillä olihan rotuoppi antanut oikeutuksen siirtomaasodille ja 

epäinhimillisyyksille.407  Hän korosti, että rauhanliikkeen tehtävänä oli paljastaa kaikki sodan ja 

hävityksen hyväksi työskentelevät, kulkevat he sitten minkä hyvänsä naamion alla. 408 

Huomionarvoista Lassilan ajattelussa oli se, että hän ajatteli sodan olevan moraalisesti väärin 

kaikkialla. Päättelen tämän perusteella, että Lassila näki ihmishengellä universaalin arvon.  Tulkinta 

oli väistämättä kytköksissä Lassilan havahtumiseen rotuopin vahingollisuuteen, sillä juuri 

rotuteorioissa ihmisen arvo oli määritetty ”rodun” kautta. Lassila kyseenalaisti tämän antamalla 

ihmisyydelle universaalin arvon.  

 
402 Ibid. 
403 Rauhaa kohti 31.12.1937. Väinö Lassila, ”Sota sortaa, rauha rakentaa”, 24/1937, 5. 
404 Ibid. 
405 Rauhaa kohti 31.12.1937. Väinö Lassila, ”Sota sortaa, rauha rakentaa”, 24/1937, 5–6. 
406 Rauhaa kohti 31.12.1937. Väinö Lassila, ”Sota sortaa, rauha rakentaa”, 24/1937, 6. 
407 Ibid. 
408 Ibid. 
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Lassila seurasi rauhanliikettä osallistumalla kansainvälisiin rauhankongresseihin, joista hän ammensi 

vaikutteita. Edellisvuonna Lassila oli osallistunut rauhankongressiin Brysselissä.409 Juuri kyseisestä 

kongressista hän oli saanut idean siitä, että myös rauhantyössä kritiikin kärki tuli suunnata rotuoppiin. 

Muistiinpanoissaan Lassila kirjoitti, että kongressissa oli pidetty tärkeänä asettua vastustamaan sitä, 

että tiedettä käytettäisiin hyväksi sotatarkoituksiin. 410  Hänen mukaansa yhtenä päätehtävänä oli 

pidetty taistelua sotapropagandan hyväksi käytettyjä valhetieteellisiä teorioita vastaan. Hän kirjoitti:  

 
 
”Kuinka usein saakaan nähdä, kuinka koitetaan selittää sota jonkunlaiseksi biologiseksi 
välttämättömyydeksi, se on vain muka yksi muoto taistelua olemassa olon puolesta ja kuitenkin ei 
luonnossa milloinkaan väkivalta tee mitään rakentavaa työtä.”411 
 

Lassila kyseenalaisti sosiaalidarvinistisen väitteen siitä, että sota oli edistyksellinen voima. Kuten 

Pekka Isaksson ja Jouko Jokisalo ovat korostaneet, sosiaalidarvinismissa ihmisyhteiskunnan ajateltiin 

edistyvän olemassaolon taistelun kautta, jolloin ”alempiarvoisten rotujen” tuhoutuminen nähtiin 

osana luonnollista kehityskulkua. 412  Rauhankongressissa esitetyt ajatukset olivat vaikuttaneet 

Lassilaan syvästi, sillä myöhemmin hän pyrki omassa toiminnassaan ottamaan huomioon 

kokouksessa esitetyt ajatukset osoittamalla rotuteorioiden ja sotien välisen yhteyden. Siinä missä 

Lassila oli aiemmin pyrkinyt osoittamaan, että ihmisten välisellä eriarvoisuudella ei ollut tieteellistä 

perustaa, hänen tavoitteenaan oli tällä kertaa painottaa, että myöskään sota ei ollut mikään biologisesti 

väistämätön ilmiö, vaan se oli sotapropagandan tulosta. 

 

Sosiaalidarvinistinen käsitys kansojen välisestä olemassaolon taistelusta vaikutti myös Suomessa, 

sillä IKL levitti näkemystä lehdistössään. Fasismin perusta oli jo itsessään väkivallassa. Oula 

Silvennoinen, Aapo Tikka ja Marko Roselius ovat tulkinneet, että fasististen liikkeiden 

ydinkannattajiin kuuluivat sellaiset maailmansodan veteraanit, jotka eivät olleet valmiita siirtymään 

rauhan aikaan.413 He ovat arvioineet, että kyseiset veteraanit olivat valmiita käyttämään väkivaltaa, 

sillä väkivallalla koettiin olevan lunastava, puhdistava merkitys.414 Tämän lisäksi sosiaalidarvinismi 

tarjosi väkivallalle teoreettisen perustan.  IKL:n keskuudessa vallitseva käsitys käynnissä olevasta 

olemassaolon taistelusta vaikutti suoraan siihen, miten puolue käsitti toimintansa suuntaviivat ja 

 
409 Lassila kertoi kongressisista Suomen Sosialidemokraatissa. Suomen Sosialidemokraatti 13.9.1936. ”Suomella 
fascistimaan maine ulkomailla”, 250/1936, 1. 
410 Konekirjoitettu puheteksti, joka alkaa sanoilla ”Olen luvannut tässä tilaisuudessa […].”, 4. VLA, kansio 6, 1 C 
asiakirjat, Ihmisoikeuksien liitto, 2. pidetyt puheet, Kansan arkisto. 
411 Ibid. 
412 Isaksson ja Jokisalo 2005, 182. 
413 Silvennoinen, Tikka ja Roselius 2016, 67–68. 
414 Ibid. 
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valtion tehtävät. Puolueen lehdessä Ajan Suunnassa oli määritelty jo vuonna 1933 järjestön 

toimintaperiaatteet ottamalla lähtökohdaksi se, että ”aseeton kansa on olemassaolon taistelussa 

toisten armoilla”. 415  Fasistien silmissä suomen kansan olemassaolo riippui menestymisestä 

olemassaolon taistelussa, minkä vuoksi heidän ihanteenaan oli sotilaallisesti vahva valtio, 

militaristinen diktatuuri. Vielä 1930-luvun lopulla Ajan Suunnassa julistettiin, että lakkaamaton 

taistelu olemassaolosta pakotti kansoja etsimään tietä heikkoudesta voimaan.416 Fasistinen Italia ja 

natsi-Saksa olivat suomalaisille fasisteille esikuvia valtioista, joissa kansakuntien voimat oli 

koottu ”eheäksi kokonaisuudeksi”.417  

 

Ajan Suunnassa esitetyt tulkinnat ja Lassilan puheenvuorot elämisen oikeuden puolesta ilmensivät 

kahta täysin vastakkaista tapaa suhtautua ihmishenkeen. Richard Weikart on esittänyt kiinnostavan 

tulkinnan siitä, että darvinismi muutti keskeisellä tavalla sitä, miten kuolemaan ja tappamiseen 

suhtauduttiin.418 Hän on tulkinnut, että ennen darvinismia eurooppalaisessa ajattelussa vallitsi idea 

ihmishengen pyhyydestä. 419  Tämä ilmeni niin juutalais-kristillisessä etiikassa kuin liberaalissa 

ihmisoikeusajattelussa, kuten käsityksessä oikeudesta elämään. 420  Weikart on arvioinut, että 

darvinismi muutti tätä merkittävällä tavalla. Hänen mukaansa kuolemaa ei enää nähty vihollisena, 

vaan siitä tuli ”suotuisa voima” (engl. beneficent force).421 Darvinismissa kuolema nähtiin hänen 

mukaansa evolutiivisen kehityksen luonnollisena moottorina. 422  Weikartin mukaan darvinismi 

synnytti täten uudenlaisen maailmankuvan, joka väheksyi ihmiselämää. 423  Nähdäkseni tällainen 

sosiaalidarvinistinen moraaliajattelu oli kytköksissä olemassaolon taistelun käsitteeseen, 

joka ”luonnollisti” kuoleman. Tätä vastoin ihmisoikeuksien käsite heijasteli ihmiselämän 

kunnioitusta. Lassilan ihmisoikeusajattelu kumpusi kuitenkin kristinuskon sijaan maallistuneesta 

humanismista – hän oli taustaltaan ateisti. 424  Tästä syystä on kiinnostavaa, että Lassila vetosi 

kristillisiin arvoihin puolustaessaan ihmishenkeä. Esimerkiksi kuolemanrangaistuksen kritiikissään 

hän oli luonnehtinut uskonnon opettavan, että elämä on Jumalan lahja sekä vedonnut Raamatun 

ohjenuoraan: Älä tapa.425  

 
415 Ajan Suunta 15.2.1933. ”Isänmaallisen Kansanliikkeen paikallisjärjestöjen toimintaperusteet”, 38/1933, 1.  
416 Ajan Suunta 8.10.1938. ”Kansakunnan tie heikkoudesta voimaan”, 271/1938, 5. 
417 Ibid. 
418 Weikart 2004, 75. 
419 Ibid. 
420 Ibid. 
421 Weikart 2004, 230. 
422 Weikart 2004, 75. 
423 Weikart 2004, 230.  
424 Ilmo Lassila on luonnehtinut veljensä omistaneen ateistisen uskonsuunnan. Väinö Lassilan elämäkertakuvaus, kirj. 
luultavasti veli Ilmo Lassila, 5. VLA, kansio 6, C asiakirjat, 4. Biographica, Kansan arkisto. 
425 Tulenkantajat 4.5.1935. Väinö Lassila, ”Mieletön rangaistusmuoto”, 18/1935, 1. 
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Lassilan tiettävästi viimeiseksi julkiseksi kannanotoksi jäi osallistuminen vetoomukseen pakolaisten 

puolesta helmikuussa 1939. Vuosikymmenen lopulla diktatuurit olivat synnyttäneet pakolaisvirtoja 

Euroopassa.426 Esimerkiksi juutalaiset pakenivat natsi-Saksan juutalaisvainoja.427 Rauhaa kohti -

lehdessä vedottiin Keski-Euroopan pakolaisten puolesta. Allekirjoittajat vetosivat sen puolesta, että 

kansalaiset osallistuisivat jo maassa olevien sekä mahdollisesti maahan tulevien pakolaisten 

auttamiseen. Tarkoituksena oli aloittaa rahankeräys. Allekirjoittaneet kirjoittivat (15.2.1939): 

 
”Kaikille tunnettujen tapahtumain johdosta ovat suuret ihmisjoukot Keski-Euroopassa joutuneet 
vaikeaan ahdinkoon ja hätään. Heiltä on riistetty ei ainoastaan tärkeimmät kansalaisoikeudet, vaan 
ihmisoikeudetkin. […] Näiden pakolaisten ja sorrettujen hätä asettaa siveellisiä ja taloudellisia 
velvoituksia niille sivistyskansoille, jotka ovat säästyneet ulkonaisista ja sisäisistä järkytyksistä.”428 
 

Ihmisoikeuksien käsitettä käytettiin vetoomuksessa kuvaamaan sitä, miten perustavanlaatuisella 

tavalla pakolaiset olivat hädässä. Allekirjoittajat painottivat, että monille pakolaisille elämä entisillä 

asuinsijoilla oli tullut miltei mahdottomaksi. 429  Vetoomuksen muotoilu ihmisoikeuksien 

riistämisestä on paljon puhuva, sillä se viestii siitä, että valtiovalta olisi ikään kuin ryöstänyt 

pakolaisten ihmisoikeudet. Näkemys ei edusta nykyistä käsitystä ihmisoikeuksista, jonka mukaan 

ihmisoikeuksia vastaan voidaan rikkoa tai niitä voidaan loukata, mutta niitä ei voida ihmisyksilöltä 

viedä, sillä ne ovat erottamaton osa häntä. 1930-luvulla ihmisoikeudet eivät olleet vielä 

ajattelun ”kasvaneet kiinni” ihmisyksilöön samalla tavoin kuin nykyään. Käsitettä käytettiin 

kuvaamaan sitä lohdutonta tilaa, johon ihminen oli päätynyt, kun valtio oli vienyt ihmiseltä hänen 

oikeutensa. Alle kaksi kuukautta vetoomuksen jälkeen Lassila sairastui ja kuoli.430 Tulenkantajissa 

häntä muistettiin lehden etusivulla suurena humanistina ja ihmisoikeuksien puolustajana.431 Vain 

kuukausia myöhemmin Eurooppa syöksyi uuteen maailmansotaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 
426 Saarinen 2006, 926. 
427 Ibid.  
428 Rauhaa kohti 15.2.1939. ”Kehoitus yleisölle”, 3/1939, 6. 
429 Ibid. 
430 Niemi 2004, 141. 
431 Tulenkantajat 12.5.1939. ”Suuren humanistin ja ihmisoikeuksien puolustajan muistojuhla”, 19/1939, 1. 
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4. Johtopäätökset 
 
Olen tarkastellut Lassilan puheenvuoroja Quentin Skinnerin metodin mukaisesti puhetekoina. 

Valintani hyödyntää skinneriläistä metodia on ollut mielestäni onnistunut, sillä olen sitä seuraten 

ottanut huomioon analyysissäni Lassilan puhetekoihin vaikuttaneet tekijät kokonaisvaltaisesti. Olen 

kiinnittänyt huomiota siihen, mitä Lassila teki puheteoissaan, minkä position hän otti suhteessa 

aiempaan poliittiseen keskusteluun ja millaisina argumentaation työkaluina hän käytti 

samanarvoisuuden, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien käsitteitä. Olen selvittänyt, minkä arvojen pohjalta 

Lassila teki poliittisia johtopäätöksiä. Analyysissäni olen osoittanut yhteyden Lassilan poliittisen 

retoriikan ja moraaliajattelun välillä.  

 

Olen argumentoinut sen puolesta, että Lassilan poliittisen retoriikan taustalla vaikutti kunnioitus 

ihmisarvoa kohtaan. Hänen kunnioituksensa ihmisarvoa kohtaan ilmeni kunnioituksena ihmisen 

muodostamaa ainutlaatuista kokonaisuutta kohtaan. Lassila kunnioitti ihmisessä niin ihmisen henkeä, 

terveyttä kuin persoonallisuutta. Ihmisarvo oli se perusta, jonka pohjalta Lassila tarkasteli ihmisten 

välisiä suhteita. Oikeudenmukainen arvosuhde ihmisten välillä perustui hänestä samanarvoisuuteen, 

sillä ihmisyksilön arvo määräytyi ihmisyyden, eikä minkään muun tekijän, kuten rodun tai perimän 

perusteella.  

 

Ajanjakso oli ihmisarvolle vihamielistä aikaa, mitä kuvasti erityisesti natsi-Saksan synty vuonna 

1933. Natsi-Saksassa yhdistyivät kaksi tekijää, jotka uhkasivat ihmisarvoa: ihmisryhmien rasistinen 

eriarvoistaminen sekä ihmisyksilön alistaminen diktatuurille. Natsi-Saksan kansallissosialismin 

vaikutus tuntui myös Suomessa, kun rotuhygienian kannattajat ja fasistit ammensivat vaikutteita 

kansallissosialistien politiikasta. Ajanjaksona myös Suomessa vallitsi sosiaalidarvinistinen käsitys 

siitä, että ihmiset saatettiin arvottaa ”perimään” tai ”rotuun” perustuen ylempi- ja alempiarvoisiin. 

Kivimäen hallituskaudella valtiovalta asetti ihmisryhmät eriarvoiseen asemaan, mikä ilmeni 

erityisesti rotuhygieniapolitiikassa. Valtio myös tiukensi otettaan yksilöstä, mikä näkyi paitsi 

sterilisaatiolaissa, myös sananvapauden rajoittamisessa sekä pyrkimyksessä laajentaa 

kuolemanrangaistuksen käyttöalaa. Lassila hyökkäsi Kivimäen hallituksen politiikkaa vastaan. Hän 

puolusti ihmisten välistä samanarvoisuutta ja yksilön vapautta, joita hän piti demokratian 

perustavanlaatuisina ominaisuuksina. Samanarvoisuuden, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien käsitteet 

olivat hänelle työkaluja taistelussa ihmisarvon ja demokratian puolesta rotuoppia ja fasismia vastaan. 

Hänen tavoitteenaan oli estää kyseisten aatteiden vaikutus lainsäädäntöön. Kiinnostava piirre 
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Lassilan puheteoissa oli se, että ne oli suunnattu ”omille”: vasemmistolle ja liberaaleille. 

Tarkoituksena oli korjata suuntaa sen suhteen, miten fasismia tulisi torjua. 

 

Samanarvoisuus ja tasa-arvo osana demokratian puolustusta 1934–1936  
 

Lassila käytti samanarvoisuuden ja tasa-arvon käsitteitä taistellakseen valtion suunnalta tapahtuvaa 

ihmisryhmien eriarvoistamista vastaan. Lassilan kritiikki oli suunnattu Kivimäen hallituksen 

sosiaalipolitiikkaa vastaan, ja hänen viestinsä oli tarkoitettu sosiaalidemokraateille, joiden linja vaati 

Lassilan mielestä korjausta. Rotuhygienia herätti kannatusta myös sosiaalidemokraattien 

keskuudessa. Hallituksen esitys sterilisaatiolaista vuoden 1934 lopussa sai Lassilan aktivoitumaan 

tasa-arvon ja ihmisoikeuksien puolestapuhujana. Esitys oli saanut hänet huolestumaan siitä, että natsi-

Saksan rotuteoriat olivat leviämässä Suomeen ja uhkasivat nyt muodostua osaksi lainsäädäntöä.  

 

Lassila pyrki samanarvoisuuden käsitteen avulla osoittamaan, että hallituksen esitys sterilisaatiolaista 

saattoi ihmisryhmät eriarvoiseen asemaan suhteessa toisiinsa. Samanarvoisuuden käsite kuvasi 

Lassilan argumentissa oikeudenmukaista arvosuhdetta ihmisten välillä. Hän käytti käsitettä 

osoittaakseen, että lakiesitys ei kunnioittanut kyseistä arvosuhdetta, minkä vuoksi se oli 

perustuslakien hengen vastainen. Myöhemmin Lassila pyrki osoittamaan, että lakiesitys perustui 

kauttaaltaan eriarvoistavalle aatteelle, rotuopille. Lassila piti rotuoppia moraalisesti vahingollisena, 

sillä se asetti ihmisryhmät eriarvoiseen suhteeseen suhteessa toisiinsa, eikä sillä ollut tieteellistä 

perustaa.  

 

Lassilan kritiikistä huolimatta eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen sterilisaatiolaista keväällä 

1935. Lassila ei kuitenkaan lannistunut, vaan hän kovensi kritiikkiään. Lassilan uusi argumentti oli 

se, että rotuoppi suuntautui demokratiaa vastaan, sillä se pyrki keskittämään valtaa muka rodullisesti 

paremmalle yläluokalle. Erityisen huolestuttavaa oli, että rotuoppia käytettiin keinona sosiaalisesta 

huollosta pidättäytymiseen. Esimerkiksi sterilisaatiolakia oli puolustettu köyhäinhoitomenojen 

vähennyksillä. Lassilan mielestä ihmisarvo kuitenkin velvoitti sosiaalisten olojen parantamiseen. Hän 

ajatteli, että sosiaalisten olojen parantamisella oli myös perusta tieteessä, sillä uudet tutkimustulokset 

osoittivat, että ympäristö vaikutti ihmiseen – näin ollen biologiseen determinismiin perustuva väite 

siitä, että perimä määräsi kaiken, ei pitänyt paikkaansa. Tästä syystä Lassila kutsui rotuoppia 

kapitalismin ja imperialismin suojamuuriksi.  
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Lassila korosti, että rotuoppi suuntautui Ranskan vallankumouksen aatteita, vapautta, veljeyttä ja 

tasa-arvoa vastaan. Lassila tavoitteli yhteiskuntaa, jossa ihmisten välinen oikeudenmukainen 

arvosuhde, samanarvoisuus, toteutuisi käytännössä. Ideaalina hän piti tilannetta, jossa jokainen voisi 

kehittyä samalta viivalta suhteessa muihin tasa-arvoisesti. Rotuoppi soti tätä periaatetta vastaan 

seisten tasa-arvoisen yhteiskunnan tiellä. Tasa-arvon käsitteen avulla Lassila tuomitsi rotuopin 

moraalisesti sekä tarjosi vision oikeudenmukaisesta yhteiskunnasta. Käsitteen tarkoituksena oli 

tarjota moraalinen tuki sosiaaliselle työlle.  

 

Lassilalle sosiaalisten olojen parantaminen ja demokratia olivat kytköksissä toisiinsa. Hänelle 

demokratia oli järjestelmä, joka tasoitti ihmisten välisiä eroja sosiaalisissa lähtökohdissa. Lassila 

ajatteli, että demokratian tuli olla täydellistä siten, että jokainen saisi mahdollisuuden osallistua 

yhteiskunnallisten asioiden hoitamiseen samalta viivalta. Yhteiskunnallinen valta ei saanut keskittyä 

pienelle ryhmälle. Tämän vuoksi hän puolusti jokaisen oikeutta opiskeluun sekä kannatti sitä, että 

valtio ottaisi suuremman vastuun kansan terveydestä huolehtimisesta. Lassila kritisoi sitä, miten 

valtio kohteli sosiaalisessa huollossa haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä, kuten köyhiä ja vankeja. 

Hän tarkasteli yhteiskuntaa inhimillistä kurjuutta nähneen lääkärin näkökulmasta arvioiden, millaisia 

askeleita valtion tulisi ottaa, jotta tasa-arvoiseen asiantilaan päästäisiin. Tasa-arvo merkitsi käsitteenä 

asiantilaa ja periaatetta, minkä vuoksi tasa-arvon saavuttamisen saattoi asettaa yhteiskunnalliseksi 

päämääräksi, suunnaksi, jota kohti kulkea.  

 

Ihmisoikeudet osana demokratian ja rauhan puolustusta 1934–1939  
 

Lassilan ajattelussa demokratia perustui ihmisyksilön ainutlaatuisuuden kunnioittamiselle. Hän teki 

ihmisarvon pohjalta johtopäätöksen siitä, että jokaisella ihmisellä oli oikeuksia ihmisyytensä 

perusteella. Kun Lassila puhui ihmisoikeuksista, hänen tavoitteenaan oli suojella yksilöä 

valtiovallalta sekä esittää velvoitteita valtiolle siitä, miten yksilöä tuli kohdella. Lassila käytti 

ihmisoikeusretoriikkaa kritisoidessaan Kivimäen hallituksen esitystä sterilisaatiolaista, hallituksen 

esitystä kuolemanrangaistuksen käyttöalan laajentamisesta sekä sananvapautta rajoittanutta 

kiihoituslakia. Hänen tavoitteenaan oli suojella yksilön henkeä, terveyttä ja persoonallisuutta 

valtiovallan pakkotoimenpiteitä vastaan.  

 

Ihmisoikeuksien käsitteen avulla oli mahdollista suojella nimenomaisesti yksilöä valtiovaltaa vastaan, 

sillä oikeudet merkitsivät kielellisesti yksilöitäviä entiteettejä, asioita. Näin ollen yksilön oli 

mahdollista muodostaa kyseisiin entiteetteihin omistussuhde. Ihmisoikeuksien käsite mahdollisti sen 
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käsitteellistämisen, että ihmisellä oli oikeuksia, joita valtiovalta ei saanut loukata.  Käsite oli Lassilan 

puheenvuoroissa yksilön verbaalinen suojamuuri valtiota vastaan. Tällaisille yksilöä puolustaville 

puheenvuoroille oli kuulijakunta erityisesti liberaalin edistyspuolueen vasemmistosiiven 

keskuudessa.  

 

Lassilan ihmiselle antama arvonanto vaikutti siihen, millaisia oikeuksia hän katsoi ihmisyksilölle 

kuuluvan. Kunnioituksesta ihmishenkeä ja -terveyttä kohtaan hän puolusti oikeutta elämisen 

ylläpitämiseen ja suvunjatkamiseen. Nämä olivat hänen silmissään luonnollisimpia, alkeellisimpia 

ihmisoikeuksia. Ihmisen persoonallisuuden kunnioituksen pohjalta Lassila puolestaan puolusti 

oikeutta tietoon ja sivistykseen sekä ajatuksen- ja sananvapautta. Aikalaiskäsityksessä 

persoonallisuudella tarkoitettiin ihmisen sielua. Esimerkiksi filosofi Eino Kaila oli teoksessaan 

Persoonallisuus (1934) viitannut persoonallisuuteen kuvatessaan ihmistä, ”omalaatuista 

kokonaisuutta, jonka sielunelämä varttuneessa ihmisessä muodostaa ja jota nimitämme 

persoonallisuudeksi.” 432  Lassilan mielestä oikeudenmukainen yhteiskunta kunnioitti ihmisen 

persoonallisuutta eikä yrittänyt pakottaa ihmisiä samaan muottiin. Kansalaisoikeuksien 

puolustaminen oli tärkeää myös demokratian säilyttämisen vuoksi. Lassila koki diktatuurin uhkan 

voimakkaana, sillä demokratiat ympäri Eurooppaa sortuivat totalitääristen liikkeiden edessä. 

Kansalaisoikeuksien rajoittaminen oli Lassilasta vaarallista, sillä se saattaisi edesauttaa diktatuurin 

muodostumista.  

 

Sotaisa ilmapiiri sai Lassilan tarkastelemaan myös sotaa ihmisoikeuksien näkökulmasta. Hän piti 

sotaa ihmisoikeuksia loukkaavana, sillä sota loukkasi elämisen oikeutta. Lassila pyrki osoittamaan, 

että sodalle ei ollut minkäänlaista biologista perustaa. Hänen kritiikkinsä kohdistui 

sosiaalidarvinistiseen käsitykseen siitä, että ihmiset ja kansat olivat taistelusuhteessa toinen toisiinsa.   

Lassila puolusti ihmishengen kunnioitusta yhteiskunnan sosiaalisten olojen järjestämisen ja 

kansainvälisen yhteistyön perustana. Lassilan ajattelu kertoo siitä, että ihmisarvolla oli hänen 

silmissään universaali merkitys – jokainen ihminen oli arvokas. 

 

 

 

 

 

 
432 Kaila 1934, 11. 
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Tutkimustuloksien arviointia tieteellisessä viitekehyksessä 

 

Nähdäkseni Lassilan ihmisoikeusretoriikan perusteella voidaan tehdä kaksi havaintoa 

ihmisoikeuksien käsitteen käytöstä poliittisessa retoriikassa yleisesti. Ensinnäkin 

ihmisoikeusretoriikka on kytköksissä siihen, keiden ihmisyys nähdään suojeltavan arvoisena. Ainur 

Elmgren on aiemmin osoittanut, että Lassila ja Vala laajensivat oikeudet koskemaan niitä, joilta ne 

oli aiemmin evätty, kuten poliittisia vankeja ja mielisairaita. 433  Hän on viitannut Lynn Huntin 

tulkintaan oikeuksien laajentumisesta (engl. cascading rights discourse).434 Hunt on esittänyt, että 

ihmisoikeudet ovat vallankumouksellisia, koska ne ovat historiassa laajentuneet koskemaan yhä 

useampia ryhmiä.435Lassilan osalta oikeuksien laajentaminen oli kytköksissä hänen kritiikkiinsä 

rotuoppia kohtaan. Toisekseen ihmisoikeusretoriikka on yhteydessä siihen, mitkä ihmisen 

ominaisuudet on nähty suojelun arvoisina. Molemmat ihmisoikeusretoriikkaan vaikuttavat tekijät 

ovat kytköksissä ajanjakson aatteelliseen ilmapiiriin.  

 

Lassilan tavalle käyttää ihmisoikeuksien käsitettä voidaan löytää vastinpareja historiasta. Kuten olen 

tuonut esille, Huntin mukaan ihmisoikeudet ovat olleet vastarinnan väline sortoa vastaan.436 Lassilan 

kritiikki sterilisaatiolakia kohtaan oli oivallinen esimerkki tästä. Hänen kritiikkinsä suuntautui valtion 

laajenevaa sosiaalista kontrollia vastaan aikana, jolloin yksilöllä ei ollut vielä minkäänlaista suojaa 

valtion lääketieteellistä valtaa vastaan. Kun Lassila puhui oikeudesta suvunjatkamiseen, hän 

uudelleenmääritteli ihmisoikeuksien käsitteen merkityssisältöä vastareaktiona valtion toimintaan. 

Tämä kertoo ihmisoikeuksien käsitteen reaktiivisesta luonteesta. Käsitettä on käytetty vastareaktiona 

silloin, kun ihminen tai jokin olennainen osa ihmisyyttä on tarvinnut suojelua. Tällöin kyseinen osa 

ihmisyyttä, kuten tässä tapauksessa kyky lisääntyä, on voitu artikuloida poliittisessa retoriikassa 

ihmisoikeudeksi. Myös Elmgren on korostanut, että Lassila ja Erkki Vala käyttivät 

ihmisoikeusretoriikkaa suojelemaan yksilön oikeuksia valtiota vastaan.437 Olen työssäni arvioinut 

sitä, miksi juuri ihmisoikeuksien käsite on palvellut kyseistä tarkoitusta.  

 

Skinneriläistä metodia hyödyntäen olen pyrkinyt osoittamaan, millaisena työkaluna ihmisoikeuksien 

käsitettä oli mahdollista käyttää poliittisessa retoriikassa. Kun Lassila puolusti suvunjatkamista 

ihmisoikeutena, hän loi omistussuhteen ihmisen ja hänen lisääntymiskykynsä välille: 

 
433 Elmgren 2018b, 219, 236.  
434 Elmgren 2018b, 236. 
435 Hunt 2015, 105. 
436 Ibid. 
437 Elmgren 2018b, 236. 
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suvunjatkaminen oli ihmisen oikeus. Tällainen omistussuhde on mahdollista luoda minkä tahansa 

ihmisen ja hänen ominaisuutensa välille. Ihmisoikeuksien käsitteen avulla poliittisessa retoriikassa 

voidaan siis suojella laajaa kirjoa ihmisen ominaisuuksia. Tästä syystä Lassilan 

ihmisoikeusretoriikalle voidaan löytää yhtäläisyyksiä paitsi menneisyydestä, myös nykyajasta. Yhä 

nykyään ihmisoikeuksien käsitettä käytetään poliittisessa retoriikassa puolustamaan yksilöä valtiota 

vastaan ja/tai esittämään valtiolle velvoitteita siitä, miten yksilöitä tulisi kohdella. 

 

Käsitykseni ihmisoikeuksien käsitteestä poliittisen retoriikan välineenä vaikuttaa siihen, millä tavoin 

tulkitsen ihmisoikeuksien historian aiempia tutkimustuloksia. Samuel Moynin 1970-lukua 

korostavan tulkinnan merkitys piilee mielestäni siinä, että hän on osoittanut ihmisoikeusretoriikan 

laajentuneen tuolloin merkittävästi.438 Olen kuitenkin tutkimustuloksieni valossa sitä mieltä, että se 

tarve, jota ihmisoikeuksien käsite on syntynyt poliittisessa retoriikassa palvelemaan, on syntynyt 

aiemmin. Yhdyn Salojärven tulkintaan siitä, että toisen maailmansodan jälkeen syntynyt 

ihmisoikeusjärjestelmä on velkaa sotaa edeltäneille aatevirtauksille.439 Lassilan ajattelussa ilmeni 

käsitys ihmisoikeuksien universaalista luonteesta, vaikka hän ei käyttänytkään termiä ”universaali”. 

Tulkintaa edelsi käsitys siitä, että jokainen ihminen oli arvokas ja siten suojelun arvoinen.  

 

Kun yhdistän omat tutkimustulokseni Huntin ja Elmgrenin havaintoihin, on mielestäni selvää, että 

käsitteen käytön tavoitteena on ollut suojella yksilöä nimenomaan valtiovaltaa vastaan. Yksilön 

suojelu valtiota vastaan on ollut tarpeellista, sillä juuri valtiolla on ollut käytössään väkivaltakoneisto, 

joka on mahdollistanut lainsäädännön kautta tapahtuvan vallankäytön suhteessa yksilöön esimerkiksi 

sotien, kuolemanrangaistuksen tai pakkosterilisaation muodossa. Olen sitä mieltä, että 

ihmisoikeuksien käsitehistoriallinen tutkimus poliittisen retoriikan näkökulmasta voisi avata uusia 

kiinnostavia näkökulmia ihmisen ja modernin valtion välisen suhteen historiallisiin kehityslinjoihin. 

Tällainen tutkimus mahdollistaisi niiden poliittisten kehityskulkujen tarkastelun, jolloin yksilön ja 

valtion välinen suhde on ollut poliittisten taisteluiden, neuvotteluiden ja/tai uudelleenjärjestelyiden 

kohteena. 

 

On kiinnostavaa, että Skinner on kiistänyt käsitehistoriallisen tutkimuksen mahdollisuuden. Hänen 

mukaansa käsitehistoriaa ei voi olla olemassa sellaisenaan, vaan ainoastaan historiaa käsitteiden 

käyttämisestä osana argumentaatiota.440 Olen sitä mieltä, että nämä tulokulmat eivät sulje toisiaan 

 
438 Moyn 2010, 121–122. 
439 Salojärvi 2018, 267. 
440 Skinner 1988, 283. 
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pois, vaan ne on mahdollista yhdistää. Tässä työssä olen tarkastellut ihmisoikeuksien käsitettä 

Lassilan argumentaation työkaluna ja vertaillut Lassilan tapaa käyttää käsitettä sen varhaisempiin ja 

nykyisiin käyttötapoihin. Ihmisoikeuksien käsitteen retorisesta merkittävyydestä kertoo se, että sen 

käyttötavoille argumentaatiossa voidaan osoittaa yhdistäviä tekijöitä, jotka ulottuvat yli tiettyjen 

aikaan ja paikkaan sidottujen argumentaatiotilanteiden. On nähdäkseni mielekästä tutkia, mistä 

kyseiset yhtäläisyydet johtuvat.  

 

Jatkotutkimus 
 

Luonteva jatko tutkimukselle olisi luoda laajempi katsaus suomalaiseen antifasismiin. Oula 

Silvennoinen, Marko Tikka ja Aapo Roselius ovat tarkastelleet kattavasti suomalaisen fasismin 

historiaa muutama vuosi sitten ilmestyneessä teoksessaan Suomalaiset fasistit: Mustan sarastuksen 

airuet (2016). Kuva fasismista on tarkentunut, mutta ajanjakson antifasismista tiedetään toistaiseksi 

melko vähän. Antifasismin tutkimus voisi tarjota arvokkaan näkökulman siihen, miten ihmisen ja 

valtion välinen suhde ymmärrettiin sotienvälisenä aikana. Lassilan kaltaiset liberaalit kokivat, että 

oikeudenmukainen poliittinen järjestelmä perustui ihmisen kunnioittamiselle. Antifasismiin 

keskittyvä tutkimus voisi siis ainakin osin vastata Markku Mattilan väitöskirjansa lopussa esittämään 

kysymykseen siitä, mitä ajanjaksona vallinnut yhteiskunnan ja yksilön välinen suhde kertoo ajan 

yhteiskunnasta.441 Hän on nostanut esille erilaiset tulokulmat suhteessa sterilisaatioon: siinä missä 

sterilisaatiolakiesityksen laatinut professori Brynolf Honkasalo katsoi ”yhteiskunnan edun” menevän 

yksilön edelle, esimerkiksi Erkki Vala piti pakkosterilisointia ihmisoikeuksien loukkaamisena.442 

Elmgren on osoittanut, että Vala piti sterilisaatiolakia osana kansalaisoikeuksiin kohdistuvia 

loukkauksia.443  

 

Lassila jakoi Valan näkemykset. Ihmisoikeuksien liiton perustaminen viestii siitä, että juuri 

ihmisoikeuksien käsite koettiin yleisesti retorisesti merkittäväksi taistelussa fasismia vastaan. 

Antifasismia voisikin tarkastella ihmisoikeusretoriikan näkökulmasta. Kiinnostava kysymys on, 

miksi ihmisoikeusretoriikka tuli osaksi suomalaista poliittista keskustelua 1930-luvun puolivälissä. 

Aihetta voisi lähestyä esimerkiksi lehdistön, näkyvien ihmisoikeuksien puolestapuhujien sekä 

yhdistyksien, kuten Ihmisoikeuksien liiton, Rauhanliiton kautta ja Nuortasavaltalaisten liiton kautta. 

 
441 Mattila 1999, 347. 
442 Mattila 1999, 347–348. 
443 Elmgren 2018b, 231.  
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Tutkimus voisi syventää tietoa niistä poliittisista kamppailuista, joita yksilön ja valtion väliseen 

oikeudenmukaiseksi katsottuun suhteeseen liittyi sotienvälisenä aikana.  

 

Lassilan käsittelemät teemat ovat yhä ajankohtaisia. Tutkimusprosessin aikana syntyneet oivallukset 

ovat muistuttaneet minua siitä, että valtio on poliittisen vallankäytön instituutio. Sen väkivallan 

monopoli on mahdollistanut niin yksilöön kohdistuvan vallankäytön kuin ihmisryhmien 

eriarvoistamisen sekä menneisyydessä että nykyaikana. Autoritääriset poliittiset liikkeet ovat 

kyenneet hyödyntämään valtiokoneistoa poliittisten päämääriensä läpi viemiseksi. Menneisyyden 

ihmisoikeusretoriikan tutkimus voi avata näkökulmia vastarintaan, jota autoritääriset liikkeet ovat 

herättäneet. Aiheen tutkiminen on tärkeää, jotta ymmärtäisimme arvopohjaa, jolle demokratia 

perustuu ja kamppailuita, joita sen puolustamiseksi on aiemmin käyty.  
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Käytetyt lyhenteet  

 
HE       Hallituksen esitys 
ILA      Ihmisoikeuksien liiton arkisto 
KM      Komiteamietintö 
VLA    Väinö Lassilan arkisto 
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