
 

 

TARVITSEEKO NUORISON 
TYÖVOIMA SUOJELUSTA?LAKIEHDOTUS LASTEN JA NUORTEN TYÖNTEKIJÄIN TYÖAJASTA

NUORET JA VANHAT TYÖLÄISET KESKUSTELEMAAN 
ASIASTA!

SUOMEN SOS.-DEM.
NUORISOLIITON TOIMIKUNNAN JULKAISU

HINTA 50 PENNIÄ.

r/f



 PAINETTU 1918 
TYÖVÄEN kirjapainossa 

TAMPEREELLA

Työväenliikkeen kir asto

20008602 varasto
329.14-053.6(480) ShK 8 K TARVITSE 
Tarvitseeko nuorison työvoima suojelusta



 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Huomautus!

Suomen Sos.-dem. Nuorisoliiton työohjelmaan on vuodesta 1912 läh
tien kuulunut myöskin nuorisosuojelusasian ajaminen. Tampereella elo
kuussa 1917 pidetty liittokokous laajensi vielä tätä työohjelmaa m. m. 
velvoittamalla liittotoimikunnan ryhtymään toimenpiteisiin lakialotieiden 
valmistamiseen asiasta. Liittotoimikunta ryhtyi syksyllä 1917 tätä velvoi
tusta toteuttamaan ja jätti marraskuun alussa 1917 sos.-dem. eduskunta
ryhmälle kaksi kirjelmää, joista toinen koski nuorisotutkimuksen toimitta
mista ja on eduskunnalle esitetty sekä toinen lakia lasten ja nuorten hen
kilöjen työajasta.

Viimemainittua ei ole eduskunnalle vielä esitetty. Senvuoksi tahtoo 
liittotoimikunta täten tarjota avoimen tilaisuuden keskustella ehdotukses
tamme, jotta päästäisiin selville, onko siihen tehtävä muutoksia ja millai
sia, ennenkuin se eduskunnalle esitetään.

Voimassa oleva lainsäädäntömme lasten ja nuorten työntekijäin työ
ajasta sisältyy pääasiassa niihin määräyksiin, joita siitä tavataan asetuksessa 
kaupasta ja elinkeinosta helmikuun 24 päivältä 1808, mainitun asetuksen 
sijaan maaliskuun 31 päivänä 1879 annetussa, vielä voimassa olevassa elin- 
keinoasetuksessa ja varsinkin asetuksessa teollisuusammateissa olevain työn
tekijäin suojelemisesta huhtikuun 15 päivältä 1889 sekä siinä asetuksessa 
työstä teollisuus ynnä eräissä muissa ammateissa, jonka eduskunta 1909 
vuoden toisilla valtiopäivillä hyväksyi.

Varsin helposti käsitettävissä on, että ne määräykset, jotka lasten ja 
nuorten työntekijäin työajasta tavataan noissa yllämainituissa vanhemmissa 
asetuksissa, jo ovat auttamattomasti vanhentuneita. Vuoden 1909 asetuk
set taas puolestaan ovat, vaikka eivät vielä vanhuuttaan pilalla, heti alun
pitäen olleet nykyisten tuotannollisten olojen vaatimuksia vastaamattomia 
työväenluokan ja työtätekevän nuorison kannalta niitä arvosteltaessa.

Kapitalistisen tuotantotavan kehittyessä on yleensä kaikissa maissa las
ten ja nuorten työntekijäin työvoima tullut erittäin halutuksi tavaraksi. 
Niin on käynyt myöskin meillä. Teollisuuden, käsityöammattien ja maan
viljelyksen palvelukseen kiinnitetään vuosi vuodelta suurenevia määriä 
lapsia ja nuoria työntekijöitä, koska kapitalismin voitonnälkä tämän menet
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telyn kautta saa lisää tyydytystä, saaden, jakamalla työläisperheen use
ampaan tuottavaan yksilöön, tilaisuuden ostaa useamman henkilön työ
voiman samalla hinnalla, millä ennen osti yhden henkilön työvoiman. 
Käsiammateissa taas ylivoimaisen suurteollisuuden kanssa kilpailla yrittä
vät pientuottajat tarttuvat kuin hukkuva oljenkorteen nuorten työntekijäin 
ja oppilaitten niin suureen riistämiseen kuin suinkin on mahdollista, saa
dakseen täten halpahintaisempaa työvoimaa. Tämän voi todeta tarkasta
malla meidänkin maamme työtilastollisia tutkimuksia ja virallisten tilasto
jen numeroja näiltä aloilta.

Noitten taloudellisen elämän alalla viime vuosikymmenien ajalla tapah
tuneen kehityksen kulkuun verrattuna pahasti vanhentuneiden ja tämän 
kehityksen luoman nykyisen tuotannollisen elämän vaatimuksia vastaamatto
mat lasten ja nuorten työntekijäin työajan pituutta koskevat määräysten 
sijaan olisi siis nopeasti saatava uudet määräykset, jotka olisivat laaditut 
nykyisiä tuotanto-oloja ja tulevaa tuotannollista kehitystä silmällä pitäen

Kiireellisemmäksi asia kuitenkin juuri hetkellä muodostuu sen johdosta, 
että vihdoinkin on saatu eduskunnan hyväksymällä lailla kahdeksantunnin 
työajasta säännöstellyksi täysikasvuisten työntekijäin työaika maassamme. 
Kun tätä lakia ruvetaan käytännössä toteuttamaan, syntynee pyrkimyksiä 
sellaisilla teollisuusaloilla, joilla lihasvoiman tarve on siinä määrässä kor
vattu koneellisella voimalla, että nuoret työntekijät pätevät työn suorituk
sessa yhtähyvin kuin täysikasvuisetkin, pyrkimyksiä vaihtaa ennen käytetty 
täysikasvuisten työntekijäin työvoima nuorten työntekijäin työvoimaan, 
sikäli kuin siihen vaan tilaisuutta ilmenee. Tämä synnyttää suurentuneen 
nuorisotyövoiman kysynnän ja siten joudutaan sellaisen kehityksen alkuun, 
joka ennen pitkää kääntyy tavattoman turmiolliseksi sekä työläisnuorisolle 
että koko työväenluokalle, kuin myös loppukädessä koko yhteiskuntamme 
tulevaisuudelle.

Säätämällä kiireesti laki lasten ja nuorten työntekijäin työajasta olisi 
maamme eduskunnan käytävä vastustamaan sitä yhteiskunnalle turmiolli
sen kehityksen suuntaa, jonka ilmenemismahdollisuuteen on edellä viitattu.

Laissa lasten ja nuorten henkilöjen työajasta on ensikädessä tärkeätä 
kaksi seikkaa: 1) kuinka korkeaan ikään asti lasten työssä käyttö kokonaan 
kielletään ja 2) kuinka lyhyeksi rajotetaan nuorten työntekijäin työaika.

Asetuksessa työssä teollisuus- ynnä eräissä muissa ammateissa ovat 
molemmat edellä mainitut seikat määritellyt tavalla, joka ei vastaa oloja 
nykyisen tuotantotekniikan vallitessa, vaan suojelee yksipuolisesti kapitalis
tin riistovapautta. Ne määräykset olisi siis kumottava ja paremmat mää
räykset säädettävä lasten ja nuorten työntekijäin työajasta.

Eduskuntaesitysmietinnössä n:o 7 vuoden 1917 ensimäisillä valtiopäivillä 
lausuu Työväenasiainvaliokunta laista kahdeksan tunnin työajasta m. m. 
seuraavaa:

»Eduskuntaesitystä käsitellessään on Valiokunta kiinnittänyt huomiota 
siihen, että kahdeksan tunnin työaika on meillä samaten kuin muissa 
maissa taloudellisen elämän ja varsinkin teollisuuden eri aloilla jo kauan
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ollut työntekijäin pyrkimysten lähimpänä päämääränä. Tämän tuntimää
rän asettaminen päivittäisen työajan korkeimmaksi rajaksi perustuu siihen 
laajalti vakiintuneeseen käsitykseen, että ainoastaan siten voidaan turvata 
työntekijäin ruumiillinen terveys ja henkinen kehitys. Omaksuen tämän 
käsityskannan Valiokunta on sitä mieltä, että tällaisen työajan käytäntöön 
ottaminen ajan mittaan tietäisi laajojen kansankerrosten varsin tuntuvaa 
taloudellisen ja sivistyksellisen tason kohoamista ja siten tuottaisi yhteis
kunnalle erittäin suuriarvoisia etuja".

Aivan yhtä suurella oikeudella saatetaan sanoa lapsista ja nuorista työn
tekijöistä, että ainoastaan riittävällä ruumiillisen työn rajoituksella voidaan 
lasten ja nuorten työntekijäin ruumiillinen terveys ja henkinen kehitys 
turvata. Ja nuorison ruumiillisen terveyden ja henkisen kehityksen turvaa
minen on yhteiskunnan tulevaisuudelle mitä tärkeintä.

Ikäraja, jota ennen lasta ei saa käyttää palkkatyöhön olisi meillä ase
tettava korkeammalle kuin eteläisimmissä maissa. Tämä sen vuoksi, että 
lapsen ruumiillinen kehitys tapahtuu meillä hitaammin kuin eteläisimmissä 
maissa Meillä ei ole kylläkään riittävästi tutkittu tätä asiaa. Mutta ne 
muutamatkin tutkimukset, jotka meillä tältä alalta ovat olemassa, näyttävät 
asianlaidan sellaiseksi kuin edellä olemme sanoneet. Niinpä esim. lehtori 
Ivar Wilskman tutkielmassaan „Suomen koulunuorison ruumiillisesta kehi
tyksestä" tulee siihen lopputulokseen, että ainakin suomalainen poika kas
vaa ja kehittyy voimakkaammin vanhemmalla ijällä kuin eteläisempien 
maiden. Tässä äsken mainitussa tutkimuksessa on suomalaisen nuorukai
sen kasvu lisäysten ja painolisäysten tilastollisen esityksen avulla sitovasti 
todettu, että noissa molemmissa suhteissa suurin lisäys tulee vuotta myö
hemmin suomalaiselle pojalle kuin eteläisempien maiden pojille.

Tämän seikan selvittämiseksi lainattakoon tähän lehtori Wilskman'in 
tutkimuksesta seuraavaa:

»Seuraava taulukko näyttää meille suomalaisen pojan kasvulisäyksen 
kutakin ikävuotta kohti; toinen sarake sisältää vastaavat eri maissa lasket
tujen vuosilisäyksien keskiarvot. Selitykseksi ilmoitettakoon, että esim. 
ensimäisellä rivillä oleva luku 35 mm tarkoittaa sitä lisäystä, joka tulee 
suomalaisen pojan pituuteen hänen käydessään kahdeksatta vuotta — siis 
hänen täytettyään 7 vuotta olematta vielä 8 vuotta vanha. Luvut ovat 
ilmoitetut millimetreissä ilman desimaaleja.

Kasvulisäys
Suomessa

Yleinen eurooppal. 
kasvulisäys

8:na vuotena 35 mm 50 mm
9:nä u 52 „ 45 n

10:nä n 55 „ 45 •
11 :nä 9 53 „ 47 M
12:nä n 41 „ 48 H
13:nä n o4 » 57 n

14:nä II 50 „ 60
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15:nä vuotena 65 mm 60 mm
16 nä n 59 V 48 n

17tnä 9 48 * 35 n

18:nä II 21 • 13 ii

19:nä II 15 n 3 il

20:nä n 10 9 1 ii

Vaikkakin oikeanpuolisen sarakkeen luvut eivät ole täysin luotettavia — 
käytettävänäni on alaankuluvaa ulkomaista tilastoa ollut liian niukasti —, 
käypi luettelosta kuitenkin selväksi, että suomalaiselle pojalle tulee suurin 
kasvunlisäys hänen ollessaan noin 15 — 16 vuoden ijässä, jota vastoin muu
alla Euroopassa maksimilisäys tulee vuotta aikaisemmin. Myöskin huo
maamme, että meikäläinen nuorukainen kasvaa kauemmin kuin muukalai
nen: edelliselle tulee vielä 19 -20 v. ijässäkin pituutta lisää 10 mm, jota- 
vastoin jälkimäinen miltei säännöllisesti lakkaa kasvamasta ollessaan noin 
18 v. vanha".

Lehtori Wilskman on myöskin ottanut tutkiakseen luokkayhteiskunnan 
vaikutuksia edellä selitettyyn nuorisofysiologiseen kysymykseen ja tullut 
siinä suhteessa varsin mielenkiintoisiin tuloksiin, jotka hän esittää seuraa- 
valla tavalla:

»Fysiologit ovat sitä mieltä, että varallisuus ja sitä seuraavat parantu
neet hygieniset olot, kuten ravitsevampi ruoka, tilavammat asuntohuoneet, 
suurempi puhtaus j. n. e., hyvin tuntuvasti ja edullisesti vaikuttavat lasten 
kasvamiseen. Varakkaitten perheiden lapset olisivat siis tämän säännön 
mukaan pitemmät ja painavimmat kuin heidän köyhemmissä oloissa kasva
neet toverinsa.

Jos joissakin kaupungeissa on olemassa, paitsi kansakouluja, joku valtion 
lyseo, jonka oppilasmäärä ei ole niin suuri, että luokilla syntyisi tilan
puute, ja jos paikkakunnalla lisäksi toimii joku yksityinen samankielinen 
oppilaitos, jonka lukukausimaksut ovat 3 — 4, vieläpä 5:kin kertaa niin 
suuret kuin valtion lyseoissa, niin varmasti voidaan olettaa, että yksityisen 
koulun oppilaat yleensä ovat verrattain varakkaiden, edullisissa ja hygieeni
sissä oloissa elelevien perheiden lapsia. Valtionkoulujen oppilaat edus
tavat jo melkoisesti varattomampaa ryhmää, ja kansakoulussa käy suurim
maksi osaksi köyhälistön lapsia. Näin ollen voitaisiin edeltäkäsin olet
taa, että mainituissa eri yhteiskuntaluokkiin kuuluvissa oppilasryhmissä on 
olemassa huomattava ero, mitä lasten fyysilliseen kehitykseen tulee.

Allaolevassa taulukossa esitetyt tulosluvut todistavat olettelun oikeaksi. 
Laskuihini olen ottanut Oulun, Joensuun, Kuopion, Viipurin, Mikkelin, 
Tampereen ja Hämeenlinnan kouluiksi toimitettujen mittausten tulokset. 
Helsingin, Turun ja Vaasan koulut on jätetty lnkuunottamatta syystä, että 
Vaasan yhteiskoulussa ei oppilaita tätä ennen ole mitattu; Turussa taas 
on yhteiskoulun poikaoppilaita aivan mitätön määrä valtion lyseoiden 
oppilassummaan verraten, ja monesta syystä Helsingin koulujen olot eivät 
tässä kohden kelpaa vertailuun otettaviksi.
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Yhteiskoulut Lyseot Kansakoulut
10-vuotiaat 135,16 cm 134,23 cm 130,67 cm

11 138,83 w 137,12 n 135,33

12 144,16 n 141,31 •t 139,33 a

13 tl 147,o» n 146,6. n 143,35 n

14 153,05 n 151,n il 147,93

15 n 159,28 il 156,98 154,63 n

16 i 165,37 H 162,54 n 159,20 n

17 n 169,3i n 166,68

18 H 171,58 169,08 v

19 1» 173,28 n 170,42 ii

20 H 174,40 n 172,26 H

Niinikään tutkimuksissaan suomalaisen pojan ruumiin painosta tulee 
lehtori Wilskman tulokseen, «että eurooppalaiset nuorukaiset yleensä aikai
semmin kuin suomalaiset lakkaavat kasvamasta". Hän toteaa: »vasta noin 
23-vuoden ikäisenä saa meikäläinen mies täyden mittansa ja painonsa".

Seuraavassa taulukossa esitetään Wilskman,in tutkimuksen mukaan eri- 
suomalaisen pojan painolisäykset hänen kutakin ikävuottaan kohti sekä 
vertailun vuoksi n. s. normaalilisäykset, jotka ovat keskiarvoja A. Keiin ja 
C. H. Stratzin laskemista tulosluvuista.

Suomalaisten lisäys Normaalilisäys
8-vuotiaat 1,409 gr. 1,750 gr.
9 n 2,330 * 1,500 n

10 ti 2,795 II 1,750 n

11 n 2,898 3,500 H

12 n 2,623 2,250 II

13 n 3,012 II 3,500 II

14 i 4,532 II 3,500 II

15 il 5,643 II 6,500 H

16 n 5,908 • 8,000 n

17 n 6,710 II 5,000 n

18 n 3,372 II 4,000 n

19 il 2,277 U 1,000 n

20 n 2,030 tl

Näitten numeroitten johdosta lehtori Wilskman toteaa seuraavaa: Tulos
luvut ilmoittavat, että suomalaisen pojan merkillisen säännöllisesti lisään
tyvä paino yleensä ei noudata normaalimalliksi arveltua kehityssääntöä. 
Hänen painomääräänsä ei tule sitä lyhytaikaista, varsin tuntuvaa lisäystä, 
joka pojille muualla on laskettu tulevaksi heidän käydessään 16:tta vuotta; 
vasta vuoden verran myöhemmin saa meikäläinen nuorukainen suurimman 
painolisäyksensä, joka kumminkin on normaalikaavan maksimilukua pie
nempi. Lisäksi on huomattava, että suomalainen vielä 20:n ikäisenäkin
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tulee tuntuvasti painavammaksi (lisäys on 20:llä ikävuodella 2 kiloa), jota 
vastoin muitten sivistysmaitten samassa ijässä olevat nuorukaiset jo ovat 
painonsa puolesta lakanneet kasvamasta.

Myöskin ruumiinpainon kehitystä tutkiessaan yllämainittu tutkija on 
ottanut osittain huomioon yhteiskunnallisen luokkajaon vaikutuksia ja esit 
tää siitä tutkimuksensa tuloksena seuraavaa:

»Missä määrin vanhempien varallisuus vaikuttaa heidän lastensa ruumiin
painon kehitykseen, huomaamme allaolevasta taulusta, jossa tulosluvut, 
riippuen siitä mitä koulua asianomaiset oppilaat käyvät, on jaettu kolmeen 
ryhmään. Samaten kuin poikien pituudesta puhuttaessa on tätäkin taulukkoa 
kokoonpantaessa arveltu, että yhteiskoululaiset ovat verrattain varakkaiden 
perheiden lapsia, jos heidän koulukaupungissaan on olemassa samankieli- 
nen valtionkoulukin, jonka oppilasmäärä on sallittua maksimilukua pienempi.

Yhteiskoulut Lyseot Kansakoulut
10-vuotiaat 29,66 kgr. 27,22 kgr. 27,62 kgr.
11 » 32I0i Il 32,04 * 30,07 n

12 o 35,73 H 34,21 H 32,ig V

13 II 38,65 II 37,76 M 34,66 w

14 II 43,29 V 41 ,38 II 37,00 n

15 II 49,12 n 46,eo II 40,69 n

16 n 54,70 n 52,77 II

17 n 59,2Ö ii 57,60 •1

18 u 62,22 ii 60,oo II

19 n 63,80 ■ 61,96 M

20 M 65,43 * 65,09 II

Näitten numeroitten johdosta todentaa tutkija: »sääntö, joka poikien
ruumiin pituudesta puhuttaessa todettiin olemassa olevaksi, näkyy täydesti 
pysyvän voimassa myöskin heidän painoonsa nähden". (Suomen Voimistelu- 
opettajaliiton julkaisuja. Finska Gymnastiklärarförbundets publikationer. 
II. Tilastollisia tietoja Suomen koulunuorison ruumiillisesta kehityksestä. 
I. Poikien kasvutilastoa. Koonnut Ivar Wilskman, Helsinki 1916, Suoma
laisen Kirjallisuuden Seuran Kirjapainon Osakeyhtiö. Kts. siv. 18 -19, 
21-22, 31, 34-36). •

Nämä esitetyt numerot tukevat ilmeisen selvästi sitä käsitystä, että suoma
lainen nuoriso olisi, sen ruumiillisen kehityksen edistämiseksi ja suojele
miseksi, vapautettava ruumiillisen työn tuottamasta rasituksesta aina siihen 
asti, kunnes on ehtinyt 17 vuoden ikään. Samoin se lehtori Wilskman’in 
tutkimuksessa todettu seikka, että suomalaisen nuorukaisen ruumiillista 
kehitystä jatkuu aina 20 vuoteen asti, sekä että „vasta noin 23 vuoden 
ikäisenä saa meikäläinen mies täyden mittansa ja painonsa", tukee voimak
kaasti sitä käsitystä, että nuoren työläisen ikäraja meillä olisi oleva korke
ammalla kuin Keski-Euroopan maissa ja että nuoren työntekijän työaika 
on rajoitettava täysikasvuisen työaikaa lyhemmäksi.
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Haluamme tukea tuota käsitystämme vielä eräillä tilastotiedoilla ja 
tutkimustuloksilla muista maista.

Saksassa on Yhdistys Yhteiskunnallisia Uudistuksia varten (Die Qesell- 
schaft fiir Soziale Reform) toimittanut tutkimuksen Saksan työläisnuori
sosta. Se ei ole sosialistien, vaan porvarillisten talousoppineitten, lääkärien, 
fysiologien y. m. toimittama. Tämän tutkimuksen kolmannessa osassa, 
joka nimenomaisesti koskee työn suorituksen vaikutuksia nuorten ihmisten 
elämään ja terveyteen, lausuu dosentti, lääketieteen tohtori J. Kaup seuraa- 
vaan tapaan:

Ammatillisen työn vaikutus nuorison elämään ja terveyteen vaatii eri
koista käsittelyä. Nuoret ihmiset ovat aina täytettyyn 18 ikävuoteen saakka 
kokonaan kehitystilassa. Niukoista tutkimuksista huolimatta saattaa siitä 
kuitenkin antaa summittaisia tietoja. Suuremmassa määrässä kuin koulu- 
ijällä lisääntyy 14 ikävuodesta alkaen ruumiin paino ja sen pituuskasvu. 
Kotelman’in tutkimusten mukaan on esim. ruumiinpainon lisääntyminen 
10—14 ikävuoteen keskimäärin noin 2,6 kgr. vuotta kohden, mutta 14 ja 
18 ikävuoden välillä noin 5 kgr., siis puolta enemmän. Samoin on koulu- 
ijällä vuotinen pituuskasvu noin 3,6 cm, mutta 14-18 vuoteen lisääntyy 
se keskimäärin 5,i cm vuotta kohden. Nämä tutkimukset ovat tehdyt 
Hamburgin gymnaasien oppilaista, mutta myös eri tutkijat Ameriikassa ja 
Englannissa ovat tulleet samanlaisiin tuloksiin nuorison kehitysijän viimei
sillä asteilla tapahtuvaan ruumiinpainon ja pituuskasvun lisääntymiseen 
nähden.

Meille on kuitenkin suurempi merkitys Erismannin tutkimuksilla, joita 
hän on tehnyt Keski-Venäjällä, käsittäen tutkimus yli 100,000 työläisen. 
Erisman vertailee eri tutkijain tutkimustuloksia ja huomaa, että Venäjällä 
14 ja 17 ikävuoden välillä, Amerikassa, Englannissa ja luultavasti myös 
Saksassa 13 ja 17 ikävuoden välillä havaitaan poikien pituuden kasvulisäys 
erittäin runsaaksi, noin 6 cm vuotta kohti, ollen tämä ilmiö samanaikai
nen sukupuolisen kypsyyden alkamisen kanssa. Tyttöjen pituuskasvu lisään
tyy samoista syistä jo 11 ikävuodesta ja kestää 15 ikävuoteen asti; tyttö
jen nopea kasvuaika päättyy niinmuodoin jo pari vuotta aikaisemmin kuin 
poikien. Runsaan pituuskasvun yhteydessä on pojilla myös rintakehän 
laajeneminen erittäin suuri 14 ja 18 ikävuoden välillä, ollen keskimäärin 
noin 3 cm vuodessa. Tytöillä sitävastoin alkaa se jo 11 ikävuodella ja 
kestää 15 ikävuoteen. Ja aivan samassa suhteessa on myös ruumiin painon 
lisääntyminen. Moskovan kuvernementissa huomattiin työssä olevien las
ten ja nuorten ruumiin painon lisääntyvän 10 — 14 ikävuoteen keskimäärin 
2 kgr., mutta 14—18 ikävuoteen noin 4,7 kgr. Tämä lisäys on ollut kuta
kuinkin sama 14 — 18 ikävuoden välillä belgialaisten keskuudessa ja myös 
Hamburgin gymnaasien oppilaissa, Englannin nuorisossa kuitenkin jonkun- 
verran suurempi, noin 5,4 kgr.

Nämät muutamat tosiasiat ovat omiansa todistamaan tänä ikäkautena 
tapahtuvista suurista muutoksista kummassakin sukupuolessa. Elimistön 
tarpeiden täytyy senvuoksi tulla huolellisesti tyydytetyiksi tämän kehityksen
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kestäessä. Ennenkaikkea vaatii1 suuri painon lisäys ylimääräistä ravintoa, 
jotta elimistörakenteelle olisi riittävästi munanvalkuaisaineita. Kammerin 
ja Hassen tutkimukset ovat osottaneet, että 14 ja 15 ikävuoden välillä ole
vat pojat, joiden ruumiinpaino on noin 40 kgr. tarvitsevat ravintoa 2,100 
kalorian lämpöyksikkömäärän. Tässä ijässä pitäisi saada päivittäin noin 
86 gr. munavalkuaisaineita, 89 gr. rasvaa ja 271 gr. hiilihydraatteja. Tultaessa 
18 ikävuoteen kohoaa ravintotarve niin että ruumiinpainon ollessa noin 
56 — 57 kgr. ravintoaineitten palamisarvo nousee jo 2,700 kalorian lämpö- 
yksikkömäärään. Sitä paitsi on koko joukko fysiologisia vaatimuksia, jotka 
juuri tällä ikäkaudella täytyy tyydyttää. Lukuunottamatta erilaisten ravinto
aineiden paljoutta vaatii luurakenteen vahvistaminen paljon kivennäis- 
suoloja sisältäviä ravintoaineita. Juuri tästä syystä ei ammattityö saa liiaksi 
rasittaa erikoisia lihasryhmiä tai luurakenteen osia. On pidettävä huolta, 
ettei nuoria työntekijöitä rasiteta pitkää aikaa yksipuolisella työllä vaan 
hankitaan erilaisilla työmuodoilla tarpeellista vaihtelua. Alituinen aineiden 
vaihdos edellyttää happorikasta mahdollisimman hyvää ilmaa, jotta ravinto
aineiden palaminen voi tapahtua esteettömästi. Hyvä ilma ei ole välttä
mätöntä yksinomaan työ- vaan myöskin asuinhuoneissa. Kaikki nämät 
suuret fysiologiset muutokset vaativat erikoista varovaisuutta ulkonaisten 
voimien käylössä Elimistön sisäinen työnsuoritus verenkierrossa ja ruuan
sulatuksessa on jo melkoinen. Hyvin pian valtaa väsymys, vallankin sil
loin kun ei ole olemassa normaalisen kehityksen edellytyksiä. Joka tapauk
sessa vaatii elimistö vielä niinkuin lapsuusvuosinakin pitkää yölepoa, jotta 
lihas ja hermorakenne tulisi päivän ponnistusten jälkeen uudelleen täysin 
toimintakykyiseksi. Nämät edellytykset koskevat kumpaakin sukupuolta. 
Tytöt ovat tosin jo vähän varemmin kehittyneet, mutta alkavan sukupuoli- 
kypsyyden ja sen seurausilmiöiden kerällä ilmenee elimistössä eri vaati
muksia joten tyttöjen suojeleminen 18-ikävuoteen saakka on vielä enem
män tarpeen kuin poikien. Kummankin sukupuolen hyvän kehityksen 
edellytyksenä on sitä paitsi kaiken vahingoittavan niinkuin alkoholinkäy
tön, epäsäännöllisen elämän, kiihottavan lukemisen ja sukupuolisen huiken
televaisuuden varominen. (Schriften der Qesellschaft fiir Soziale Reform. 
Herausgegeben von dem Vorstande. IV. Band, Heft 3; Heft 36 der gan- 
zen Reihe. Die Jugendlichen Arbeiter in Deutschland. III. Schädigungen 
von Leben und Oesundheit der Jugendlichen namentlich im Zusammen- 
hange mit Zeit und Art der beruflichen Beschäftigung von Dosent Dr. 
nu d. J. Kaup. Jena Verlag von Gustav Fischer 1911). Katso siv. 5-7 
(93-95).

Yllä esitetystä käynee selväksi että varsin pätevillä syillä ovat puolus
tettavissa nuorison vapauttaminen vissiin ikärajaan asti kokonaan ruumiilli
sesta työstä ja myöhemmälläkin ijällä nuorten työntekijäin työajan rajotta- 
minen tavallista lyhempään.

Nuorten työläisten työajasta ja suojeluksesta yleensä on työtätekevä 
nuoriso myös it e kansainvälisissä sosialistisissa nuorisokongresseissa luonut 
oman ohjelmansa, jonka pääkohdat ovat seuraavat:
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1) on kiellettävä kaikki nuorisotyövoiman käyttö palkattuun työhön 
siihen asti, kunnes nuori henkilö on täyttänyt 16 vuotta. Koulunkäynti- 
velvollisuus on laajennettava ulottumaan tähän samaan ikään asti.

2) on säädettävä 6-tuntinen maksimityöpäivä kaikille alle 18 vuotiaille 
työläisille, niin hyvin naisille kuin miespuolisillekin.

3) on kiellettävä kaikki yötyö alle 18-vuotiailta.
4) on säädettävä 36-tuntinen keskeymätön sunnuntailepo kaikille alle 

18-vuotiaille.
Näitten pääkohtien, jotka koskevat nimenomaisesti lasten ja nuorten 

henkilöjen työajan rajoituksia, lisäksi sisältää kansainvälisessä sosialistisessa 
nuorisokongressissa Stutgartissa elokuun 24—26 päivinä 1907 nuoriso- 
suojeluksesta laadittu päätöslauselma 10 muuta tärkeätä nuorisosuojelus- 
vaatimusta (Bericht iiber die erste internationale Konferenz der sozialisti- 
schen Jugendorganisationen. Stuttgard 1907 Kommissionsverlag von Paul 
Singer).

Kun meillä Suomessa 8 tunnin työaikalain säätämisellä jo on erotettu 
täysi-ikäisten työajansäännöstely erilleen muusta työväensuojeluslainsäädän- 
nöstä, niin mielestämme siitä johtuu, että nuorisosuojeluslainsäädäntökin 
on jaettava kahtia: eroitettava erilleen lasten ja nuorten henkilöjen työajan 
säännöstely muusta lasten ja nuorten työntekijäin suojeluksesta. Tämän 
jälkimäisen lainsäädäntötyön alkuun saamiseksi ovatkin eräät tämän alot- 
teen allekirjoittajista valmistaneet eri alotteen, jossa yksityiskohtaisen nuoriso 
suojeluslainsäädännön pohjaksi esitetään yhdyttäväksi laajakantoisiin esi- 
tutkimustöihin Syistä, jotka johtuvat kahdeksantunnin työaikalain säätä
misestä täysi-ikäisille ja joihin jo tämän esityksen alussa olemme viitan
neet, ei lasten ja nuorten työntekijäin työaikaa mielestämme kuitenkaan 
voida jättää nykyisten määräysten varaan siihen asti kunnes edellämainitun 
tutkimuksen jälkeen säädettäisiin nuorisosuojeluslaki, vaan on laki lasten 
ja nuorten henkilöjen työajasta jo sitä ennen, vieläpä kiireellisesti, aikaan 
saatava.

Edellä sanomastamme johtuukin se että myöhemmin esittämämme laki
ehdotus lasten ja nuorten työntekijäin työajasta yleensä on muodostettu 
yhdenmukaiseksi lain kahdeksantunnin työajasta ja lakiehdotuksen kahdeksan
tunnin työajasta maanviljelyksessä ja erinäisissä muissa ammatissa mukaiseksi.

Jotta puheena oleva laki tulisi tarkoitustaan vastaavaksi, on se saatava 
koskemaan palkkatyön kaikkia aloja, ja voidaan poikkeuksia sallia aino
astaan erikoisen painavissa ja yhteiskunnan edun kannalta katsoen välttä
mättömissä tapauksissa. Samoin voidaan poikkeuksia työaikaan nähden 
sallia vaan erikoisen valvonnan alaisena ja etupäässä maanviljelyksen kan
nalta tärkeinä ajankotina, kuten kylvönteon ja heinänkorjuun sekä viljan 
ja puutarhatuotteiden korjaustöiden aikana ja joidenkin ylivoimasten 
luonnontapahtumain ja tapaturmien sattuessa.

Lainnoudattamisen valvomisen tulisi olla mahdollisimman tehokas.
Lakiin on myös sisällytettävä riittävän tehokkaita rangaistusmääräyksiä 

lain rikkomuksien ehkäisemiseksi.
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Lakiehdotus
Lasten ja nuorten henkilöjen työajasta.

1 §•
Tämän lain alaisia ovat;
1) alempana mainitut liikkeet ja yritykset, sikäli kuin niissä käytetään 

työntekijöinä muita kuin puolisoa ja omia lapsia:
a) käsityö- ja tehdasliikkeet sekä muut teollisuusammatit;
b) rakennusten sekä satamain ja ratain, siltain, teiden ja muiden kulku

laitosten rakentaminen, korjaus ja kunnossapito;
c) sukellus- ja pelastustoiminta;
d) saunat ja kylpylät;
e) raivaus-, perkaus-, kuivaus- ja puhtaanapitotyöt;
f) metsän- ja halonhakkuu;
g) puutavaran ajo, lauttaus ja uitto;
h) tavaran lastaus ja purkaminen;
i) kauppa-, konttori-, ja varastoliikkeet;
k) ravintola-, hotelli ja kahvilaliikkeet; ynnä
l) liikkeet ja yritykset, jotka on pidettävä edellämainittujen veroisina;
2) alempana mainitut liikkeet ja laitokset, mikäli niissä käytetään pal

velus- ja työväkeä:
a) rautatie- ja raitiotieliikenne, posti-, tulli- ja puhelinlaitokset ynnä 

kanavat;
b) automobiililiikenne ja ajuriliike;
c) virastot, koulut, sairaalat ja vankilat; sekä
d) liikkeet ja laitokset, jotka on pidettävä edellämainittujen veroisina; 

sekä
3) alempana mainitut liike-, toimi- ja työalat, mikäli niissä käytetään 

useampia työläisiä kuin yksi, lukuunottamatta puolisoa ja omia vajaval- 
taisia lapsia:

a) maanviljelys;
b) karjatalous, sikalat, kanalat, koiratarhat ja muut niihin verrattavat;
c) metsä- ja maatalous- sekä puutarhatuotteiden jalostus maanviljelyk

sen ja sen sivuelinkeinojen yhteydessä;
d) metsien hoito ja lukeminen sekä perkaus-, raivaus- ja puhdistustyöt 

yksityistaloutta varten;
e) metsästys ja kalastus;
f) maan, metsän, kalaveden ja karjalaitumen vuokrauksesta johtuvat 

vero- ja apupäivätyöt; i
g) maanviljelys, kotitalous- ja perhepalvelijain sekä niihin verrattavain 

aputyöläisten työt;
h) maanviljelyskoneiden ja työvälineiden valmistus-, korjaus- ja hoito

työt maatalouden ja sen sivuelinkeinojen yhteydessä;



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

13

i) muut liike-, toimi- ja työalat, jotka on pidettävä edellä mainittujen 
veroisina.

Mitä tässä laissa säädetään, koskee myös sellaista liikettä ja yritystä, 
jota valtio, kunta, seurakunta, yhdistys tai laitos pitää, vaikka sitä ei har
joiteta elinkeinona.

2 §•
Lapsella tarkotetaan tässä laissa sitä, joka ei ole täyttänyt 16 vuotta ja 

nuorella työntekijällä nuorukaista ja nuorta naista, joka on täyttänyt 16 
mutta ei 18 vuotta.

3 §•
Tämän lain alaisissa tehtävissä ja toimissa ei saa käyttää oppilaana eikä 

työn suorittajana lasta, joka ei ole täyttänyt 16 vuotta.
Ensimäisen pykälän ensimäisen momentin 3) kohdassa mainituissa vero- 

päivätöissä ei saa käyttää nuorta henkilöä, joka ei ole täyttänyt 18 vuotta.

4 §•
Jos ensimäisen pykälän ensi momentin 1) ja 2) kohdissa mainituissa 

liikkeissä ja yrityksissä käytetään työssä lapsia ja nuoria henkilöjä, jotka 
ovat täyttäneet 16 mutta ei 18 vuotta, älköön heitä pidettäkö säännölli
sessä työssä enempää kuin 6 tuntia vuorokaudessa eikä ennen kello 6 
aamulla, eikä jälkeen kello 6 illalla, eikä enempää kuin 36 tuntia viikossa.

Milloin työn teknillinen laatu tai muut pakottavat seikat niin vaativat 
saa nuorta työntekijää hänen suostumuksellaan pitää työssä enemmän kuin 
6 tuntia vuorokaudessa, viikkotuntien lukua siten kuitenkaan lisäämättä.

Lasta, joka ei ole täyttänyt 17 vuotta, ei saa pitää työssä yli kuuden 
tunnin vuorokaudessa.

Liikkeissä ja yrityksissä, jotka tarkottavat puutavaran ajoa, lauttausta ja 
uittoa tai tavaran lastausta ja purkamista, sekä konttoritöissä kuin myös 
niissä liikkeissä ja laitoksissa jotka mainitaan 1 § 1 momentin 2) koh
dassa, älköön nuorta työntekijää pidettäkö säännöllisesti työssä enempää 
kuin sataneljäkymmentäneljä tuntia neljän viikon aikana.

Kaivos- ja vuoriteollisuudessa lasketaan kaivokseen laskeutuminen ja 
kaivoksesta nouseminen työaikaan; samoin myös muussa työssä kulkemi
nen työnantajan määräämästä lähtöpaikasta varsinaiseen työnsuorituspaik- 
kaan sekä sieltä määrättyyn lähtöpaikkaan palaaminen.

5 §•
Jos ensimäisen pykälän 1 momentin 3) kohdassa mainituilla liike-, 

toimi- ja työaloilla käytetään työssä lasta tai nuorta henkilöä, joka on 
täyttänyt 16 mutta ei 18 vuotta älköön häntä pidettäkö säännöllisessä 
työssä enempää kuin 6 tuntia vuorokaudessa eikä ennen kello 6 aamulla 
eikä jälkeen kello 6 illalla eikä enempää kuin 36 tuntia viikossa.

Maanviljelyksessä ja sen sivuelinkeinoissa saa nuorta työntekijää pitää 
toukokuun 1 ja lokakuun viimeisen päivän välisenä aikana seitsemänä- 
kymmenenäviitenä päivänä työssä enintään 7 tuntia vuorokaudessa.
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Milloin näin on työpäivää yli kolmenkymmenenkuuden tunnin viikossa 
pidennetty; on sitä vastaavassa määrässä muina vuoden aikoina lyhennettävä.

Kun varsinaiseen työnsuorituspaikkaan on kuljettava työnantajan mää
räämästä lähtöpaikasta, lasketaan matka työaikaan.

6 §•
Sen työajan lisäksi mikä 4 ja 5 §§ 1 momentissa mainitaan sallitta

koon nuorta työntekijää hänen suostumuksellaan pitää ylityössä enintään
5 tuntia viikossa ja 4 § 4 momentissa mainitun työajan lisäksi kaksikym
mentä tuntia neljän viikon aikana ei kuitenkaan kummassakaan tapauk
sessa enempää kuin viisikymmentä tuntia vuodessa, sekä sitäpaitsi tarkastus
viranomaisen luvalla, milloin työn säännöllinen jatkuminen välttämättä niin 
vaatii lisäksi korkeintaan viisikymmentä tuntia vuodessa.

Ylityöstä mikä tehdään päivittäin työajan lisäksi, maksetaan kahdelta 
ensimäiseltä tunnilta vähintäin viidelläkymmenellä prosentilla ja sen jälkeen 
vähintään sadalla prosentilla korotettu palkka.

Korotettavan ylityöpalkan perustetta määrätessä on myös luonnossa 
suoritettavat palkkaedut otettava lukuun.

Luonnonesteen tai muun siihen verrattavissa olevan aiheuttamasta työ
ajan poikkeuksellisesta pitentämisestä olkoon lasten ja nuorten työntekijäin 
työaikaan nähden voimassa, mitä laissa kahdeksan tunnin työajasta ja 
laissa kahdeksan tunnin työajasta maanviljelyksessä on säädetty.

7 §•
Sunnuntain ajaksi on lapselle ja nuorelle työntekijälle annettava vähin

täin kolmekymmentäkuusi tuntia kestävä yhtäjaksoinen vapaus työstä, paitsi
6 § 4 momentissa mainituissa tapauksissa. Ellei tämä kuitenkaan ole mah
dollista, annettakoon vastaava vapaus muina viikon aikana.

8 §•
Lapselle ja nuorelle työntekijälle on työnaikoina annettava ainakin yksi 

säännöllinen vähintäin tunnin kestävä lepohetki samana aikana kuin täysi- 
kasvuisellekin työntekijälle ja saakoon hän sen aikana esteettömästi poistua 
työpaikalta.

Milloin työ on järjestetty säännöllisesti vaihtuviin enintään kahdeksan 
tunnin vuoroihin, on lapselle ja nuorelle työntekijälle annettava joko vä
hintäin puolen tunnin ruokailuloma tai tilaisuutta syömiseen työn aikana.

Lepohetkiä tai ruokailuaikoja älköön luettako työaikaan, milloin työn
tekijä saa esteettömästi niiden aikana poistua työpaikalta.

9 §.
Luetteloista, joita työnantaja on velvollinen pitämään tehdyistä ylitöistä 

ja hätätöistä, niiden vaadittaissa näyttämistä tarkastusviranomaisille sekä 
työntekijäin valtuutetuille olkoon voimassa lapsiin ja nuoriin työntekijöihin
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nähden se mitä tästä on säädetty laissa kahdeksantunnin työajasta ja laissa 
kahdeksan tunnin työajasta maanviljelyksessä.

10 §.

Jokaisessa tämän lain alaisessa liikkeessä, työhuoneessa tai varsinaisessa 
työpaikassa tai taloudessa on työnantajan toimesta tämä laki ja tiedon
anto käytännössä olevasta työtuntijärjestelmästä pidettävä sopivalla paikalla 
nähtävänä.

Työtuntijärjestelmästä on tehtävä mahdollisimman pian ilmoitus tarkastus
viranomaiselle.

H §•
Jos tämän.lain alaisessa liikkeessä, työhuoneessa, työpaikassa tai talou

dessa käytetään oppilaana tai työn suorittajana tämän lain alaista lasta tai 
nuorta työntekijää sellaisella paikkakunnalla, jolla on tämän lain alaisten 
työalojen oppilaitten ja nuorten työläisten ammattikasvatuksen täydentämi
seen soveltuva, julkisen valvonnan alainen ammattioppilaitos, jatkokasvatus- 
laitos tai yleissivistyksellisessä tarkoituksessa toimiva opetuslaitos tulee 
työnantajan varata tämän lain alaiselle oppilaalle ja nuorelle työntekijälle 
4 ja 5 §§ 1 momentissa mainitun työajan sisällä aikaa opetuksen saamiseen 
sellaisessa oppilaitoksessa.

Työnantajalla ei ole oikeutta vähentää oppilaan eikä nuoren työnteki
jän palkkaa siltä osalta työaikaa, aina kuuteen tuntiin saakka viikossa, 
jonka oppilas tai nuori työntekijä on koulunkäyntiin käyttänyt.

12 §.

Työnantaja olkoon kielletty pitentämästä tässä laissa säädettyjä työ
aikoja antamalla työtä kotona tehtäväksi.

13 §.
Tämän lain noudattamista valvoo asianomainen tarkastus sillä tavalla 

kuin siitä erittäin säädetään.
14 §.

Jos työnantaja tai hänen edustajansa yksityisessä liikkeessä, yrityksessä 
tai laitoksessa, rikkoo tämän lain työaikaa koskevia säädöksiä, rangaista
koon vähintäin kahdenkymmenenviiden ja enintäin yhdensadan markan 
sakolla jokaista työntekijää kohtaan, jota hän on vastoin tätä lakia pitänyt 
työssä, ja kutakin vuorokautta kohti, jona työntekijää on lainvastaisesti 
pidetty työssä, ei kuitenkaan enemmällä kuin kaikkiaan kymmenentuhan
nen markan sakolla. Jos rikos on tapahtunut tarkastusviranomaisen kiel
losta huolimatta taikka jos rikos uusitaan, olkoon sakko enintään kaksi
sataa markkaa kutakin työntekijää ja vuorokautta kohti, ei kuitenkaan 
kaikkiaan enempää kuin kaksituhatta markkaa.
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Työnantaja tai hänen edustajansa, joka muuten rikkoo tämän lain 
määräyksiä, rangaistakoon vähintäin sadan ja enintäin neijäntuhannen 
markan sakolla.

Milloin työnantaja on valtio, kunta tai seurakunta, rangaistakoon sitä 
virkamiestä, joka on vastuunalainen lain noudattamisesta, vähintään sadan 
ja enintään neijäntuhannen markan sakolla taikka jos rikos uusitaan, enin
tään kahdeksantuhannen markan sakolla.

15 §.

Tärkeimpiä määräyksiä tämän lain soveltamisesta antaa Suomen Senaatti.

16 §■
Tämä laki astuu voimaan -------------------  ---------------- -------------------

Tällä lailla kumotaan ---------------------------- --------------------------------

»Kun kerran tulevina parempina aikoina silmäillään taaksepäin kapita
listiseen talous- ja yhteiskuntajärjestykseen on historian tuomioistuin pitävä 
raskaimpana kaikista niistä rikoksista, joita kapitalismi on tehnyt ihmi
syyttä ja sen onnea vastaan, lasten riistämistä. Sillä näiden turvattomimpien 
olentojen elämännesteiden imeminen, elämänilon hävittäminen jo elämän 
kynnyksellä, ihmisyyden laihon tuhoaminen tämän vasta oraalla ollessa on 
pahinta millä kapitalismin julma herruus rikkoo tulevaisuutta vastaan, siinä 
murhaajan käsi tarttuu tulevaisuuteen". Rosa Luxenbarg.
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