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Tiivistelmä:
Poikkeuksellisen nopea ja voimakas rakennemuutos, vuosien 1956–1963 ulkoparlamentaarinen 
kansalaisliikehdintä, eduskunnan vasemmistoenemmistö vuosina 1958–1962 sekä hyvinvointivaltio-
kehityksen alkaminen osuvat Suomessa samoihin aikoihin. Tutkimukseni tavoitteena on analysoida 
näiden prosessien suhteita.
Tutkimuksessa kuvataan, kuinka aiempi puoliomavarainen ja työvoimaintensiivinen tuotantomuoto 
– sinänsä vaatimaton ja syrjivä järjestelmä – mahdollisti väestön valtaosalle ankaran työnteon avulla 
selviytymisen ja joillekin jopa vaurastumisen mahdollisuuden. Puolittaisen omavaraistalouden ja 
pienviljelyn elinvoimaisuuden ehtyminen käynnisti yhteiskunnassa poliittisen kuohunnan ja uuden 
etsinnän vaiheen. 
Prosessi oli niin kiihkeä, että se mursi vanhan taloudellisen ja poliittisen eliitin valtaan perustuneen 
konsensuksen ja hajotti useimmat puolueet. Suuren murroksen keskeisin taistelu käytiin valtion 
luonteesta: rakennetaanko hyvinvointivaltiota ja sosiaalisia turvajärjestelmiä vai palataanko vanhaan 
yövartijavaltioon mm. perumalla 1950-luvun sinänsä vaatimattomia tulonsiirtoja? Kansalaisliikeh-
dintään osallistuneet ihmiset olivat joko köyhtyvän maaseudun mökkiläisväestöä tai usein juuri 
maaltamuuttajia, jotka olivat kuitenkin kasvaneet yhteisvastuun oloissa kantamaan huolta perheis-
tään. Suomalainen sosiaalivakuutus kehittyi tuotantorakenteen muutoksen keskellä ja se muotoutui 
kompromissiksi tyydyttämään sekä taantuvan pienviljely- että nousevan palkkatyöläisyhteiskunnan 
tarpeita.
Vaikuttamisen ja juonittelujen sekamelska jäsentyi erilaisten talous- ja valtiokäsitysten, kansantulon 
jakoa ja Suomen kansainvälistä asemaa koskevien käsitysten kamppailuksi, josta erottuu interreg-
numin hahmo – kahden yhteiskuntakäsityksen ja kehitysvaihtoehdon murrosvaihe ja tapahtuvan 
korjausliikkeen toimintalogiikka. Suomen muutosta köyhästä kehitysmaasta suhteellisen vauraaksi 
yhteiskunnaksi on kiitetty menestystarinana. Vuosien 1956–1959 vanhan pienviljelykseen ja puun-
jalostusteollisuuden etuihin perustuneen hallintatavan lahoamisvaiheessa, kun tulevaisuus näytti 
epävarmalta, sosiaalietuuksien supistamishankkeet ja pyrkimykset jakaa kansantulo aiempaakin 
epätasaisemmin johtivat voimakkaaseen kansalaisten vastaliikkeeseen ja käynnistivät hegemonisen 
muutoksen ja uudenlaisen, tasa-arvoisemman yhteiskunnallisen kehityksen.

Avainsanat:
Hyvinvointivaltion synty, kansalaisliikehdintä, ammattiyhdistysliike, puoliproletaarinen yhteis-
kunta, pienviljely-yhteiskunnan tuotannollinen vanheneminen.

Esitetään Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi  
Porthanian luentosalissa II lauantaina 11.2.2012 kello 10.00.
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Lukijalle

Tämän työn kysymykset syntyivät 1990-luvun alkuvuosina, kun elintarviketeolli-
suuden työpaikat romahtivat pääkaupunkiseudulla. Leipomoalan työpaikat väheni-
vät puoleen, elintarviketeollisuuden, liha-alan ja maidonjalostusalojen työpaikkoja 
hävisi tuhansia. Työskentelin Elintarviketyöläisten liiton aluetoimistossa, eivätkä ne 
vuodet unohdu. Monet työttömiksi joutuneet elintarviketyöläiset kulkivat muka-
namme auttamassa ja tukemassa, ja perustimme työttömille Kahvila Pääskyn sekä 
oman työnvälitystoimiston. Vieläkin monet meistä sen kamalan ajan kokeneista 
työttömistä ja alueen työntekijöistä tapaavat liitossa ja muistelevat niitä vuosia.

Hätä ja pelko olivat pitkään vallitsevia tunnelmia alan työväen keskuudessa, 
eivätkä kaikki jaksaneet tai kestäneet. Nimenomaan ansiosidonnaisen työttömyys-
turvan ja työllistämistöiden avulla useimmat sentään selvisivät joko uuteen työpaik-
kaan tai eläkkeelle. Samoihin aikoihin moni itsestään selvänä pidetty asia muuttui: 
Neuvostoliitto romahti, ammattiyhdistysliike kävi kamppailuja työttömyysturvan 
huononnuksia vastaan, ja jouduimme myös tilanteeseen, jossa työnantaja järjestöt 
vaativat koko yleissitovan työehtosopimusjärjestelmän lopettamista. Sellainen, 
mikä aiemmin oli tuntunut vain tavanomaiselta ja itsestään selvältä elämältä, 
nousi uudella tavalla arvokkaaksi ja puolustamisen arvoiseksi. Jättäessäni opinnot 
1970-luvulla olin tehnyt proseminaarityön Jack Caden ja Wat Tylerin kansan-
kapinoista 1200–1400-luvuilla Englannissa, mutta kun palasin nuoruuteni yliopis-
tolle takaisin vuonna 1999, halusin tietää miten ja milloin suomalainen hyvinvointi-
valtio oli syntynyt. 

Helsinkiläiset rakennus- ja metalli- ja kunta-alojen ammattiosastot järjestivät 
1980-luvulla monenlaista toimintaa, muun muassa Maakaasuliikkeen, johon saimme 
mukaan tutkijoita, taiteilijoita, luonnonsuojelujärjestöjä ja asukasyhdistyksiä – ja 
saimme myös maakaasun Helsinkiin. 1990-luvulla työttömien Kaveria ei jätetä 
-liikkeeseen tuli mukaan edellä mainittujen järjestöjen lisäksi kirkon yhteiskunnal-
lisen työn aktiiveja. Vuonna 2000 perustettuun valtionyhtiöitä puolustavaan Pro 
Kossu -liikkeeseen saimme mukaamme jo ohranviljelijöitä Pohjanmaalta, nuoria 
eläinoikeusaktivisteja ja kehitysmaa- ja maailmankauppa-aktivisteja. Näistä yhtei-
sistä ammattiosastojen alullepanemista kansanliikkeistä alkoi myös suomalainen 
Sosiaalifoorumi-prosessi. Tällaisista kansanliikkeistä alkoi myös tämän tutkimuksen 
kirjoittajan ja sen kirjaksi toimittaneen kustannusosakeyhtiön, Into Kustannuksen, 
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toimitusjohtaja Jaana Airaksinen ja Helsingin Seurakuntayhtymän yhteiskunnallisen 
työn papin Raija Korhosen lämmin ystävyys. Ja ketkäpä muut kuin elin tarvikealan 
pääluottamushenkilöt ja aktiivit, rakkaimmat ystäväni ja toverini vuosien ajoilta, oli-
vat tänä syksynä muonittamassa Asunnottomien yön osattomia. Elämäni kantavin 
etuoikeus on ollut työskennellä hyvien ja oikeudenmukaisten ihmisten kanssa kan-
salais- ja ammattiyhdistysliikkeen yhteisöllisessä maailmassa. 

Ihmiselle, jolle ammattiyhdistys- ja kansalaisjärjestötoiminta on ollut ammatti, 
kansalaisliikehdintää koskevaan tutkimuksen tekemiseen sisältynee sekä etuja että 
haittoja. Etuja on se, että asioita katsoo ikään kuin ammattilaisena sisältäpäin ja 
melkein arvaa, mitä aktiivit ovat keskenään puhuneet. Tähän liittyy myös tutkimuk-
sellisia vaaroja, koska ilmiöitä saattaa tulkita liiaksi oman aikansa silmälaseilla ja 
arvata väärin. Tutkija ei saisi arvailla; sellainen mikä näyttää tutulta, saattaakin olla 
jotain aivan muuta. Ammattiyhdistysaktiivien asenne järjestäytymättömiin työtove-
reihin on esimerkiksi varmaankin muuttunut. Kun löysin tutkimuksen ensimmäisen 
johtolangan, jossa ammattiosastot vaativat samoja etuja järjestäytymättömille kuin 
liittoihin kuuluville, asetelma vaikutti omituiselta mysteeriltä. Ajattelin, että jos itse 
olisin joutunut puolustamaan tällaista liikehdintää jossain työhuonekunnan kokouk-
sessa, ihmiset olisivat tuijottaneet minua huolissaan ja kysyneet, olinko mahdolli-
sesti tehnyt liikaa töitä viime aikoina. Tutkimusajankohtana järjestäytymättömyys 
oli ilmeisesti kuitenkin harvemmin kannanotto ay-liikettä vastaan ja useammin vain 
rahapulan seurausta, eikä ammattiyhdistysaktiivien suhde järjestäytymättömiin ollut 
yhtä kylmäkiskoinen kuin nykyään. 

Jos ammattiyhdistys- ja kansalaisliikkeiden maailma on ollut kuin suuri perhe, 
sellaiseksi muodostui minulle uudessa elämänvaiheessa myös yliopistomaailma, joka 
osoittautui miltei yhtä rikkaaksi ja anteliaaksi. Sain ohjaajikseni kaksi lahjakasta ja 
ystävällistä tiedemiestä, ja koska heidän omien tutkimustensa kohteet olivat niin eri-
laisia, pääsin sisään ikään kuin kahteen koulukuntaan – tästä olen hyvin tyytyväinen. 
Opiskelu sekä historian laitoksella että talous- ja sosiaalihistorian laitoksella auttoi 
ymmärtämään, kuinka suuria tulkintaeroja ja tutkimusmenetelmien hyväksyttävyyttä 
koskevia eroja historiatieteet pitävät sisällään. Varsinainen ohjaajani Juha Siltala aut-
toi, neuvoi ja – kyllästymättä avuttomuuteeni – ohjasi minua oivaltaen kauan minua 
itseäni aikaisemmin, minne matka oli menossa. Ammattiyhdistys ihmisenä olin 
suorastaan huolestunut hänen työajoistaan; vastaukset satunnaisiinkin kysymyksiin 
tulivat välittömästi, oli arki tai pyhä. Ilman hänen luottamustaan ja kannustustaan 
tämä työ olisi jäänyt tekemättä. Matti Peltonen suostui ystävällisesti olemaan toisena 
ohjaajanani, ja hän antoi monta keskeistä vihjettä ja neuvoa ikään kuin tienviitaksi 
ja tarvittaessa näytti stop-merkkiä, mistä olen kiitollinen. Ammatti yhdistysliikkeen 
karaisema itsetietoinen ja omapäinen vanha rouva saattaa olla vaikea opastettava, 

mutta ohjaajani ovat olleet kärsivällisiä. Laudaturseminaarien yhdistymisen jälkeen 
myös Markku Kuisma ja Susanna Fellman antoivat minulle arvokkaita neuvoja. Esi-
tarkastajani Juho Saari ja Kari Teräs tekivät pitkät ja huolelliset lausunnot, joiden 
avulla pääsin eteenpäin. 

Marja Jalava suostui oppaaksi akateemiseen maailmaan, tulkitsi sen outoja koo-
deja ja eriskummallisia kulttuurisia muotoja, auttoi tutkimustyötä monelle tavalla 
ja alkoi ystäväkseni. Tapio Bergholmin poleeminen ja kiivas opastus ei onnistunut 
piilottamaan hänen reilua asennettaan ja avuliaisuuttaan. Oli tosi hauskaa käydä 
väittelyjä sellaisista pienistä yksityiskohdista, joista kukaan muu ei tiedä tai välitä 
yhtään mitään. Olen saanut osakseni kannustusta myös monilta muilta arvostetuilta 
ja kiireisiltä tutkijoilta. Olli Kangas, Pertti Honkanen ja Niklas Jensen-Eriksen ovat 
omien töidensä keskellä jaksaneet lukea ja kommentoida tekstejäni ja antaneet hyviä 
ohjeita. Raimo Parikan ja Matti Hannikaisen kriittiset huomautukset tulivat tar-
peeseen. Juhani Turkkilan väitöskirja ja Sakari Saaritsan vihje antoivat minulle vielä 
esitarkastusvaiheen jälkeen merkittävän johtolangan, josta kiitokset. Anu Suoranta 
auttoi myös työn hiomisessa paremmaksi. Samoin kiitän Olli Savelaa, joka toimitti 
aina nopeasti ja tarkasti pyytämäni tiedot.

Kaikki haastateltavani ovat olleet innostuneita ja auttavaisia, ja kiitän heitä suu-
resti. Kyselytutkimuksen tekoon minua kannusti ihastuttavan rohkaisevasti Raija 
Julkunen, ja hän myös antoi erittäin käytännönläheisiä ja tärkeitä neuvoja. Suomen 
Elintarviketyöläisten Liitto (SEL) ja Rakennusliitto mahdollistivat kyselytutki-
muksen toteuttamisen. Jaana Saaranen, SEL:n koulutussihteeri, antoi minulle mah-
dollisuuden tehdä joka syksy eläkeläisten valtakunnallisessa tapaamisessa sellaisia 
jatkokysymyksiä ja lisätutkimuksia, jotka tulivat tarpeelliseksi työn edetessä. Tätä 
mahdollisuutta arvostin suuresti. Ilman Pekka Pättiniemen, Ari Myllyviidan ja Juha 
Nurmelan apua kyselytutkimus ei olisi ehkä syntynyt tai siihen olisi jäänyt paljon 
nykyistä enemmän noloja virheitä. 

Palkansaajasäätiö mahdollisti apurahoillaan tämän tutkimustyön, ja säätiön 
asiamies Tuomas Harpf myös luki töitäni ja kannusti minua eteenpäin, pidän sitä 
suuressa arvossa. Kansan Arkiston, Työväenliikkeen kirjaston ja Työväen Arkiston 
henkilökunnan ystävällisyyttä, avuliaisuutta ja ammattitaitoa ei voi tarpeeksi kiittää. 
Erityisesti Kirsti Lumiala, Raija Kangas, Pirjo Kaihovaara, Marita Jalkanen, Kari 
Määttänen ja Pia Pursiainen jakoivat tutkijan huolia ja auttoivat sopivien kirjojen ja 
lähteiden etsintää. Myös nuori ystäväni Saila Ruuth auttoi siivoamaan työn sotkuja. 
Into Kustannuksen Tatu Matilainen ja graafikko Antti Kukkonen tekivät suuren 
työn, joka parantaa tutkimuksen luettavuutta monin tavoin. 

Ihminen, joka työstää kuusi vuotta samaa tekstiä, alkaa muuttua ympäristölleen 
rasitukseksi. Jutun aiheet kiertyvät teeman ympärille ja silmät harittavat. Erityisesti 
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ystäväni Ritva Pitkänen, Ritva Savtschenko ja Eeva-Liisa Lehto ovat olleet hyviä 
kuuntelijoita ja auttaneet myös käytännöllisesti. Kälyni Raili Kivimäki on myös jou-
tunut pohtimaan monia sellaisia asioita, jotka eivät olleet hänen kiinnostuksensa 
keskiössä, ja muukin suku on osittanut hyväntahtoista ymmärrystä. 

Perheemme yhteishenki on kantanut monien vaikeiden asioiden yli, eikä väitös-
kirja tuottanut suuriakaan ongelmia. Valitettavan usein mamma kirjoitti savuavien 
kattiloiden ja mustaksi palaneen lounaan keskellä, mutta aviomies Risto Uljas ei 
tehnyt asiasta numeroa ja pyydettäessä neuvoi ja kertoi oman kantansa, mitä arvos-
tan suuresti. Tytär tarkkaili hellästi äitinsä mentaalista tilaa ja huomautti, jos viiraa-
minen alkoi herättää liikaa huomiota. Ammattiliittotoverini Pekka Luoma, Jouni 
Konttila ja monet muut, tytär Jenni Uljas, Dan Koivulaakso sekä heidän lukuisat 
ystävänsä monenlaisissa ryhmissä ja eri puolueissa jatkavat toimintaa hyvinvointi-
valtion puolesta. Siitä ollaan iloisia, koska tekemistä riittää.
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1. Johdanto

Suomalainen yhteiskunta kehittyi vuoden 1918 tapahtumien jälkeen aina 1950-luvun 
alkuvuosiin asti lähinnä puoliomavaraisen alkutuotannon ja vientivetoisen meijeri- 
ja puunjalostusteollisuuden blokkina. Milloin ja minkälaisen murroksen seurauk-
sena yhteiskunta muuttui hyvinvointivaltioksi? 

Kuvio 1. Alkutuotannon, jalostuksen ja palvelujen osuus työvoimasta vuosina 1860–2010.

Alkutuotannon 
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Lähde: Tilastokeskus.

Maataloudesta elantonsa saavan väestön osuus ammatissa toimivasta väestöstä oli 
vielä 1950-luvulla Suomessa sama kuin mikä se oli ollut Tanskassa, Ruotsissa ja Nor-
jassa 1900-luvun alussa. Laajemmassa eurooppalaisessa perspektiivissä Suomi oli vie-
läkin poikkeavampi myöhäisen mutta äkillisen yhteiskunnan rakennemuutoksensa 

Maaltamuuttajat joutuivat aluksi asumaan pommisuojissa, koska Helsingissä oli kova asuntopula. Kuva Vilho
vuorenMarjatanmäen pommisuojasta vuonna 1951.
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vuoksi. Lukuisat väestörakenteen ja kaupungistumisen tutkijat ovat osoittaneet, 
että työläisten ja toimihenkilöiden määrä ohitti maaseutuelinkeinoista elantonsa 
saavan väestön määrän 1960-luvun alkuvuosina.1 Elinkeinorakenteen muutoksen 
ja sosiaaliturvan kattavuuden kehittymisen aikataulut näyttäisivät kulkeneen mil-
tei käsi kädessä Pohjoismaissa.2 Olli Kangas onkin todennut, että Suomi tarjoaisi 
parhaat edellytykset durkheimilaisen mallin mukaiseen sosiaalisten suhteiden tut-
kimukseen, koska se oli Pohjoismaista taloudellisesti kaikkein kehittymättömin. 
Émile Durkheimin klassikon Uskontoelämän alkeismuodot mukaan tulisi etsiytyä 
tutkittavan ominaisuuden suhteen mahdollisimman alkukantaiseen ympäristöön. 
”Suomen tapauk sen pohjalta voidaankin kenties sanoa jotain yleistä niin kutsutun 
pohjoismaisen valtiomallin muotoutumisen ja poliittisen vallan välisistä suhteista”, 
arvioi Kangas.3 

Simo Aho on todennut, että traditionaalisen sektorin hävittäminen ja integ-
roiminen teollismarkkinataloudelliseen sektoriin sekä kulutustavan murros ja 
palkkasuhteen täydellinen toteuttaminen ovat olleet sodanjälkeisen kasvuperiodin 
keskeinen perusta ja liikevoima. Tämä prosessi on Ahon mukaan vahvistanut itse 
itseään: markkinatuotannon laajeneminen on lisännyt palkkatyövoiman kysyntää ja 
mahdollistanut väen siirtymisen traditionaaliselta sektorilta palkkatyöhön, joka on 
vuorostaan lisännyt markkinakulutusta ja samalla tietysti edelleen tuotantoa ja palk-
katyötä. Aho katsoo, että tähän kehään kytkeytyy myös valtio, sillä sosiaalimenojen 
ja valtion palkkatyövoiman kasvattaminen on rahoitettu nopean taloudellisen kas-
vun myötä lisääntyneillä verotuloilla ja vaurastumisen mahdollistamalla veroasteen 
nostamisella. Sosiaaliturvan ja julkisten palvelujen laajentaminen on suoraan tuke-
nut kulutuksen kasvua ja lisäksi osaltaan edistänyt palkkatyöläistymistä paitsi välit-
tömästi luomalla uusia työpaikkoja myös välillisesti turvaamalla palkkatyö voiman 
uusiintamisen ilman traditionaalista sektoria.4 

1.1 Murroksen ajoitus

Monet tutkijat ovat korostaneet kansallisen sosiaalipolitiikan jatkuvuutta, näin eri-
tyisesti Pekka Kosonen klassikoiksi muodostuneissa tutkimuksissaan Hyvinvointi
valtion haasteet ja pohjoismaiset mallit ja Pohjoismaiset mallit murroksessa.5 Kosonen 
kuvaa suomalaista mallia eräänlaisena ”köyhän miehen hyvinvointivaltiona” ja arvioi, 
että suomalaiselle sosiaalipolitiikalle on aina ollut ominaista hyvinvointi- ja sosiaali-
politiikan alisteisuus talouspolitiikalle ja talouspolitiikan orientoituminen suomalai-
sen talouselämän kilpailukykyyn.6 Myös Jukka Pekkarinen ja Juhana Vartiainen ovat 
korostaneet suomalaista taloushistoriallista toimintakulttuuria ja talouspoliittista 
jatkumoa.7 

Vuosilomalain uudistuksesta esitettiin suositus eduskunnassa vuonna 1951, mutta 
se toteutettiin vasta vuonna 1960, ja työttömyysvakuutuksen ensimmäinen lakia-
loite tehtiin jo vuonna 1952. Sosiaaliturvan käsittelyprosessissa eduskunnassa onkin 
havaittu 10–15 vuoden viive toisen maailmansodan jälkeen ja sosiaaliturvakomitean 
vaatimattomatkin suositukset jätettiin suurelta osin toteuttamatta. Sairausvakuutus- 
ja työeläkelait etenivät niin ikään hyvin työläästi ja verkkaisesti.8 

Hyvinvointivaltioajattelun hyväksyminen oli yhteiskuntapoliittinen käänne, 
jonka useimmat ajoittavat 1960-luvun alkuvaiheeseen. Olli Kankaan mukaan voidaan 
väittää, että Suomessa hyvinvointivaltion rakentaminen alkoi vasta 1960-luvulla, jol-
loin Pekka Kuusen sanoiksi pukema näkemys ”kokonaisvaltaisesta yhteiskuntapoli-
tiikasta” alkoi voittaa alaa.9 Jyrki Smolanderin mukaan sosiaalipoliittisten kysymys-
ten käyttö vaalikampanjassa vuoden 1966 vaalien aikana osoitti, että myös kokoomus 
oli kääntymässä hyvinvointivaltion kannalle.10 Katri Hellstenin mukaan palkansaa-
jien asemaa kohensivat 1950-luvun ja 1960-luvun taitteessa toteutetut uudistukset, 
jotka enteilivät 1960-luvulla uutta yhteiskuntapolitiikkaa.11 

Sakari Heikkinen ja Seppo Tiihonen katsovat, että valtion menojen supistamis-
pyrkimys oli suurin yhteinen nimittäjä Suomea 1940-luvun lopulta 1960-luvun puo-
liväliin hallinneiden parinkymmenen hallituksen budjettipolitiikassa.12 Tapani Paa-
vonen ajoittaa tapahtumat siten, että 1950-luvun kuluessa poliittinen oikeisto luopui 
perinteisestä taloudellisen liberalismin periaatekannastaan ja asettui tukemaan 
hyvinvointivaltiolle ominaisia sosiaalipoliittisia reformeja ja että julkinen sektori 
alkoi 1960-luvun alkupuoliskolla kasvaa voimakkaasti hyvinvointivaltion läpimurron 
myötä ja esittää. 1960-luvun alusta hyvinvointivaltion rakentamista tarkoittava lain-
säädäntö saavutti eduskunnan laajapohjaisen tuen.13

Suomalaisen yhteiskuntatutkimuksen ehkä laajimmin käsitellyt kysymykset, eli 
pientilatuotannon rapautuminen, suuri maaltamuutto ja hyvinvointivaltion synty, 
olivat yhtäaikaisia historiallisia prosesseja. Mutta kohtasivatko ne toisensa ihmis-
ten arjen ja poliittisen päätöksenteon tasoilla? Tämä tutkimus keskittyy uudenlai-
sen konsensuksen syntyyn vuosina 1956–1964 eli aikaan, jolloin hyvinvointivaltio 
alkoi toteutua suomalaisten tutkijoiden arvioiden mukaan. Oliko prosessi itseään 
toteuttava passiivinen ilmiö, jossa valtion toimiala laajeni kuin itsestään? Oliko kyse 
rauhallisesta ja sovinnollisesta kansalaisten, puolueiden tai työmarkkinajärjestöjen 
kypsymisestä? Vai oliko kyse kiihkeästä kamppailusta tulevaisuuden suunnasta, 
kamppailusta, jonka tulosta ei vielä yleislakon jälkeen vuonna 1956 osattu arvioida 
eri puolueissa? Voitaisiinko Suomen muutosta tutkia eräänlaisena teollistumisen, 
kaupungistumisen ja hyvinvointivaltiokehityksen pikakelauksena, koska koko pro-
sessi on pakattu pariin vuosikymmeneen? Miten suomalaisen hyvinvointivaltion 
läpimurto yleensä ottaen tapahtui? Oliko tulevaisuus avoin 1950-luvun puolivälissä? 
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1.2 HegeMonian käsite ja graMscilainen MenetelMä

Antonio Gramsci kehitti 1920–1930-luvuilla hegemoniateoriaansa vankilassa tavoit-
teenaan selvittää muun muassa sitä, miksi italialaiset työläiset alistuivat oikeisto-
diktatuurin valtaannousuun.14 Gramscilainen tutkimusmenetelmä itsessään on 
melko monitulkintainen ja epämääräinen, koska kyse on hänen vankilassa kir-
joittamistaan muistiinpanoista, jotka liittyvät italialaiseen poliittiseen tapahtuma-
kulttuuriin. Vielä muutama vuosi sitten puhuttiin, ettei juuri kukaan ole kiinnostunut 
tai puhu yhteiskunnallisista voimasuhteista suomalaisen historiantutkimuksen pii-
rissä. Suurten tarinoiden loppumiseen uskottiin ehkä liikaakin. Aika on muuttunut, 
eikä  gramscilaista tutkimusmetodia enää pidetä pelkästään arkaaisena kummituk-
sena. Stephen Gill, tunnettu gramscilainen kanadalaistutkija valittiin ensimmäiseksi 
Erkko-stipendiaatiksi Suomeen syksyksi 2009. Maailmanlaajuinen finanssikriisi 
on palauttamassa suomalaiseenkin keskusteluun sanat ”kapitalismi” ja ”yhteiskun-
nalliset voimasuhteet”. Etenkin yhteiskunnallisissa murrosvaiheissa gramscilainen 
tutkimus ote tuntuu kiinnostavan, koska sen avulla on mahdollista analysoida yhteis-
kunnallisen muutoksen eri elementtejä ja niiden keskinäissuhteita.

Gramsci jakaa yhteiskunnallisen vallan sekä valtiokoneistoon sen marxilaisesti 
käsitetyssä muodossa että hegemoniaan, joka pitää sisällään tuotantomuodon, tradi-
tioiden ja kansalaisyhteiskunnan ykseyden. Hän arvioi, että voidakseen pitää valtaa 
yllä eliitin tulee harjoittaa pakotuksen lisäksi myös suostuttelua, ja hän kehitti hege-
moniakäsitteestään hyvin laajan tavan käsitellä yhteiskunnallista todellisuutta ja val-
tion luonnetta. Pelkkään pakotukseen perustuva hallintokoneisto ei kykene pitämään 
valtaa kuin lyhyen ajan. Mitä monimutkaisempi yhteiskunta on, sitä vähemmän tar-
vitaan pakotusta, vaikka sen olemassaolo on luonnollisesti läsnä ja tiedossa armeijan, 
poliisin ja lakien muodossa. Hegemonian muodostavat vallitsevat tuotantomuodot 
ja alistuksen menetelmät sekä samanaikaisesti kansalaisyhteiskunta ja sen traditiot.

Gramscin hegemoniateoriaa on käytetty myös suomalaisessa tutkimuksessa. Pauli 
Kettunen arvioi tutkimuksessaan Globalisaatio ja kansallinen me, että hyvinvointival-
tioajattelu on hegemonisena projektina korvattu eräänlaisella uudella kansallisen kil-
pailukyvyn parantamiseetoksella, joka jälleen hänen mukaansa on muuttumassa tai jo 
muuttunut uudeksi yhteiseksi hegemoniaksi.15 Myös Mikko Lahtinen on arvioinut 
hyvinvointivaltion tulevaisuutta gramscilaisista lähtökohdista. Hänen näkemyksensä 
mukaan hegemoninen voimasuhteiden muutos ei voi perustua vain edustuksellisen 
demokratian poliittisissa voimasuhteissa tapahtuviin muutoksiin vaan myös todelli-
seen vastahegemonistiseen projektiin. Lahtisen mukaan ”edustuksellisen demokratian 
instituutioihin nojaava tulkinta politiikasta ja poliittisesta vallasta rajaa ’kansan’ tehtä-
vät edustajien valitsemiseen, kun taas heidän hyvin vointiaan koskevat asiat, poliitti-
set ratkaisut ovat poliittis-hallinnollisen eliitin asia”.16 Olli Kangas käyttää Gramscin 

hegemoniakäsitettä tarkastellessaan, kuinka hegemonia on vakiinnuttanut asemansa 
silloin, kun ”vallanpitäjien ei tarvitse selittää mitään, koska asiat ovat luontojaan niin 
kuin ovat”. Kangas täsmentää, että ”poliittisen kielen käytön tasolla tämä tarkoittaa, 
että tiettyjä puhetapoja pidetään niin itsestään selvinä, että niitä ei tarvitse perustella 
eikä niiden lähdettä osoittaa. Niiden oikeutusta ei kyseenalaisteta”.17 

Beverly Silver ja Giovanni Arrighi ovat tutkineet kirjassaan The Chaos and 
Governance in the Modern World System aina 1600-luvulta lähtien eri valtioiden hege-
monistisissa valtasuhteissa tapahtuneiden muutosten oireita ja syitä. Tutkimuksensa 
perusteella he ovat kiteyttäneet murroksille tunnusomaisia ominaisuuksia ja pro-
sesseja, jotka ovat olleet yhteydessä valtioiden keskinäissuhteiden uudelleenryhmit-
tymisiin. Laajat historialliset kaavat ja mallit ovat tunnetusti ongelmallisia, mutta 
teoksen kokonaisanti perustuu vakuuttavaan tutkimusaineistoon. Joistain väkinäi-
sistä tulkinnoista huolimatta pidän Silverin ja Arrighin erittelemiä keskeisiä mur-
roksen merkkejä käyttökelpoisina työvälineinä myös valtion sisäisen hegemonian 
murroksen tutkimuksessa. 

Silverin ja Arrighin analyysien mukaan valtioiden hegemonian nousun tai las-
kun taustana ovat muun muassa kulloinkin hegemonisen valtion tuotannollisen 
mallin vanheneminen, siitä seuraava tuloerojen kasvu ja siitä puolestaan aiheutu-
vat sosiaaliset ongelmat ja konfliktit, jotka nousevan hegemonisen valtion systeemi 
kykenee ratkaisemaan aiempaa systeemiä paremmin.18 Oman tutkimukseni kohde, 
suunnilleen 1950-luvun puolivälistä alkanut murros sekä myös vuoden 1918 tapah-
tumat näyttäisivät todistavan Silverin ja Arrighin teorian toimivuutta myös kan-
sallisen hegemonian määrittelemisen tasolla. Kummassakin tapauksessa karkeasti 
tulkiten vallitseva tuotantomuoto ja siihen liittynyt hegemoninen ajattelu lisäsi van-
hetessaan sosiaalista eriarvoisuutta ja nämä tekijät puolestaan sosiaalisia konflikteja, 
joihin syntymässä oleva uusi toimintamalli antoi parempia vastauksia. Tällaisten 
niin kutsuttujen ”suurten selitysmallien” ongelmina on nähty, etteivät ne riittävästi 
tunnista kulttuurillisten erojen, historiallisen tempon ja tradition merkitystä proses-
sien selittäjinä.19 Yhteiskunnallisen muutoksen mosaiikki on varmaankin juuri sillä 
tavoin monimutkainen, että vaikka Silverin ja Arrighin peruskuvio vaikuttaa toimi-
van hyvin monenlaisen murroksen pohjana, kriisien ratkaisumallit ja lopputulokset 
vaihtelevat kansallisen tradition, tapahtuma-ajankohdan ynnä muiden muuttujien 
ollessa erilaisia. Juha Siltala onkin puhunut eriaikaisten historiallisten prosessien 
keskinäisten suhteiden tuottamista liikkeistä.20

Viimeisten vuosikymmenien aikana on käyty niin kutsuttujen marxilaisten ja IR-
tutkijoiden (international relations) kesken keskustelua siitä, syntyvätkö yhteiskun-
nalliset muutokset marxilaisittain tuotantovälineiden kehittymisestä vai onko kyse 
Immanuel Wallersteinin esittämästä keskuksen ja periferian maailmanjärjestyksestä, 
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jonka seurauksena elämä maapallolla mahdollisesti kulkee eteenpäin eräänlaisissa 
sykleissä. Kansallinen ja kansainvälinen kulkevat niin tiukassa syleilyssä kunkin maan 
kohtaloissa, ettei niiden keskeistä tärkeysjärjestystä ole mielestäni kiinnostavaa tai edes 
mahdollista analysoida ja eritellä. Kunkin ajanjakson hegemonian määrittelyyn liit-
tyy paitsi ajanjaksolle tyypillinen tuotantomuoto ja sen elämäntapa myös tutkittavan 
valtion asema kansainvälisessä kontekstissa, sen kauppasuhteiden ja yleensä kansain-
välisen tilanteen aiheuttamat ulkoiset ja sisäiset pakot. 1800-luvun puolivälistä kehit-
tynyt kapitalismin voimakkaan kasvu aika vaikutti eri tavoin esimerkiksi työvoimaa 
luovuttavien ja vastaanottavien maiden sekä viljaa tuovien ja vievien maiden talouksiin 
ja yhteiskuntiin.21 1870-luvun loppupuolen suuren laman jälkeen kasvanut työväen-
luokka ja sen uudet järjestöt ja puolueet pakottivat kansalliset porvaristot rakentamaan 
uudenlaisia sosiaaliturvajärjestelmiä Euroopan kehittyneimmissä teollisuusmaissa. 
Suuri lama vaikutti kuitenkin toisella tavalla vähemmän kehittyneiden maiden olo-
suhteisiin. Höyrylaivojen ja rautateiden tuoma vapaakaupan mahdollistama halpa vilja 
Pohjois-ja Etelä-Amerikasta ja Venäjältä löi erityisen lujaa Manner-Euroopan viljele-
viä luokkia. Talonpoikien vastarinta oli useimpien suurten vallankumousten taustalla 
Meksikosta ja Venäjältä Kiinaan, Vietnamiin ja Algeriaan.22 

Salapoliisiromaanien ystävät tietävät, ettei sattumaa hyväksytä selitykseksi, 
mutta tosielämässä mahdottomuus usein nousee ja tapahtuu. Kaaostutkimus tuntee 
perhosensiipiefektin nimellä ”herkän riippuvuus alkuehdoista”.23 Mikko Lahtinen 
on väitöskirjassaan käsitellyt Louis Althusserin näkemystä aleatorisesta determinis-
mistä.24 Tällöin hylätään (kvasi)marxilaisuuden eräänlainen kohtalonomainen itse-
ään toteuttava determinismi, jossa vääjäämätön lopputulos on sosialismi ja vihdoin 
kommunismi. Aleatorisessa determinismissä tarkastellaan yhteiskuntaa kylläkin 
marxilaisen analyysin avulla, mutta sallitaan sattumalle ja poliittiselle toiminnalle 
rooli, joka voi ratkaisevasti muuttaa yhteiskunnallista tilaa. Lahtinen kirjoittaa, että 
”[a]leatorisen käsitteen kautta Althusser purkaa sattuman (’syyttömyys’) ja välttä-
mättömyyden (’lainalaisuus’) välistä vastakkainasettelua ja esittää perustelut kol-
mannelle vaihtoehdolle, kompleksiselle ja ennakoimattomalle mutta aina jollakin 
tavoin järjestyneelle ja järjestyvälle inhimilliselle elämälle ja historialle. Niiden suun-
taan on mahdollista vaikuttaa inhimillisin teoin (’politiikka’) juuri siksi, ettei kysy-
mys ole kohtalonomaisesti determinoidusta kehitysprosessista mutta ei myöskään 
mielivaltaisuudessaan mystiseksi jäävästä ’tapahtumisesta’.”25 

1.3 Hyvinvointivaltion käsitteestä

Julkisessa keskustelussa näkemykset suomalaisen hyvinvointivaltion synnystä voitiin 
vielä muutama vuosi sitten kiteyttää kolmeen yleisimpään. Esiin nousi niin kutsuttu 

asevelihenki, joka syntyi sodassa, kun eri yhteiskuntaryhmiin kuuluneet miehet eli-
vät korsuissa ja oppivat tuntemaan keskinäistä kunnioitusta.26 Tähän ajatteluun liit-
tyy eräänlainen yhteiskunnallisen sovinnon ajatus: koska vuoden 1918 tapahtumien 
väkivaltainen punainen työläisrahvas lähti yksimielisenä talvisotaan, se ansaitsi tällä 
oikeuden hyvinvointiin. Toisaalta hyvin laajaa suosiota nauttii käsitys, että Neuvos-
toliiton olemassaolo ja voima pakotti oikeiston tekemään kansalaisille myönnytyksiä, 
jotteivät nämä kääntyisi suostuvaisiksi vallankumouksellisille aatteille. Esimerkiksi 
Eric Hobsbawm ja Heikki Ylikangas ovat korostaneet sosialistisen maailmanlei-
rin tuottamaa poliittista uhkaa, jonka pelosta länsimaisissa demokratioissa kansalle 
”annettiin” hyvinvointia.27 Kolmas suosittu tulkinta korostaa tutkijoiden ja virka-
miesten roolia. Erityisesti on noussut esiin näkemys Pekka Kuusen merkityksestä 
yleisen hyvinvointiajattelun luomisella. Tällaisesta asenteesta Heikki Lehtosen 
sitaatti sosiaalipolitiikan oppikirjasta on hyvä esimerkki: ”Eino Kuusi perusteli sosi-
aalisten reformien tarpeellisuutta yhteiskunnan tilasta, Heikki Waris ja Armas Nie-
minen (1955) ihmisen tilasta – moraalisista ja eettisistä periaatteista, mutta Pekka 
Kuusi ennen muuta talouden tilasta lähtien.”28 Virkamiesten, kuten Teivo Penti-
käisen roolia työeläkejärjestelmän rakentamisessa on myös korostettu. Viimeisten 
vuosien aikana ilmestyneet esimerkiksi Jyrki Smolanderin, Tapio Bergholmin, Juho 
Saaren ja Olli Kankaan hyvinvointivaltion syntyhistoriaa kartoittaneet tutkimukset 
ovat jo kyseenalaistaneet aiempia tuloksia ja kuvanneet huomattavasti monipuoli-
sempia poliittisia prosesseja: ammattiyhdistysliikkeen ja työnantajajärjestöjen sekä 
puolueiden etutaistelua.29 

Kansainvälistä arvostusta ovat saavuttaneet rakenteellis-poliittiset teoriat, joissa 
huomio kiinnittyy eturyhmien ja luokkien voimasuhteisiin ja keskinäisiin kamppai-
luihin. Tanskalainen sosiologi Gösta Esping-Andersen esittää omassa suurta huo-
miota saaneessa tutkimuksessaan The Three Worlds of Welfare Capitalism, että joko 
suhteellisen harvoin syntyvä vasemmistoenemmistö tai liittoutuma parlamentissa 
on se voimatekijä, jolla sosiaalidemokraattinen puolue voi pakottaa yhteiskunnan 
konservatiiviset voimat sosiaalipoliittisiin uudistuksiin.30 Peter Baldwinin mukaan 
Pohjoismaiden pienviljelijävaltainen yhteiskunta mahdollisti työväenpuolueille liit-
toutumismahdollisuudet maaseudun puolueiden kanssa helpommin kuin maissa, 
joissa maataloussektoria hallitsivat suurtilalliset, jotka samaistuivat oikeistopolitiik-
kaan.31 Katri Hellstenin arvion mukaan rakenteellis-poliittisia selityksiä on hallin-
nut niin sanottu työväenluokan valtaresurssiteoria, jossa reformistisen vasemmiston 
voima on tärkein hyvinvointivaltioon vaikuttava tekijä. Hänen mukaansa näkemys 
painottaa kuitenkin enemmän reformististen työväenpuolueiden osallistumista hal-
litus- ja toimeenpanovallan käyttöön ja kontrolliin kuin näiden puolueiden kanna-
tusta vaaleissa tai ulkoparlamentaarisia voimia.32 
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Sosiaaliturvajärjestelmiä voi verrata myös etujen jakautumisen pohjalta. Yhteis-
kunnan kehittymistä sosiaalivaltioksi analysoidaan yleisesti hyväksyttyjen jakomal-
lien mukaan. Toisen maailmansodan jälkeisenä aikana sosiaalipolitiikan residuaa-
lisesta mallista siirryttiin institutionaalisen mallin suuntaan. Residuaalista mallia 
kutsutaan myös tarveharkintaiseksi, ja siinä yhteiskunnan tehtävät kansalaisten 
sosiaaliturvan hoitamisessa rajoitetaan äärimmäisen vähäiseksi tarveharkintaiseksi 
köyhäinhoidoksi. Institutionaalisessa mallissa yhteiskunta vastaa siitä, että edut kos-
kevat kaikkia ja ovat tasoltaan kohtuullisia. Näiden äärityyppien välissä on ansiope-
rusteinen malli, jossa yksilön etuudet määräytyvät hänen saavutustensa, useimmiten 
työhistoriansa mukaan.33

Erilaiset talouspoliittiset teoriat kytketään usein eri sosiaaliturvamalleihin. Täl-
löin lähinnä liberalismilla ja tarveharkintaisella sosiaaliturvalla nähdään yhteinen 
nimittäjä, kun taas pohjoismaisten hyvinvointimallien ja keynesläisyyden välille 
vedetään yhtäläisyysmerkit. Samoin historiallisten ja uskonnollisten perinteiden 
voima näkyy useimpien tutkijoiden mielestä siinä, että katolisten maiden sosiaa-
liturvassa perheyhteisön merkitys on osa järjestelmää.34 Monet tutkijat ovat löytä-
neet myös yhtäältä SKDL:n ja Maalaisliiton kannattaman universalismin ja toisaalta 
SDP:n ja kokoomuksen kannattaman ansioperusteisen sosiaalipoliittisen linjauk-
sen.35 Vuonna 2006 ilmestyneessä teoksessa Eduskunta hyvinvointivaltion rakenta
jana Olli Kangas esittelee hyvinvointivaltion tutkimuksen muotoja ja erilaisia lähes-
tymistapoja seuraavanlaisen nelikentän avulla.36 

Yhteiskuntarakenteen merkitys

Pieni Suuri

Toimijan 
merkitys

Pieni 1. Sattuma 3. Rakennefunktionalismi

Suuri 2. Voluntarismi 4. Rakennepolitiikka 

Kangas analysoi nelikenttää seuraavilla esimerkeillä ja kuvauksilla. Nelikentän 
ensimmäisessä ruudussa ei rakenteella tai toimijoilla ole minkäänlaista merkitystä. 
Se vastaa suunnilleen kaaostutkimuksen perhosefektiä. Ruudussa 2 painottuvat toi-
mijoiden tahto ja aikeet. Varhaisissa selitysmalleissa korostuivat Bismarckin tai lordi 
Beveridgen merkitys, mutta Kankaan mukaan voluntarismi voi liittyä myös kol-
lektiivisiin toimijoihin, kuten poliittisiin puolueisiin tai ammattiyhdistysliikkeisiin. 
Kangas korostaa polkuriippuvuuden merkitystä. Hänen tulkintansa mukaan ”kun 
järjestelmä kohtaa rajansa ja törmää vaikkapa taloudellisiin reunaehtoihin, se avau-
tuu muutoksille. Tällöin yhteiskunnallisilla toimijoilla – yksittäisillä poliitikoilla, 

poliittisilla puolueilla, etujärjestöillä – on suurempi vaikutus. Myös sattumilla saat-
taa olla sormensa pelissä. Kun päätökset taas on tehty, järjestelmä jatkaa omarataista 
kehitystään, kunnes tullaan uuteen käännekohtaan. Historian kirjoittamisen kan-
nalta tämä merkitsee sitä, että jos keskitymme käännöskohtien tarkasteluun, toi-
mijaperspektiivi voi painottua liiaksi.” Institutionaalisista lähtökohdista tutkimusta 
tekevät tutkijat kritisoivat politiikka- ja yhteiskuntakeskeisiä malleja liian kapea-
alaisiksi. Esimerkiksi Theda Skocpol on vaatinut valtiorakenteen huomioon otta-
mista. Tällä perusteella Pohjoismaisten hyvinvointimallien taustalla ei olisikaan val-
taresurssiteoreetikoiden esiin nostama sosialidemokratia vaan vahva valtiokoneisto, 
joten hyvinvointivaltiosta voitaisiinkin kiittää enemmän Kustaa Vaasaa kuin myö-
hempiä politiikan toimijoita, toteaa Kangas.

Kolmanteen ruutuun sijoittuvat tulkinnat, jotka painottavat suuria yhteiskun-
nallisia rakenteeseen kytkeytyviä linjoja. Toimijoilla ei ole merkitystä, koska tutkijat 
operoivat sellaisilla muuttujilla kuin maan vauraus ja elinkeinorakenne, ja sosiaali-
turvan syyt ja kehityspiirteet selittyvät yhteiskunnan rakenteista käsin. Tälläkin seli-
tysmallilla on suuret etunsa, sillä se tavoittaa suuria linjoja. Toisaalta malli ei selitä, 
miksi Yhdysvalloissa on niin jälkijättöinen sosiaaliturva tai Australiassa kaikki tar-
veharkintaista. 1970-luvun yhteiskuntatieteissä sosiaalipolitiikan syntyä tarkasteltiin 
usein Kankaan mukaan marxilaisen tulkintaraamin läpi. Sosiaalipolitiikka nähtiin 
valtaapitävien keinoksi passivoida työväenluokka ”salamitaktiikalla”. Tällöin näh-
tiin, että valtio ja valtiollinen sosiaalipolitiikka ajoivat vain porvariston ja kapita-
lismin etuja. 1970-luvun pääomaloogikot tarkastelivat hyvinvointivaltiota lähinnä 
teollisuuden vaatiman työvoiman uusiintamisprosessin näkökulmasta ja siten ikään 
kuin katsoivat hyvinvointivaltion olevan tietyn teollisen kehityksen deterministi-
nen tulos.37 Kankaan mukaan institutionalistit tai historialliset uusinstitutionalistit, 
joiksi heitä nykyään kutsutaan, korostavat rakenteiden ja toimijoiden yhteispeliä. 
”Ryhmäintressejä ei enää oteta annettuina, vaan ne nähdään rakenteiden, toiminnan 
ja ennen muuta poliittisen tulkinnan tuotteina.”

Visiot ja utopiat

Eräänä rakenteiden ja toimijoiden yhteispelin taustatekijänä on nähtävä aatehisto-
riallinen konteksti. Saksalaiset kateederisosialistit esittivät jo 1800-luvulla sosiaali-
vakuutuksen periaatteita. Saksalaisten innoittamana Suomessakin käytiin vastaavaa 
keskustelua wrightiläisen vanhan työväenliikkeen piirissä 1880-luvulla. Forssan puo-
luekokouksen ohjelmassa vuonna 1903 hyväksyttiin laajat sosiaalivaltion tavoitteet 
(tai itse asiassa jo sitä edeltäneessä kokouksessa, kuten Pauli Kettunen aina korjaa). 
Suomen sosiaalipoliittisten tavoitteiden esikuvana oli Saksan sosiaalidemokraattisen 
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puolueen vuoden 1891 ohjelman selitysteos Erfurtin ohjelma, joka oli pääosin Karl 
Kautskyn laatima. Siitä tuli pitkäksi aikaa kansainvälisen sosialidemokratian ohje-
nuora. Tavoitteena oli, että ”kaikkiin työntekijöihin sekä heidän asemassaan oleviin 
henkilöihin ulottuva kansanvakuutus, käsittäen paitsi sairaus- ja tapaturma-, myös 
ansiokyvyttömyys- sekä leskien ynnä orpolasten ynnä työttömyysvakuutuksen, on 
saatava aikaan. Vakuutusmaksusta syntyvät kustannukset suoritetaan yleisen tulo-, 
varallisuus- ja perintöveron kautta kerätyistä varoista. Vakuutuslaitoksen hallinnon 
jäsenet valitsevat vakuutetut itse.”38 Ruth Berins Collier on tutkinut, oliko demo-
kratia alistettujen vai eliitin saavutus. Hän analysoi tutkimuksessaan seitsemäntoista 
vanhan ja kymmenen uudemman eri valtion demokratisoimisprosessia ja näiden 
pohjalta hän pyrkii analysoimaan työväenluokan roolia. Varhaisen vaiheen pohjois-
ten maiden sosiaalidemokraattinen linja kannatti poliittista taistelua demokraat-
tisten reformien puolesta, kun taas Etelä-Euroopan latinalaisen kulttuurin maiden 
anarkosyndikalistiset suuntaukset olivat taipuvaisempia hylkäämään tämän tien.39 

Matti Peltonen on luennoinut Suomen ensimmäisten eduskuntavaalien yllä-
tyksestä: pienessä Suomessa työväenpuolueen kannatus ohitti kaikkien muiden, 
huomattavasti teollistuneimpien maiden työväenpuolueiden kannatuksen. Tähän 
yllätykseen tuntuu Eric Hobsbawm vastaavan teoksessaan  Primitive Rebels. Hobs-
bawmin mukaan englantilainen proletariaatti syntyi aikana, jolloin sosialistista lii-
kettä ei vielä ollut. Näin ollen se ankkuroitui olemassa oleviin puolueryhmittymiin 
ja uskonnollisiin fraktioihin, eikä tämä traditio kokonaan murtunut, vaikka sosia-
listinen työväenliike alkoi toimia.40 Sen sijaan suomalaisen työväestön ensimmäiset 
kasvukaudet ajoittuvat ensimmäiseen sosialistisen työväenliikkeen kukoistuskauteen 
ja ammensivat sen aatteet hyvin uskollisesti toimintansa pohjaksi huolimatta siitä, 
että teollisuustyöväestön lukumäärä oli maassa hyvin pieni. 

Juho Saari ja Johannes Kananen toteavat, että erityisesti 2000-luvun alusta 
lähtien hyvinvointivaltion tutkijat ovat nostaneet rakenteiden, intressien ja insti-
tuutioiden rinnalle neljännen sosiaalipolitiikan muutokseen vaikuttavan tekijän: 
mentaaliset mallit ja niihin perustuvat ideat. Hyvinvointivaltion syntyä tarkastel-
laan politiikka-paradigman, politiikka-agendojen asettamisen ja politiikan kehystä-
misen perusulottuvuuden avulla.41 Olli Kangas ja Heikki Hiilamo osoittavat muun 
muassa miten lasten kodinhoidon tuen ajatus menestyi Suomessa mutta ei Ruot-
sissa. Rakenteellisiksi selityksiksi he näkevät, että Suomen agraarinen rakenne ja 
työvoiman ylitarjonta painoivat asenteita kohti äitien kotiin jäämistä. Kummassakin 
maassa pelattiin samoilla käsitteillä, puhuttiin lapsen eduista ja naisen vapaudesta 
valita, mutta sanoille annettiin eri sisältö.42

Politiikka-agendojen sijasta ammattiyhdistysliikkeessä tavataan puhua leikkisästi 
toiveiden tynnyreistä, mutta ammattiosastot ovat erittäin omavaraisia agendojen. 

Lähes jokaiseen ilmiöön on vuosien ja vuosikymmenien aikana kehittynyt vaatimus-
luettelo, josta vain harvoin päästään pyyhkimään joku tavoite pois, kun se on joko 
toteutunut tai menettänyt täysin merkityksensä. Vaatimuksesta saada leipomoiden 
nostatushuoneen hoitajille lisäkorotus luovuttiin vasta sen jälkeen, kun valtakunnan 
viimeinenkin kokoaikainen nostatushuoneen hoitaja oli siirretty esimieheksi. Elin-
tarvikealoilla tavoiteltiin niinkin pientä korjausta kuin saada työjalkineet työnanta-
jan kustannettavaksi lähes kahdenkymmenen vuoden ajan ja vaatimusta kehystettiin 
tilanteista riippuen hygienia- tai työsuojeluperusteluilla. Tavoite roikkui sitkeästi 
mukana, kunnes se toteutui.43 

Osastojen hallintoelimien veteraanit vetävät perässään tätä tavoitteista raskasta 
säkkiä, josta kaivellaan ajankohtaan sopiva vaatimusyhdistelmä. Tällöin pyritään 
huomioimaan jäsenkunnan toiveet, työmailla ilmenneet ongelmat ja se, mihin 
työnantajan arvellaan kulloinkin suostuvan pienimmillä uhrauksilla. Tavoitteet 
ovat muotoutuneet pitkien periaatteellisten keskustelujen tuloksena. Nuori jäsen, 
joka ehdotti palkankorotusta työjalkineiden sijasta, sai kuulla epäkohteliaita vih-
jeitä siitä, miten vanhat tanssikengät tuhoavat jalkaluun, ovat vaaraksi päkiälle 
ja miten vanhat lenkkitossut ovat hyvin epähygieenisiä. Tämä ammattiosastojen 
ja liittojen arjessa elävä visiovaranto tai -taakka (näkökulmasta riippuen, koska 
odotuksethan eivät koskaan sellaisenaan täyty) on melko kyseenalaistamaton ja 
yhdistää eri fraktioiden jäseniä. Erimielisyyksiä syntyy aikatauluista tai kompro-
missien tasosta, mutta jos jokin tavoite vakiintuu tähän yhteiseen säkkiin, sillä 
on sen jälkeen laaja ja pitkäikäinen tuki, koska kokemuksen mukaan aina jotakin 
menee läpi riittävällä sitkeydellä. Perustason ammattiyhdistystoiminta perustuu 
hyvin voimakkaasti kertomaperinteeseen ja kokemuksen viisauteen, koska liike 
elää yhteiskunnallisena oppositiona, jossa arjen kokemus kyseenalaistaa julkisen 
ja ylätason puheen. Se on varhainen esimerkki crowdsourcingista eli joukolla luo-
misesta ja kehittelemisestä. Ammatti yhdistysliikkeen näennäisestä yhteiskunta-
kelpoisuudesta huolimatta esimerkiksi jokaiseen lakkoon kohdistuva mediateilaus 
paljastaa ammattiyhdistysliikkeen perustason aktiiveille toistuvasti yhteiskunnal-
listen jakojen olemassaolon ja näin uusintaa vastakkainasettelua vuosikymmenestä 
toiseen. 

Kun siis tarkastellaan 1950- ja 1960-lukujen ammattiosastojen ja vasemmisto-
puolueiden sosiaalivakuutuksen tavoitteita, ne eivät näytä paljonkaan muuttuneen 
tai kehittyneen vuosisadan alun linjauksista. Tavoitteet muodostivat melko yhtenäi-
sen pohjan muuten riitaiselle ja eri osiin hajautuneelle työväenliikkeelle ja ammatti-
yhdistysliikkeelle tilanteessa, jossa teollisuustyöväestön kasvu ja kaupungistuminen 
lähtivät todenteolla liikkeelle. 
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Montako ääntä  rakennemuutoksella? 

Kansalaisten oma rooli hyvinvointivaltion tarpeiden ja laajuuden määrittelyssä ja 
rakennustyössä on edellä kuvatuissa sosiaaliturvan syntykaavioissa ja tutkimuk-
sissa ilmeisesti olemassa, joskin se viekkaasti piiloutuu toimijaksi tai rakenteeksi. 
Ihmisellä itsellään on vankka pyrkimys pysyä hengissä, selvitä myös sairauden 
ja työttömyyden aikoina, ruokkia ja kasvattaa lapsensa sekä elää terveenä ja pit-
käikäisenä. Eräs hämmentävä piirre sosiaalipolitiikan tutkimuksessa on, että kun 
järjestelmiä luokitellaan milloin rakenteen, milloin universalismi–ansiosidonnai-
nen-jaon perusteella, eivät nämä luokittelut kohtaa kyseisessä tilanteessa elänei-
den ihmisten todellisuutta. Universaalia eläkejärjestelmää ihannoidaan ehkä rei-
lumpana mallina, vaikka kaikkien tutkimusajanjaksoa käsitelleiden tutkimusten 
ja eduskunta-aloitteiden mukaan se ei tarjonnut kaupunkilaiseläkeläiselle edes 
minimitoimeentuloa. Miten toimi sellainen järjestelmä, joka ei tarjonnut edes 
minimitasoista toimeentulon mahdollisuutta eläkeläisilleen, kun mitkään tutki-
mustulokset eivät toisaalta osoittaneet, että kaupungeissa olisi ollut laajojen eläke-
läisjoukkojen nälkäkuolemia?

Sosiaalipolitiikan rakentumista tarkastellaan valitettavan usein ylätason toimin-
tana, jossa tutkimusten kohteena ovat rakenteellisten tekijöiden lisäksi vain ajat-
teluun mahdollisesti vaikuttaneet tutkijat, puolueet tai ammattiliitot. Sen sijaan 
toimijoina, arvojen muodostajina tai vaatijoina tutkimus ei tarkastele niitä ihmisiä, 
joiden elämän keskeisiä arvoja muutokset tai parannukset koskevat. Tästä syntyy 
edellä kuvattuja hämmentäviä kysymyksiä. Se prosessi, jossa kansalaisten yksityisten 
tarpeiden, arvojen, asenteiden ja valtaresurssien keskinäissuhteista syntyy puolue-
elinten päätöksiä ja tuloksia tuottavaa toimintaa, on pitkä ja ristiriitainen. 

Gösta Esping-Andersen esittää, että sosialidemokraattiset puolueet ovat aja-
neet sosiaaliturvaa, koska se on ollut heidän edustamansa työväestön luokkaetu. 
Palkkaliikkeissä työttömyyden oloissa ilman sosiaaliturvaa oleva joutuu myymään 
työvoimaansa halvalla, ja kilpailu pilaa koko luokan taloudellisia mahdollisuuksia.44 
Jari Heinonen kehittää Esping-Andersenin analyysiä esittäen, että olennaisinta on 
kenties sittenkin työväenliikkeen kyky asettaa tavoitteita ja viedä niitä läpi eli kyky 
käyttää ja näyttää voimaansa muotoilla hegemonistisia projekteja. Pelkkien valtare-
surssien lisäksi on osattava myös luovia, sovitella ja tehdä kompromisseja.45 Myös 
Walter Korpi sitoo klassikossaan Työväenluokka hyvinvointikapitalismissa työväen-
luokan, sen puolueen (Ruotsissa sosialidemokraattisen puolueen) ja työväenluokan 
luokkaedut yhdeksi kiinteäksi kokonaisuudeksi.46

Kun valtaosa arvostettua hyvinvointivaltiotutkimusta perustuu sosiologisiin 
metodeihin ja käsitteisiin, historiantutkimuksen keskustelu tähän traditioon kuu-
luvan tutkimuksen kanssa voisi olla hedelmällistä. Matti Peltonen käsittelee tätä 

kysymystä Marc Blochin 
 Historian puolustus -teoksen 
esipuheessaan todeten, että 
”vaikka sosiologiaa voikin 
pitää ainakin vaikutteiden 
antajana totaalihistorian ihan-
teen synnyssä, ei sosiologian 
itsensä piirissä ole kuitenkaan 
nähty analogista tutkimusstra-

tegiaa mahdollisena. Tämä saattaa liittyä siihen, että yhteiskunnalliset ilmiöt kui-
tenkin viime kädessä halutaan johtaa yhdestä suuremmasta ilmiöstä.”47 Onko ole-
massa luokan kokonaisetuja ajavia puolueita tai onko luokan kokonaisetu helposti 
määriteltävissä oleva käsite? Tukeeko historiallinen empiirinen aineisto näkemystä 
luokan kokonaisetuja ajavista puolueista? Asiaa on syytä problematisoida monelta 
eri kulmalta.

Vajaan puolentoista viimeisen vuosisadan kuluessa työväenpuolueiden ja oikeis-
topuolueiden linjat ja toimenpiteet ovat pääasiassa kulkeneet eliitin ja köyhemmän 
kansan välisten konfliktien muotoilijoina ja edustajina. Köyhä kansa ei ole muo-
dostunut vain palkkatyöläisistä, vaan kyse on ollut hyvin laajasta ihmisryhmästä, 
johon ainakin Suomessa lukeutui valtava määrä puoliomavaraistaloudellisissa oloissa 
eläneitä pienviljelijä-työläisiä. Olivatko pienviljelijöiden ja palkkatyöläisten edut 
samoja? Määritelmä luokan kokonaisetua ajavista puolueesta sotkeutuu tietenkin 
myös, kun tiedetään, että työväenpuolueita on monta ja kaikilla jossain määrin eri 
käsitys luokan kokonaisedusta. Millä niistä onkaan käsissään ”tie, totuus ja elämä”, 
isoimmalla vai jyrkimmällä? Edelleen kysymys taktiikasta ja kompromissiin suos-
tumisesta tai siitä kieltäytymisestä on lähes mahdotonta määritellä eksaktien luok-
kaetujen kannalta. Olisiko lakkoa kannattanut jatkaa vai saatiinko jo kaikki mahdol-
linen saatavissa oleva? Tuskin kukaan tietää, mikä olisi ollut viisainta, mutta monta 
tuoppia on tyhjennetty ja tyhjennetään asian tiimoilta. 

Joskus lyhyen aikavälin voitot osoittautuvatkin suuriksi tappioksi. Useimmiten 
lakon saavutusta halveksitaan alussa huonona kompromissina, mutta vähitellen se 
omaksutaan suureksi voitoksi.48 Luokan etujen määrittäjä ei näe tulevaisuuteen; 

Ihmisillä itsellään on vankka  pyrkimys 
selvitä elämästään ja huolehtia 
 itsestään ja  omaisistaan.
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pelastaako ydinvoima teollisuuden vai tuhoaako saastepilvenä kauniin maamme? 
Työnantajapuolella on suuria eturistiriitoja vaikkapa siinä, pyritäänkö edistämään 
kotimarkkina- vai vientiteollisuuden etuja, pienten vai suurten yritysten etuja tai 
työvoimavaltaisen vai pääomavaltaisen yritystoiminnan etuja. Mille sektorille tulisi 
ohjata valtion rakennetukia? Hyödyttääkö vapaakauppa tai devalvaatio sekä pie-
niä kotimaisia elintarviketuottajia että vaikkapa paperiteollisuutta samalla tavalla? 
Työnantajien ei juuri kuulla puolustelevan korkeita palkankorotuksia kotimaista 
kulutuskysyntää lisäävänä kapitalistiluokan etuna, vaikka se kenties olisikin koti-
markkinateollisuuden etu. 

Ketkä uskaltaa jättää vähemmälle? 

Sidney ja Beatrice Webb ovat kuvanneet brittiläisen ammattiyhdistysliikkeen sata-
vuotista historiaa vuonna 1907 suomennetussa teoksessaan Englannin ammatti
yhdistysliikkeen historia. Kirjaa voidaan pitää eräänlaisena historiallisena dokument-
tina ay-liikkeen alkutilasta, jossa ei vielä näy työväenliikkeen poliittisten puolueiden 
vaikutus. Kirja on herkullista luettavaa, koska niin monet sen esittelemät ilmiöt 
ovat yhä edelleen arkipäivää. Kirjassa kuvataan muun muassa konfliktia, joka syn-
tyy, kun räätälien edustajana oleva kiihkeä rauhanmies esittää jyrkän vastalauseensa 
sotilasmenojen kohoamiselle, mutta koneen- ja laivanrakentajat vastustavat kiivaasti 
ehdotusta. Eräs heistä esittää vastaehdotuksensa, jossa hallitusta vaaditaan hankki-
maan ahdinkoaikoina työttömille laivanrakentajille työtä rakentamalla sotalaivoja.49 
Ammattiyhdistysliikkeessä eletään ryhmäkonfliktien keskellä: yksityisen sektorin 
työntekijöiden on kenties helpompi vaatia suuriakin palkankorotuksia itselleen kuin 
julkisen sektorin työntekijöille, joiden palkat he maksavat veroina. Vaikka työnteki-
jöiden luokan kokonaisedun kannalta on melko varmaa, että työvoiman ylitarjonta 
ja samanaikainen työehtojen sopimisen siirtäminen paikallistasolle lisäävät työ-
läisten keskinäistä kilpailua ja heikentävät koko luokan palkkatasoa, on tämänkin 
ilmiön tulkinnasta monenlaista mielipidettä ammattiyhdistysliikkeessä. Useimmi-
ten mitään kokonaisetua ei edes pyritä hahmottamaan, vaan sekä puolueissa että 
etujärjestöissä käydään armotonta viidakkosotaa luokan sisällä elävien eri eturyh-
mien välillä. Tavalla tai toisella voittajaksi päätyneet esiintyvät kaikkien nimissä ja 
onnistuvat määrittelemään omat lyhyen tähtäimen etunsa koko ryhmän eduiksi. 
Luokan sisällä on lisäksi naisia ja miehiä. Kaiken kukkuraksi luokka koostuu eri-
ikäisistä ihmisistä, eivätkä heidän etunsa suhteessa tavoitteisiin ja tapahtuneisiin 
ratkaisuihin ole aina samanlaisia. 

Lisäksi klassinen, historiallisesti tunnistettu ja itseään toistava ongelma on liik-
keen, puolueen tai melkeinpä minkä tahansa sosiaaliseen tasa-arvoon tähtäävän 

organisaation jäsenkunnan ja johdon asemien erisuuntainen kehittyminen. Webbien 
kirjassa kuvataan ay-aktiiveja yleisimmin vaanineita vaaroja. Näistä alkoholismin 
ohessa toisena tavallisimpana Webbit pitävät sitä, miten ay-aktiivi jo 1800-luvulla 
kohotessaan ay-liikkeen palkkaa nauttivaksi virkamieheksi saattoi muuttaa elä-
mäntapojaan, omaksua työnantajien näkemyksiä ja muuttaa pikkuporvarien asuin-
alueelle. Ennen pitkää hänen vaimonsa alkoi vihjailla siitä, miten miehen pitäisi 
menestyä paremmin, ja vähitellen virkailija menetti kokonaan kosketuksensa jäse-
nistön elämään ja ajattelutapaan.50 

Immanuel Wallersteinin mukaan työväenliike onkin ollut nerokas tapa insti-
tutionalisoida vuosisatoja kestänyt kapinointi. Institutionalisoitu kapina on tieten-
kin ilmiönä mahdottomuus. Prosessin ristiriitaisuudesta seuraa, että köyhien etuja 
menetyksellisesti ajaneen liikehdinnän johdon asema paranee sen muuttuessa osaksi 
yhteiskunnan sosiaalista ylärakennetta. Tästä johtuvat Wallersteinin mukaan vuo-
sisadasta toiseen jatkuvat petturijahdit, koska sorrettujen liikkeiden johto omaksuu 
usein myös uudessa asemassaan vallitsevan eliitin näkemykset ja arvot.51 Tällaisessa 
tilanteessa saattaa syntyä eräänlainen klienttiyhteiskunta, jossa suostumuksen han-
kintaan riittääkin vain se, että alistettujen ryhmien kärkihahmot sidotaan joillain 
erikoiseduilla puolustamaan systeemiä.

Jo yksiselitteisen kysymyksen asettaminen vie meidät myrskyisille vesille, koska 
luokkaedun määrittely on monesti jakanut ja tuhonnut suuria työväenpuolueita eri 
historiallisina aikoina eri puolilla maailmaa. Miten määritellä, milloin on kyse järke-
västä kansalaisten etuja edistävästä politiikasta, milloin luokkapetoksista? Mitä yli-
päätänsä on työväenluokan talouspolitiikka kapitalismin oloissa? Tutkimuksellisesti 
haastava kysymys on analysoida niin kutsuttujen luokkien sisällä ja ulkona elävien 
valtapyrkimysten muotoutumista puolueen tai etujärjestön linjaksi. 

Keskeinen yhteiskunnallinen ristiriita on tietenkin ikuista taistelua siitä, miten 
resurssien eli maan, laitumien, joutometsien, yritystoiminnan ylijäämän, verotuksen 
ja kansantulon uusjako toteutetaan. Passiivin käytöllä historiantutkimuksessa kye-
tään helposti sivuuttamaan yhteiskunnallisen konfliktin ja taloudellisen etutaistelun 
jatkuva läsnäolo. Konflikti ei toisaalta sopeudu helposti havaittavissa olevaksi yhden 
luokan eduksi toista vastaan jokapäiväisessä elämässä. Gramscilaisten tutkimusme-
netelmien mukaan poliittista ja taloudellista hallintovaltaa käyttävä eliitti harjoittaa 
sekä suostuttelua että pakotusta toteuttaakseen itselleen edullisen siivun tämän jaon 
tuloksista. Eliitin lisäksi muutkin haluavat siivunsa ja pyrkivät edistämään asiaansa 
hallussaan olevilla menetelmillä. Niinpä yhteiskunnassa päädytään useimmiten sel-
laisiin kansantulon jakoratkaisuihin, jotka minimitasossaan turvaavat suostumuk-
sen vallassa olevien vallan jatkumiselle ja etuoikeuksille. Se, mille tasolle ratkaisujen 
viiva sitten asettuu, kertoo paljon kyseisen hetken yhteiskunnasta. 



30
          

Johdanto 31Johdanto
            

Jokaisen puolueen ja korporaation tai työnantajajärjestönkin on otettava 
huomioon  suostumuksen hankkiminen niiltä, joiden kannatuksen varassa kysei-
nen orgaani elää. Kenet uskaltaa jättää vähemmälle, kun kompromissia hierotaan? 
Sosiaaliturvan historian tutkimuksen ensimmäisen kysymyksen tulisi kuulua: Miten 
ihmiset elivät, ajattelivat ja toivoivat? Vain brittiläisissä salapoliisiromaaneissa köyhät 
pitävät itseensä kohdistunutta riistoa täysin oikeutettuna. Miten ihmiset pystyivät 
sietämään alistussuhteet – vai sopeutuiko niihin joko vain enemmistö tai pieni mutta 
valtaresurssiensa ansioista vaikutusvaltaisin ryhmä? Britit laivasivat liika väestönsä 
siirtomaihin ja kenties siirtomaidensa riiston avulla kykenivät pitämään suostu-
muksen tilan siedettävänä huolimatta ajoittaisista hyvin voimakkaistakin kansan-
nousuista. E. P. Thompson kirjoittaa, kuinka ”jopa silloin kun väkijoukkoja selvästi 
ohjailtiin ja alistettiin, hallitsijat eivät koskaan suhtautuneet niihin huoletta […]. 
Kaiken väkijoukon toiminnan alla saattaa aistia herrojen ja rahvaan tasapainotilan 
muotoutumisen, joka on ollut tutkimukseni kohde”.52

Industrialismin imuun ensimmäisinä joutuneissa maissa maaltamuutto tapah-
tui hitaasti, jo ennen varsinaisen työväenliikkeen syntyä, ja suuntautui mahdolli-
sesti lähikaupunkeihin. Poliittisen työväenliikkeen syntyä edeltävässä tradeunio-
nistisessa ammattiyhdistysperinteessä ei luotettu suurestikaan valtioon. Eturivin 
paremmin palkattu käsityöläinen tai ammattiyhdistysaktiivi kykeni palkkataistelun 
avulla saavuttamaan sellaisen palkan, jolla hän saattoi ehkä elättää oman perheensä 
ja hoidattaa lähistöllä asuvat vanhuksensa. Oliko hänellä kiinnostustakaan osal-
listua koko köyhän kansan elättämiseen maksamillaan verovaroilla? Mahdollisesti 
ajan ja voimien käyttö yhteisen, kaikkia koskevan sosiaaliturvan hyväksi olisi ollut 
hänestä huomattavasti epävarmempi ja utopistisempi ajatus kuin oman ammatti-
osaston puitteissa hankittu riittävän suuri palkankorotus ja sen hyödyntäminen.53 
Katri Hellsten selvittää, miten työväenliike ei toimintansa alkuvaiheessa suinkaan 
yksimielisesti kannattanut pakollista kansallista vakuutusta. Epäluulot suuntautui-
vat muun muassa rahoitukseen työntekijäin maksuilla ja pääomien kasvattamiseen 
sosiaalisen solidaarisuuden nimissä. Englannissa, Tanskassa ja Saksassa sosialidemo-
kraatit äänestivät ensimmäisiä sosiaalivakuutuksia vastaan.54 

Jos sosiaaliturvajärjestelmä nähdään tulonjakoprosessina, jossa suoritetaan kan-
santulon uusjakoa, ammattitaitoiselle ja hyvin järjestäytyneelle työväestölle hel-
poimmin perusteltava jakotapa on suorittaa ensijakoa omalla työpaikalla, omalta 
työantajalta, omaan tilipussiin – ainakin joissain tilanteissa. Tällöin voisi ajatella, 
voimakkaimmat ja parhaimmat neuvotteluasemat omaavat ihmisryhmät pystyvät 
vakuuttamaan itsensä ja perheensä yksilöllisesti, ja ne jotka jäävät ulkopuolelle, ovat 
liian heikkoja taistelemaan itselleen omaa turvajärjestelmää. Ei ole mitenkään itses-
tään selvää, että kaupunkien palkkatyöläiset kamppailisivat sellaisen uni versaalin 

työttömyysturvan puolesta, joka on edullisempi järjestäytymättömille tai maaseu-
dun köyhälistölle tai yleensä muille alistetuille, esimerkiksi toisille etnisille ryhmille.

Tässä tutkimuksessa pyrin seuraamaan ihmisten elämäntapaa, toiveita, ajattelua 
ja toimintaa johtolankana pääasiassa elintarvike-, rakennus- ja metallialojen ammat-
tiosastojen järjestämä kansalaistoiminta sosiaaliturvan puolesta suuren muuton 
alkuvaiheessa. Murroksen kokeneiden ihmisten kansalaistoiminta on luonteva tut-
kimuksellinen johtolanka ajankohdan ongelmien ja kriisien ymmärtämiselle, mutta 
ei ainoa mahdollinen. Uskoisin, että samanaikainen ilmiö, josta Helsingin Sanomat 
kantoi huolta etenkin vuoden 1960 kunnallisvaaleihin ja vuoden 1962 presidentin-
vaaleihin ja eduskuntavaaleihin valmistauduttaessa, eli oikeistoon samaistuvien ryh-
mien heikko äänestysaktiivisuus, saattaisi olla yhtä kiinnostava johtolanka ajanjak-
son ymmärtämiseen. Haluan kyseenalaistaa sellaisen rakennedeterminismin, jonka 
mukaan jäsennetyissä historioissa ihmisten toiveilla ja toimilla ei ole suurta merki-
tystä ja vaikutusta yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Myös passiivisuus on vaikut-
tamista, sillä se kertoo joko asiaintilojen hyväksymisestä tai toiveiden  pettymisestä 
ja omien mahdollisuuksien kokemisen puutteesta. Ylätason toimijat ja kansalaisten 
toiveet ja toiminta ovat dynaamisessa vuorovaikutussuhteessa keskenään.

Päivittäisen poliittisen kaupankäynnin ja oikean ja väärän määrittelemisen sovit-
tavat yhteen puolueet, joiden hengissä säilyminen on kiinni kyvystä elää todellisuu-
dessa. Puolueet ja muut ylätason toimijat ovat itsekin mitä jykevintä todellisuutta 
jyrätessään ja neuvotellessaan läpi eräänlaista yksinkertaistettua kansan tahtoa, joka 
on suodatettu puoluekoneiston vahvimman ryhmän toivomusten, puolueideolo-
gian ja rahoittajan seulan läpi.55 Tieteellisen työn tutkimustulokset jäävät kuitenkin 
kapeiksi, jos puolueiden takaa ei nähdä niihin kuuluvien tai kuulumattomien eri-
laisten ihmisryhmien, yritysmaailman etujen sekä yhdistävien ja erottavien ideolo-
gioiden monenlaisia todellisuuksia ja maailmankuvia. Torpparivapautus ja sosiaali-
vakuutuksen syntyprosessi ovat suuruudeltaan verrannollisia reformeja. Syntyivätkö 
ne eräänlaisen yhteiskunnan ylärakenteen – tutkijoiden, poliitikkojen ja teollisuus-
johtajien – yhteisen ajattelun ja toiminnan seurauksina vai oliko suurten tasa-arvoa 
edistäneiden uudistusten taustalla osattomien yhteistoiminnan ja vastarinnan tuot-
tama riittävän voimakas pakko? Perustason aktiivit ovat itsenäisiä toimijoita, jotka 
käyvät kiihkeää, jatkuvaa ja toimintaan vaikuttavaa vuoropuhelua liikkeen johdon 
kanssa omista ja yhteisönsä lähtökohdista. Merkittävien kansalaisliikkeiden ja puo-
lueiden johto on samanaikaisesti osa sekä liikettä että yhteiskunnallista yläraken-
netta. Vaikka ideologian, poliittisten johtajien ja kansalaisten toiminnan vuoropu-
helu käy kahteen suuntaan, on arvioitava myös poliittisen liikkeen johdon ja sen 
omaksuman ideologian ja lähinnä siihen identifioituvien kansalaisten arvojen ja lii-
kehdinnän keskinäissuhteita.
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1.4 läHikuvien ja panorointien liikettä – tutkiMuksen rakenne

Taloudellisia elinehtoja, instituutioita ja poliittista toimintaa yleisesityksissään 
yhdistänyt Fernand Braudel on tuonut esiin monien aikatasojen yhtäaikaisen ole-
massaolon. Hän tunnistaa geologisen ajan, sosiaalisen historian ajan ja tapahtuma-
historiallisen ajan, jotka ovat läsnä ja risteytyvät kaikessa, mitä hetkessä tapahtuu.56 
Braudel varoittaa keskittymästä vain tapahtumien historiaan, ”lyhyiden, terävien ja 
hermostuneiden liikkeiden historiaan”, koska tällöin historioitsija ”hukkaa ulottu-
vuuden ja historian syvemmät virtaukset”.57 Hän korostaa, että pitkän keston his-
toria muodostaa rakenteen, josta vakaimmat saattavat olla useiden sukupolvien 
elämään vaikuttavia vakaita elementtejä. Nämä elementit estävät historian virran 
kulkua ja estämällä muokkaavat sitä. Biologiset realiteetit sekä maantieteelliset ja 
mentaaliset viitekehykset voivat rajoittaa esimerkiksi tuottavuutta ja olla henkisiä 
rajoitteita. Mentaaliset viitekehykset voivat muodostaa pitkän keston vankiloita.58 

Carlo Ginzburg puolestaan arvioi, ettei mikro- ja makrohistorian sopu ole itses-
tään selvä. Hän pitää parhaimpana ratkaisuna mikro- ja makrohistorian, lähikuvien 
ja panorointien jatkuvaa edestakaista liikettä, jolloin voidaan jatkuvasti palata toi-
saalta historiallisen prosessin kokonaisvaltaiseen näkemykseen ja toisaalta liikkua 
lyhyen keston tarkastelun ja näennäisten poikkeamien välillä.59 Sakari Saaritsa ja 
Kari Teräs toteavat, että verkostotutkimukseen sisältyy lähes jankuttava pyrkimys 
uudelleen tulkita yhteiskunnallisia makroilmiöitä niiden syntyprosessien kautta. He 
kuvaavat verkostotutkimuksen menetelminä toisaalta reduktiota, monimutkaisten 
ilmiöiden palauttamista mittakaavaltaan pienempiin osiin ja toisaalta emergenssiä, 
jossa tarkastelu siirretään monimutkaisemmalle todellisuuden organisoitumisen 
tasolle, jolloin kuva karkeistuu. Verkostoanalyysien avulla rakennetaan yhtenäinen 
empiirisesti testattavien selitysten ketju yksilöiden vuorovaikutusten verkostojen 
dynamiikan kautta yhteiskunnallisiin rakenteisiin ja niiden muutoksiin.60 

Tutkimuksessani tarkastelen kolmen erilaisen pienipiirteisen tarkastelukulman 
avulla hyvinvointivaltion syntyprosessia. Pyrin näiden kolmen näkökulman avulla 
rakentamaan prosessin kokonaiskuvaa. Ensimmäinen näkökulma katsoo vanhaan 
pienviljelysvaltaiseen suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen arjen käytäntöihin sekä yhteis-
kunnan tuotannolliseen taantumiseen muistitieto- ja sosiaalihistoriallisten aineistojen 
avulla. Toinen taso esittelee eräänlaisena historian pitkän keston poikkileikkauksena 
murrosvaiheen poliittista hegemoniataistelua pääasiassa vuosilta 1956–1964 lähinnä 
sanomalehtien, valtiopäivien pöytäkirjojen ja poliittisen historian tutkimusten valossa. 
Kolmannessa kokonaisuudessa tarkastellaan murrosvaiheessa käynnistynyttä kansa-
laisliikehdintää sisältäpäin apuna jälleen muistitieto- ja järjestöaineistot. 

Suomalaiset sosiaaliturvatutkijat ovat lähes poikkeuksetta käsitelleet myös sotaa 
edeltävän ajan maatalousvaltaista tuotantomuotoa ja analysoineet sosiaaliturvan 

tilaa kyseisen ajanjakson maatalousvaltaisuudesta ja tapahtuneesta rakennemuu-
toksesta käsin. Vuosisadan alun työväenliikkeen kasvun, torpparivapautuksen, itse-
näistymisen, Lapuan liikkeen ja toisen maailmansodan kokeneet suomalaiset eivät 
olleet 1950-luvulla vielä edes eläkeikäisiä. Tutkimuksellisesti uutena antina halusin 
kysyä, mitä murrosta kokevat ihmiset itse halusivat. Mielikuva maaseudun oloista 
on kenties muodostunut liiaksi sosialidemokraattien ja Maalaisliiton etutaistelun tai 
maalaisliittolaisen ja oikeiston näkökulman varaan. Tällöin on hyväksytty ikään kuin 
annettuna jähmeähkö ja anakronistinen ajattelutapa, jonka mukaan työväenpuolu-
eet ajoivat työväestön luokkaetuja ja Maalaisliitto maanviljelijöiden etuja ja jonka 
mukaan nämä edut olivat yksiselitteisen ristiriitaisia. 

Hyvinvointivaltio ei syntynyt tyhjästä vaan korvasi jonkun olemassa olleen elä-
mäntapamallin – ennen hyvinvointivaltiotakin useimmat ihmiset selvisivät joten-
kin. ”Jollemme pysty esittämään itsellemme ja lukijoillemme historiallisen jakson 
elämänmuotoa, jollemme kykene kuvaamaan systemaattisesti niitä sen keskinäisten 
suhteiden merkityksiä ja käytäntöjä, jotka määrittelevät kyseistä aikakautta, kuinka 
voimme selittää yhteiskunnan muutoksen – tai edes havaitsemaan milloin ja kuinka 
muutos tapahtui”, kysyy William H. Sewell Jr.61

Fernand Braudel käsitteli arkea laajasti määritellyn talouden käsitteen osana, elä-
män perustavanlaatuisena osa-alueena, jonka päälle markkinatalouden eri kerrokset 
ja lopulta kapitalismi kansainvälisine markkinoineen asettui. ”Arkielämä on talouden 
hallitseva osa, elämme kurkkuamme myöten arjessa”, hän kirjoitti.62 Pyrin kaivamaan 
esiin pienviljely-yhteisön kaikkein arkisimman arjen, arjen ilman sisävessoja ja keskus-
lämmitystä, ja sen avulla selvittämään, mitä vanhan maailman arki merkitsi perheen-
jäsenten keskinäisille suhteille, työnteolle ja rahataloudelle – minkälainen valtiokäsitys 
kuului tähän vanhaan maailmaan. Pyrin myös selvittämään, tunnettiinko yhteisavun 
käsitettä vanhassa pienviljely-yhteiskunnassa, kun sosiaaliturva oli miltei olematonta. 
Kuuluiko pienviljely-yhteiskunnan kasvateille vastuu vanhemmista ja sisaruksista? 
Sotien välinen poliittinen kuohunta koski tavalla tai toisella valtaosaa suomalaisista, 
ja kysyn myös, minkälaista yhteiskunnallista perintöä murrosajan kokeneet ammatti-
yhdistysihmiset kantoivat mukanaan. Yhteiskunnan sosiaalisen tilan ja rakennemurtu-
man kuvauksella pohjustan myös tapahtuvan poliittisen prosessin taustaa.

Tutkimukseni lähtee oletuksesta, että vanhan hegemonian tuotantotapa ja sen 
muut elementit muodostivat braudelilaisittain eräänlaisen ”pitkän keston vankilan”, 
josta vapautuminen oli kivulias prosessi. Omavaraiselämäntavan häviäminen maal-
tamuuton yhteydessä on ollut merkittävin kyseisen aikakauden ihmisten elämään 
vaikuttanut mullistus, joka mullisti myös koko yhteiskunnallisen infrastruktuurin. 

Kolmas pääluku on Braudelin kuvailevaa kieltä käyttäen lähinnä lyhyen aikavä-
lin historiaa, ”illuusioitamme ja kiireistä tietoisuuttamme mittaava ja ennen kaikkea 
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kronikoitsijan ja sanomalehtimiehen aikaa”63, ja siinä käsitellään ajanjaksoa yleis-
lakosta eteenpäin (1956–1964). Luvussa tarkastellaan, millaista keskustelua tai kamp-
pailua käytiin murrosvaiheessa yhteiskunnan tulevaisuudesta: mitä asutustilallisten 
kokoukset, mökkiläisten tupa illat, perheenäidit, työttömyystyömaiden ihmiset, 
ammattiyhdistysväki, poliittiset puolueet tai Veronmaksajain keskusliitto, Keskus-
kauppakamari ja muut työnantajien ja poliittisen oikeiston organisaatiot halusivat 
tulevaisuudelta. Lähes jokainen aikakautta käsitellyt tukija on sijoittanut muutoksen 
ajanjakson 1960-luvun vaihteeseen, mutta ei ole liittänyt sitä poliittisen historian 
tapahtumiin, vuosien 1958–1962 eduskunnan vasemmistoenemmistöön tai kansalais-
liikehdintään. Poliittisia prosesseja on tarkasteltu Kekkosen, puolueiden etupolitii-
kan, ulkopoliittisten näkemyserojen, tutkijoiden (kuten Pekka Kuusen) valaistumi-
sen tai vaikkapa Suomen Pankin ja valtionvarainministeriön kahnausten tuloksina. 
Kun sosiaali-, talous- tai poliittisen historian tutkimukset käyvät kukin omaa sar-
kaansa läpi, saattavat asioiden keskinäissuhteet jäädä vähäiselle huomiolle. Ehkäpä 
juuri sektoreittain lohkoutuneen tutkimuksen seurauksena vakiintuneet käsitykset 
määrittelevät jo etukäteen historiallisen ilmiön paikan vain yhteen kontekstiin, ja 
siinä se pysyy. 

Esimerkiksi yöpakkashallituksen syntyä ja kaatumista tarkastellaan useimmissa 
tutkimuksissa sementoituna vain kylmän sodan ympäristöä vasten, suhteessa Neu-
vostoliiton tai Kekkosen valtapyrkimyksiin, eikä tapahtumasarjaa arvioida suhteessa 
talous- ja sisäpoliittiseen tai sosiaaliseen murrokseen. Valtion luonne ja sen toiminta-
mahdollisuudet määritellään usein eräänlaisten ehdottomien ulkopuolisten muuttu-
jien avulla. Esimerkiksi Simo Aho katsoo, että sodan jälkeisen palkkatyöläistymisen 
tuottaman kasvun käyttö hyvinvointipalveluihin oli eräänlainen itseään täydentävä 
kehä, ja Kaj Ilmonen arvioi puolestaan, että nykyvaltion pelivara on supistunut talou-
dellisen integraation ja rahamarkkinoiden toimijoiden vallankasvun seurauksena.64 
Itse näen, että sekä valtiolle annettu rooli että kulloisenkin kansantulon ylijäämän 
jakautuminen ovat seurausta yhteiskunnallisessa päätöksenteossa tapahtuvista ratkai-
suista, joissa joudutaan toki reagoimaan ulkoisiin pakkoihin, mutta mahdollisuuksia 
on yleensä enemmän kuin yksi. Luvussa kolme kysynkin, heijastuiko suuri rakenne-
muutos poliittiseen elämään: Pitivätkö aikalaiset itsestään selvänä valtion tehtävien 
laajentamista palkkatyöläisyhteiskunnan infrastruktuurin luomiseksi? Vallitsiko yksi-
mielisyys siitä, että lisääntyvää kansantuloa käytetään sosiaalisen turvan lisäämiseksi?

Neljäs pääluku tarkastelee lähikuvana murroskauden kansalaisliikehdintää, sen 
osallistujien taustaa, liikehdinnän muotoja ja tavoitteita sekä niitä verkostoja, joista 
liike mobilisoi voimansa. Graduvaiheessa pohdin, miten ammattiyhdistysliike oli 
aikoinaan saavuttanut jäsenilleen muita paremman työttömyysturvan. Tein silloin 
intuition vastaisen huomion: pääkaupunkiseudun ja muiden suurten kaupunkien 

useat rakennus-, elintarvike- ja metallialojen ammattiosastot itse asiassa vastusti-
vat syntyvää kaksijakoista työttömyysturvajärjestelmää vaatien samansuuruisia etuja 
kaikille työttömille, myös maaseudun pientilallisille ja järjestäytymättömille.65 Carlo 
Ginzburg on historiallisia metodeja käsittelevässä artikkelissaan Johtolankoja toden-
nut, kuinka mitättömän pieniä johtolankoja on käytetty paljastamaan yleisempiä 
ilmiöitä, kuten jonkin yhteiskuntaluokan, kirjailijan tai kokonaisen yhteiskunnan 
maailmankatsomusta.66 Mikrohistoriallisessa tutkimuksessa epätyypillinen, outo, 
kummallinen ilmiö avaa eräänlaisen kiemurtelevan polun vieraaseen aikakauteen. 
”Kaikkein poikkeuksellisin dokumentaatio voi olla antoisin”, toteaa Ginzburg. 
”Jokainen sosiaalinen rakenne on lukemattomien yksilöllisten strategioiden yhteis-
vaikutuksen tulosta – vyyhti, joka voidaan rekonstruoida ainoastaan pienimittakaa-
vaisen tarkastelun avulla.”67

Tämän tutkimuksen tulosten kannalta oli oleellista kysyä, miksi aktiiviset ammat-
tiyhdistystoimijat, kaupunkilaistyöläiset vastustivat itselleen muita parempaa työttö-
myysturvaa. Monen suomalaisen poliittisen historian tutkijan vastaus tähän kysymyk-
seen olisi ollut nopea ja kyseenalaistamaton: koska nämä ihmiset olivat kommunisteja, 
he tottelivat puolueensa linjaa, olipa se heidän mielestään hyvät tai huono. Tällainen 
ihmiskäsitys ei kuitenkaan vastaa ammattiyhdistysten todellisuutta. Oma kysymyksen-
asetteluni kulki päinvastoin. Muodostuiko SKDL:n linja sen kannattajien sosiaalisen 
taustan pohjalta? Olivatko kansandemokraattien kannattajat kenties muita enemmän 
maaseudun pieneläjiä, mökkiläisiä, maaltamuuttajia? Tämän jälkeen monet yksityis-
kohdat alkoivat jäsentyä uudelleen avaten tavan ymmärtää aikakautta paremmin kuin 
tyytyminen pelkän puoluekansalaisuuden pohjalta lähteviin toimintamotiiveihin olisi 
mahdollistanut. Vastausta etsin tutkimalla ammattiyhdistysaktiivien taustaa ja heidän 
suhdettaan suureen maaltamuuttoon. Beverly Silver on tutkimuksessaan The Forces 
of Labour kuvannut työväestön liikehdintää suhteessa tuotantoprosessien kehitysvai-
heisiin, maailmansotiin ja tuloksien saamisen mahdollisuuksiin erilaisissa historial-
lisissa vaiheissa hyvin vakuuttavalla tavalla viimeisen sadan vuoden aikana. Hän on 
osoittanut muun muassa sen, miten sitkeästi työväestön liikehdintä ja kansallinen ja 
kansainvälinen poliittinen prosessi ovat seuranneet toisiaan.68 Saattoiko tutkimusajan-
kohdan kansalaisliikehdintä liittyä rakennemurrokseen eräänlaisena vastaliikkeenä tai 
nälkäkapinan tyyppisenä ilmiönä. Pyrin myös selvittämään, kuka tai mikä liikkeen 
laittoi alkuun.69 Minkälaiset rakenteellisten tekijöiden, subjektiivisten toimijoiden ja 
oikullisen sattuman keskinäissuhteet vaikuttivat liikehdinnän syntyyn?

Helpoin tapa tehdä ammattiyhdistystutkimusta on kuvata liikkeen johdon pää-
töksiä, keskinäisiä ristiriitoja ja kokouksia, mutta tällöin jäävät tunnistamatta orga-
nisaation liikevoiman olemus, siinä tapahtuvat muutokset, heikkoudet ja vahvuudet 
tai alan tuotantoprosessien ja traditioiden merkitys toiminnan muodoille. Kari Teräs 
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toteaa, että silloin harvoin, kuin työelämän suhteita koskevassa tutkimuksessa on las-
keuduttu työpaikoille ja ihmisten välisten sosiaalisten suhteiden tasolle, ovat samalla 
yhteiskunnalliset valtasuhteet kadonneet kuvasta. Tätä ilmiötä olen itse pahoitellut 
useasti. Teräs nostaa esiin Pauli Kettusen väitöskirjan Poliittinen liike ja sosiaalinen 
kollektiivisuus, jossa Kettunen ei palauttanut politiikkaa aikaisemman tutkimuk-
sen tavoin ulkoiseksi vaikuttamiseksi tai liikkeen sisäisiksi ristiriidoiksi, vaan lähti 
siitä, että politiikka oli liikkeen keskeinen rakenteellinen ehto.70 Beatrice ja Sidney 
Webbin kuvaus ay-liikkeen toiminnasta 1800-luvun Englannissa ja esimerkiksi Kari 
Teräksen vuosia 1880–1920 käsittelevä tutkimus Arjessa ja liikkeessä kuvaavat omissa 
historiallisissa konteksteissaan monelta osin ay-liikkeelle ilmeisen omalakisia piir-
teitä, jotka ovat tyypillisiä niin tämän tutkimuksen käsittelemän ajanjakson kuin 
myös nykyisen ajan ammattiyhdistystoiminnalle. 

Viimeaikaisessa kansalaisliiketutkimuksessa on pyritty tekemään eroa niin kut-
suttujen uusien ja vanhojen liikkeiden välille. Tällöin uusiksi liikkeiksi on luettu 
esimerkiksi ympäristö-, nais-, talonvaltaus- ja eläinsuojeluliikehdinnät.71 Kaj Ilmo-
nen on eritellyt uusia ja vanhoja liikkeitä ja arvioi, että liikkeitä tulee myös tar-
kastella niiden elinkaarten eri vaiheissa. Hän näkee, että työväenliikkeen alkuvai-
heissa esiintyi lähes kaikkia sellaisia elämäntapaliikkeitä, joita nyt pidetään uusina.72 
Ammattiyhdistysliike on kuitenkin ollut paljon muuta kuin johtajiensa summa tai 
jokin ”koneisto” Hakaniemen torin kupeessa; sillä on monta valttia kaikkiin muihin 
liikkeisiin nähden. Ammattiyhdistysliike muodostaa tilan ja rakenteet, joissa kan-
salaisyhteiskunta ja yksityiseen voitontavoitteluun perustuva kapitalismi kohtaavat 
päivittäin. Sen puitteissa toimii työpaikkojen tasolla kymmeniä tuhansia ihmisiä, 
vaikka kaikkialla ja aina ei ollakaan yhtä aktiivisia tai voitokkaita. Mukaan tulevalle 
kyse saattaa olla todella mullistavasta elämäntapaliikahduksesta, kun yksipuolisen 
herruusvallan sijaan vaaditaan neuvottelun periaatteen toteuttamista. Vaikka liik-
keen visio ja voitot ovat maailmanlaajuisia ja yleisen oikeudenmukaisuuden asiaa 
ajavia, konfliktit uusiutuvat ja näkyvät ihmisten jokapäiväisessä arjessa, samoin nii-
den ratkaisumahdollisuudet. Liike ammentaa uutta voimaa hyvin systemaattisesti 
päivittäisestä arjen konfliktista, mikä vääjäämättä uudistaa jatkuvasti liikettä, vaik-
kakin kenties viiveellä. Henkilövalinnat ja kontrolli tapahtuvat työpaikkojen tasolla 
suhteellisen demokraattisten menetelmien avulla. 

Vanhojen liikkeiden, erityisesti ay-liikkeen, jähmettymistä ja loittonemista 
kansanliiketraditiosta on usein pidetty lähes lähtökohtaisesti itsestäänselvyytenä 
monessa liiketutkimuksen genressä. Itse koen jaottelun ainakin jossain määrin 
vieraaksi jo pelkästään viimeisten vuosikymmenten kokemusten takia. Erilaisten 
uusien ja vanhojen liikkeiden jatkuva yhteistoiminta ja monenlaiset keskinäissiteet 
sekä tilanteista riippuvat liikkeiden olomuotojen muutokset ovat olleet tärkeä osa 

suomalaisten kansalais- ja ammattiyhdistysliikkeiden paikallista ja valtakunnallista 
strategiaa, jolla pyritään kehittämään laajempia liittolaissuhteita, mobilisoimaan 
uusia ihmisiä liikkeisiin ja voimistamaan niiden toimintamahdollisuuksia. Risto 
Alapuro on klassikossaan Suomen synty paikallisena ilmiönä 1890–1930 kuvannut, 
miten paikalliset kansalaisliikkeet, osuusmeijerien perustaminen, vapaapalokun-
nat, raittiusjärjestöt, työväenyhdistykset ja muu järjestökoneisto rakensivat Suo-
men kansalaisyhteiskunnaksi jo ennen Suomen itsenäistymistä.73 Pidän tutkimuk-
seni kuvaamaa ammattiyhdistystoimintaa ja kansalaisliikehdintää jatkumona tälle 
suomalaiselle kansanliikeperinteelle, eräänlaisena tuloksia tuottavana, järkevänä ja 
tarkoituksenmukaisena toimintana – sellaista oli aikanaan vaikkapa osuusmeijerien 
perustaminen. 

Johtopäätöksissä pyrin vastaamaan, käänsivätkö kansalaisliikehdintä, kansalais-
ten mielipiteet ja eduskunnan vasemmistoenemmistö vuosina 1958–1961 suomalaisen 
yhteiskunnan hyvinvointivaltiokehityksen tielle ja kuinka hyvinvointivaltion läpi-
murto oikeastaan toteutui. Pauli Kettunen käsittelee hallituksen politiikkaohjelmaa 
vuodelta 2004 todeten, että sen historiankuva rakentuu kansallisen konsensuksen 
näkökulmasta, joka epäpolitisoi menneisyyttä eli peittää menneiden toimintatilojen 
avoimuuden, epävarmuuden ja kiistanalaisuuden.74 Hyväksyttiinkö hyvinvointival-
tion rakentaminen eri puolueita yhdistäväksi uudeksi hegemoniaksi lopulta siinä 
määrin, että sen mahdollinen rujo ja kiihkeä syntyhistoria hävisi kokonaan aikalais-
ten mielistä ja ”epäpolitisoitu menneisyys asettui konsensuksen juureksi”? 

1.5  HegeMonisen Murroksen tavoittaMisen  
ongelMa – tutkiMusaineisto

Matti Peltonen huomauttaa, ettei totaalihistoriakaan tarkoita ”kaiken kelpaamista” ja 
historioitsijan halua kerätä ja mainita kaikki lähteistä löytämänsä historian ilmiöt.75 
Tämän tutkimuksen kysymyksenasettelu on ehkä liiankin kunnianhimoinen: miten 
määritellä ja mitata hegemonista murrosta? Kaaostutkimus tuntee matkan mittaa-
misen ongelmat. Jos mitataan rantaviivaa, sen pituus voi olla mittaamisen tavasta 
riippuen kaksi metriä tai äärettömyys. Matka pitenee sen mukaan, kuinka monta 
kiven mutkaa kierretään tai oikaistaan. Jos matka kulkee jopa kivien säröjen ja niiden 
atomien reunoja pitkin, kahden metrin matkasta tulee ääretön.76 Juho Saari esit-
telee vuonna 2006 toimittamassaan teoksessa sosiaalipolitiikan historiantutkimusta 
ja toteaa, että sosiaalipolitiikan historian systemaattinen kuvaus on osoittautumassa 
yhä raskaammaksi tehtäväksi. Asiaa käsittelevien teosten sivumäärät ovat kasva-
neet tasaisesti ja aiheesta kirjoittaminen käy yhä hankalammaksi.77 Tämän tutki-
muksen kolme erillistä kokonaisuutta, joissa hyvinvointivaltion syntyä tarkastellaan 
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pienviljely -yhteiskunnan arjen ja sen murtumisen, ylätason poliittisen hegemonia-
kamppailun ja kansalaisliikehdinnän avulla, muodostivat vaikeasti hallittavan koko-
naisuuden. Soveliasta aineistoa ja kutakin erillisteemaa käsittelevää kansallista ja 
kansainvälistä tieteellistä kirjallisuutta on lähes mittaamattomasti, joten rakeista-
minen oli välttämätöntä ja monta kiinnostavaa kiveä jäi kiertämättä. Tasapainoilu 
tutkimuksen luettavuuden, tieteellisen tason ja tutkimuksen pituuden välillä on ollut 
haastavaa. 

Kysely- ja haastattelututkimukset 

Koska ajankohdan kansalaisliikehdintä oli useimmiten rakennus-, elintarvike- ja 
metalliammattiosastojen järjestämää, pyrin löytämään heidän toimintaansa taustoja. 
Sen vuoksi myös elintarvike-, rakennus- ja metallialojen ammattiyhdistysaktiivien 
muistelmat ja sosiaalisen taustan kyselytulokset ovat tutkimuksen keskeisintä läh-
deaineistoa. Haastateltavien ryhmä syntyi eräänlaisen lumipallometodin avulla ja 
valikoitui siten, että ensimmäiset haastateltavat muodostuivat työ-, ammattiosasto- 
ja järjestöyhteyksistä, osa löytyi haastateltujen suositusten perusteella ja osa lehtitie-
tojen avulla. Esimerkiksi Mauri Perä ja Ilmari Nieminen esiintyivät Kansan Uutisten 
ajanjakson tapahtumista kertovissa uutisissa. Seminaareissa tai tilaisuuksissa joku 
yleisöstä esitti mielenkiintoisen puheenvuoron, joka toi uutta tietoa prosessista, ja 
tällaisissa tapauksissa pyysin häneltä haastattelua. Jotkut ammattiyhdistysaktiivit 
ovat ottaneet myös suoraan yhteyttä kertoakseen omia muistojaan tapahtumista.

Haastattelin Suomen Elintarviketyöläisten Liiton Etelä-Suomen aluetoimistossa 
vuosina 1976–1993 työskennelleiden neljän työntekijän lisäksi sellaisia elintarvike-
alan aktiiveja, jotka olivat olleet mukana liikehdinnässä ja edelleen liiton eläkeläis-
toiminnassa. Koska olen tehnyt vuonna 2000 Helsingin Elintarviketyöntekijöiden 
ammattiosasto 10:n historiikin, vuonna 2006 Helsingin liha-elintarviketyöntekijöiden 
ammatti osaston juhlajulkaisun LihaVitosen murroksen vuodet ja ollut mukana teke-
mässä valmisteilla olevaa Helsingin leipomotyöntekijöiden ammattiosaston 120-vuo-
tisjuhlajulkaisua, tunnen tästäkin syystä jokseenkin tarkkaan pääkaupunkiseudun 
elintarvikealan keskeiset eläkeläisaktiivit. Saadakseni myös metallialalta laajempaa 
muistitietoa ja kokemusta haastattelin Helge Talvitietä Lahdesta, Maisa ja Heikki 
Halosta Tampereelta sekä Kauko ja Ritva Sunistoa ja Ensio Lainetta Turusta. Tutki-
muksen loppuvaiheessa tein myös joukon haastatteluja nuoremmista ammattiyhdistys-
aktiiveista, koska halusin saada tutkimukseen muistitietoa arjen elämästä 1950-luvulla 
etenkin uusilla rintamamiestiloilla ja vanhoilla torpparitiloilla. 

Suuren sosiaaliturvakamppailun varsinaisia alullepanijoita on tuskin mon-
taa enää elossa, joten haastateltavat edustavat lähinnä nuorempaa polvea, joka tuli 

toimintaan mukaan liikehdinnän 
eri vaiheissa. Haastatteluni käsit-
tävät elossa olevista ja tutkimus-
ajankohtana toimineista keskeisistä 
elintarvikealan ammattiyhdistys-
toimijoista suuren osan, muilta 
aloilta satunnaisemmin, mutta 
ehkä kuitenkin laajasti tunnettuja 
ammattiyhdistysaktiiveja. Kun kir-
jani Taistelu sosiaaliturvasta ja Kun 
Suomi punastui olivat ilmestyneet, 
sain kuulla pientä ihmettelyä, että 
”elintarviketyöläisetkö muka sen 

sosiaaliturvan hankkivat”. Huomauttajan mielestä metallityöläisiä olisi pitänyt 
kuunnella enemmän. Samoin voisivat ajatella hyvästä syystä myös rakennustyöläi-
set. Olenkin pyrkinyt lisäämän metalli- ja rakennusalojen aktiivien muistoja tähän 
tutkimukseen. Pidin kuitenkin tärkeänä saada edes yhdeltä alalta hyvän kattavuu-
den, ja elintarvikeala tuntui luontevalta valinnalta, koska minulla oli myös mahdol-
lisuus kerätä haastatteluja Suomen Elintarviketyöläisten Liiton valtakunnallisilla 
eläkeläistapahtumassa vuosina 2009, 2010 ja 2011. Vuoden 2009 elintarviketyöläis-
ten eläkeläistapahtumassa sain mahdollisuuden osana tapahtuman ohjelmaa kirjoit-
taa noin 40 osanottajan lyhyen tarinan heidän lapsuutensa olosuhteista. Prosessi oli 
sellainen, että osanottajat tulivat luokseni pienissä ryhmissä ja aina muutama heistä 
”antoi” minulle nuoruudestaan tai lapsuudestaan lyhyen tarinan. Näistä muistoista 
sitten keskusteltiin yhdessä sekä ryhmissä että tilaisuuden yhteisistunnossa. Vuoden 
2010 elintarvikealan eläkeläisten vuotuisessa tapahtumassa tein kyselyn siitä, mitä 
he muistivat vuosien 1956–1964 tapahtumista ja mitä he itse pitivät nuoruutensa 
merkittävimpänä kokemuksena. Vuoden 2011 tapahtumassa noin 40 osanottajaa kir-
joitti paperille, minkälaisia asioita hänen lapsuudessaan vaihdettiin työhön, jonka 
jälkeen keskusteltiin yhdessä siitä, miten vaihdon hinta muodostui eri kyläyhtei-
sössä. Haastattelutilanteille on ehkä ollut eduksi oma taustani. Useimmat haasta-
teltavat tunsivat tai ainakin tiesivät minut ennestään ja puhuivat vapaasti. He olivat 

Oululainen Inga Pussinen keittää kahvia. 
Vain 28 prosenttia kaupunkilais talouksista oli 
 varustettu sähköhellalla vuoden 1950 väestö
laskennan mukaan.
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ammattiyhdistysaktiiveja, monivuotisia pääluottamusmiehiä, ammattiliittojen hen-
kilökuntaa, joukossa muutama entinen kansanedustajakin. Lisäksi sain mahdolli-
suuden tehdä metallialan suurten ammattiosastojen risteilyllä kyselytutkimuksen.

Ihmisten puoluekannan kertominen saattaa sisältää tietosuojaongelmia. Monet 
haastateltavista ovat olleet näkyvästi esimerkiksi SKDL:n tai SDP:n ehdokkaina 
ammattiliitto-, kunnallis- ja eduskuntavaaleissa, ja tältä pohjalta heidän poliittisten 
näkemystensä suunta on ammattiyhdistyspiireissä tunnettu. Tämäntyyppisen jul-
kisen tiedon käyttö on käsittääkseni luvallista. Sen sijaan en ole kysynyt, olivatko 
he tutkimuksen kohteena olevana ajankohtana jonkun puolueen jäseniä tai ovatko 
enää. Tämänkaltainen puoluesuhde tulee siis esiin vain, jos se on liittynyt haastatel-
tavan itsensä kertoman muistikuvan yhteyteen. Helsingin elintarvike-, rakennus- 
ja metallialojen keskustoimikunnat koostuivat pääasiassa kansandemokraattisten 
aktiivien johtamista ammattiosastoista, samoin ilmeisesti 68 ammattiosaston yhteis-
ryhmä. Tästä johtuen haastateltavien valtaosakin lienee olleen tutkimusajankohtana 
SKDL:n kannattajia tai puolueisiin sitoutumattomia yleisvasemmistolaisia. 

Muistitieto kuvaa aina myös sitä aikaa, jolloin haastattelut on tehty. Muistami-
nen suodattuu varsinaisen tutkimusajankohdan jälkeisten tapahtumien läpi. Useim-
missa historiantutkimuksissa on arvioitu, ettei vasemmistoenemmistö (1958–1962) 
saanut mitään aikaiseksi, ja myös radikaalivasemmiston piirissä suuria saavutuksia 
pidettiin pääasiassa heikkoina kompromisseina tai jopa petoksina. Sittemmin Itä-
Euroopan sosialistiset järjestelmät ovat romahtaneet ja hyvinvointivaltioiden saa-
vutuksia arvostetaan laajasti. Tällöin voisi ajatella, että haastateltavat mielellään oli-
sivat ottaneet kunnian saavutuksista ja muistaisivat tapahtumasarjaa myöhemmän 
kehityksen valossa. Yleisesti kanonisoitu kielteinen mielikuva vasemmistoenem-
mistön kaudesta eli kuitenkin myös hyvin voimakkaana haastateltavien muistoissa. 
Tehdessäni ensimmäisiä tutkimuksia aiheesta kukaan haastateltavistani ei esitellyt 
sellaista ajatusta, että vuosien 1956–1964 liikehdintä olisi tuottanut käänteen hyvin-
vointivaltioon, vaikka kaikki aktiivit niin haastatteluissa kuin luentotilaisuuksissakin 
muistivat tapahtumasarjan, mielenosoitukset, lähetystöt ja kirjelmät. Vaikka valtaosa 
ammattiyhdistysaktiiveista ajattelee eräänlaisena elämisen yleissääntönä, että kaikki 
yhteiskunnalliset uudistukset on saatu kamppailulla, asia ei ollut konkretisoitunut 
mitenkään erityisesti tähän tapahtumasarjaan ihmisten muistoissa. 

Tutkimusta varten pyrin keräämän mahdollisimman laajan muistitietoaineiston 
elintarvike- ja rakennusalan eläkeläisten lapsuuden olosuhteista ja kokemuksista. 
Kyselykaavakkeen tein siten, että esittelin ensimmäisen version Elintarviketyöläis-
ten liiton valtakunnallisessa eläkeläistapahtumassa syksyllä 2007. Seminaarin osan-
ottajat (noin 80 henkeä) täyttivät kaavakkeet ryhmätöissä ja kukin ryhmä esitteli 
sitten ryhmissä esiin nousseet kaavakkeen ymmärtämisongelmat ja mahdolliset 

typeriltä tuntuneet kohdat yleiskeskustelussa. Tämä harjoitus paransi kyselyä huo-
mattavasti selkeämmäksi. Kaavakkeeseen jäi muutamia selviä puutteita, kuten se, 
ettei vanhusten selviytymisen yhteydessä kysytty heidän työntekoaan. Lisäksi joi-
hinkin vastauksiin jäi liian pieni tila, jonka tähden kaikki eivät ehkä huomanneet 
kysymystä peltohehtaarin määrästä tai kotieläimistä.78

Syyskuussa 2007 suoritettiin postitse kysely Suomen Elintarviketyöläisten Lii-
ton ja keväällä 2008 Rakennusliiton Etelä-Suomen eläkeläisjäsenille, ja vastauksia 
tuli yhteensä 853.

Taulukko 1. Pääkaupunkiseudun elintarvike- ja rakennusalan eläkeläiskyselyn vastausprosentit

Ala Vastauksia Kyselyn vastaanot-
tajia Vastausprosentti

Elintarvike 370 2 000 17

Rakennus 483 1 176 41

Rakennusalan kysely lähetettiin seuraavien liiton helsinkiläisten ammattiosastojen 
eläkeläisjäsenille: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 39, 104, 108, 198, 280, 390, 540 ja 601. Elintarvike alan 
kysely lähetettiin normaalin eläkeläispostin mukana Etelä-Suomen alue järjestön 
kaikkien ammattiosastojen eläkeläisjäsenille. Liittojen eläkeläis- ja vapaajäsenyyden 
säännöt ovat erilaisia, mutta kummassakin tapauksessa eläkeläinen saa vapaajäse-
nyyden vain pitkän jäsenyyden (25 vuotta) seurauksena. Kyselyä suunniteltaessa oli 
jo etukäteen tiedossa eläkeläiskyselyihin liittyvät ongelmat, esimerkiksi se, että vas-
tausprosentti jää useimmiten huonoksi. Kari Teräs kuvaa, miten vuoden 1908 lopulla 
Leipurityöntekijöiden liiton sihteeri Kyösti Lindroos valitti alalla vallitsevaa suora-
naista vastenmielisyyttä tilastokeräyksiä kohtaan, ja ymmärsin Lindroosin tuskan 
oman kolmenkymmenen vuoden kokemukseni perusteella. Tilanne on nimittäin 
edelleen sama.79 

Muistitietoaineistojen ongelmat

Vastaajien lapsuuden olosuhteet muuttuivat: usein, perhe sai rintamamiestilan, tai 
sitten jompikumpi vanhemmista kuoli, mikä muutti lapsuuden elämää dramaatti-
sesti. Vastaaja on itse valinnut jonkin lapsuutensa ajankohdan, jolta pohjalta on vas-
tannut kysymyksiin, mikä lisää vastausten ajoitusongelmaa. Dramaattiset muistot 
nousivat sivuun kirjoitetuissa ja erillisissä muistelmissa esiin, koska ne ovat olleet 



42
          

Johdanto 43Johdanto
            

muistelijan elämän vaikuttavia hetkiä, jotka saattavat painottua myös tutkimusteks-
tissä liikaa. Toisaalta poikkeuksellisten tapahtumien ratkaisut kuvaavat kiinnosta-
vasti yhteisön käyttäytymismalleja. Kysymykset köyhyydestä, työnteon määrästä 
ja auttamisen halusta ovat myös sellaisia arvokysymyksiä, joiden kohdalla vastaa-
jan omat näkemykset määrittelevät vastauksen suuntaa tavalla jota ehkä on vaikea 
mitata. Työnteon määrää on saatettu liioitella ylös tai alas, perheen selviytymistä 
samoin. Tällöin ristiriitaisia tulkintoja syntyy mahdollisesti yhteiskunnallisten 
näkemysten takia, halusta olla solidaarinen vanhemmille ja kaunistella tilannetta tai 
kuvata entisten aikojen köyhyyttä vastapainona nykymenolle. 

Ammattiyhdistysaktiivisuus

Ammattiyhdistysaktiivisuutta mitattiin tutkimuksessa kysymällä, oliko vastaaja toi-
minut ammattiyhdistysliikkeessä luottamustehtävissä tai osallistunut ay-liikkeen 
tilaisuuksiin. Tähänkin karkeaan luokitteluun osa jäsenistö suhtautui ammattiyh-
distysihmisille tyypillisen tarkasti: joku esimerkiksi oli tarkentanut toimineensa 
vain työsuojeluvaltuutettuna. Luokittelin ay-aktiiveiksi ne, jotka vastasivat osallistu-
neensa joko toimintaan luottamustehtävissä tai ay-toimintaan. 

Taulukko 2. Pääkaupunkiseudun elintarvike- ja rakennusalan eläkeläiskyselyyn vastanneiden 
ammattiyhdistysaktiivisuus

Ammattiyhdistysaktiiveja Elintarvikeala Rakennusala

Lukumäärä 188 378

Prosenttia vastaajista 50,8 78,3

Prosenttia kaikista kyselyn saaneista 11,7 31

SAK:n vuoden 2011 jäsentutkimuksessa tutkittiin jäsenten ay-aktiivisuutta, ja tutki-
muksen tuloksena noin 11 prosenttia vastaajista arvioi olevansa ammattiyhdistysak-
tiiveja.80 Suomen Elintarviketyöläisten Liiton Etelä-Suomen alueen ammattiyhdis-
tysaktiivien osuus työssäkäyvistä jäsenistä on vaihdellut eri vuosina 10 ja 15 prosentin 
välillä.81 Jos 10 prosentin lukua käytetään arviona siitä, kuinka suuri on ay-aktiivien 
osuus koko jäsenistöstä, Etelä-Suomen elintarvikealan noin 2 200 eläkeläisestä ay-
aktiiveja olisi noin 220. Elintarvikealalta kyselyyn vastasi 188 sellaista eläkeläistä, 
joita heidän vastauksensa perusteella voidaan pitää aktiiveina. Rakennusalalta 
ilmeisesti lähes jokainen ay-aktiivina itseään pitävä on vastannut kyselyyn, ja alan 
luonteesta johtuen jo vapaajäsenyyden osoittama pitkä ammattiyhdistysjäsenyys 

painottaa aktiivien määrää kirjeensaajien joukossa. Pidän varsin perusteltuna esittää, 
että vaikka kyselytutkimus ei täytä tilastollisia vaatimuksia koko eläkeläisten ryh-
män osalta, se kattaa melko hyvin pääkaupunkiseudun elintarvike- ja rakennusalan 
ammattiyhdistysaktiivien suuren enemmistön. 

Viimeisten vuosikymmenien aikana Suomessa muistitietoaineistojen käyttö ja 
sitä koskeva tutkimus on lisääntynyt ja muistitietoaineistojen käyttöä koskeva tie-
teellinen vaatimustaso on kasvanut ja monimutkaistunut.82 Monet käsittävät muis-
titiedon eräänlaiseksi vastatiedoksi, hiljaiseksi tiedoksi alhaalta. Toiset taas kyseen-
alaistavat sen mahdollisuuden kuvata tarkkaan ja luotettavasti todellisuutta, koska se 
kuvaa aina muistettua tapahtumaa, joka suodattuu eletyn elämän läpi. Lisäksi muisti 
erehtyy. Taina Ukkonen esittelee kolmea muistitietotutkimuksen lähestymistapaa: 
perinteinen, sosiaalihistoriallinen ja kulttuurinen. Perinteisen näkökulman mukaan 
muistitietoaineisto on liian subjektiivista ja epäluotettavaa. Myös sosiaalihistorial-
lisessa ja kulttuurisessa lähestymistavassa muistitietoa pidetään subjektiivisena ja 
tulkinnallisena, mutta ei suinkaan hedelmättömänä tai kirjallisiin dokumentteihin 
verrattuna epäluotettavana lähdeaineistona.83 Ulla-Maija Peltonen toteaa, että muis-
titietotutkimuksessa todennäköisyys korvaa perinteisen totuuden osoittamisen.84 
Voiko tutkimuksen muistitietoaineistoja yleistää laajemminkin tutkimusajankohdan 
mökkiläiselämään?

Tarkastelen muistitietoaineiston avulla vanhaa pienviljely-yhteiskuntaa taus-
tana syntyvälle hyvinvointivaltiolle ja sen uusille vaatimuksille, murroksen koke-
neiden ihmisten näkökulmasta, pienipiirteisenä arjen kuvauksena. Pääkaupun-
kiseudun rakennus- ja elintarvikealan eläkeläisille suunnatun kyselytutkimuksen 
vastaajista vain vajaa kymmenen prosenttia oli syntyjään helsinkiläisiä. Suoma-
lainen myöhäinen agraarisuus, ankarat olosuhteet ja työn ihannointi ovat sinänsä 
hyvin tunnettu osa suomalaista sosiaalihistoriaa, eli aivan umpihankea tämän tut-
kimuksen ei ollut tarvis eikä tarkoitus aurata. Pääkaupunkiseudun eläkeläiskyselyn 
ja haastateltujen enemmistön lapsuudenmuistot kohdentuvat 1940–1950-luvuille. 
Olen pyrkinyt vertaamaan käytettävissä olevia väestölaskentojen ja muiden viral-
listen tutkimustulosten tietoja tutkimuksen muistitietoaineistoon, ja joiltain osin 
luvut näyttävät olevan hyvin samantyyppisiä. Noin 67 prosenttia suomalaisista eli 
vuonna 1950 maaseudulla85, ja kyselytutkimukseen vastanneista noin 65 prosentilla 
pidettiin lapsuudenkodissa lehmiä tai muita kotieläimiä ja hankittiin polttopuut 
muulla tavoin kuin ostamalla. Noin 13 prosentissa suomalaisista asunnoista oli 
vuonna 1950 keskuslämmitys, ja kyselytutkimukseen vastanneista noin 12 prosenttia 
kertoi asuneensa lapsuudessaan kaupunkimaisesti. Suuret yhteiskunnalliset linjat, 
maatilojen lukumäärän kasvu 1950-luvulla, suurempi lapsiluku maaseudulla, eten-
kin Itä- ja Pohjois-Suomessa, näkyivät samansuuntaisina myös kyselytutkimuksen 
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vastauksissa. Eläkekomitean tutkima vanhusten eri elatusmuotojen kooste näytti 
sekin samalta kuin kyselytutkimukseen vastanneiden isovanhempien elatusmuoto-
jen kooste.

Osa kyselytutkimuksen tiedoista on sellaisia, joiden voi järkeilemällä päätellä 
olleen myös muiden mökkiläisten keskuudessa yleisiä, jolloin muistitietoaineisto 
ikään kuin kuvittaa tilastoja. Esimerkiksi iso tolkuissaan oleva köyhä perhe ei var-
maankaan ostanut polttopuitaan, jos niitä vain oli mitenkään muuten hankittavissa. 
Tutkimuksen tulosten kannalta ei ole myöskään merkittävää, mittasivatko kyselytut-
kimuksen prosenttiosuudet tarkasti ajan sosiaalisia oloja, koska murroksen ajanjakso 
oli ihmiselämän kannalta pitkä ja olosuhteet vaihtelivat eri puolilla Suomea. Olen 
pyrkinyt tekemään käytettävissä olleiden maatalous- ja väestölaskentojen ja noin 
tuhannen ammattiyhdistysjäsenen muistitietoaineistojen avulla mahdollisimman 
hyvän likiarvoisen, todennäköisyyksien ja muistojen lähikuvan etenkin maaseudun 
köyhimmän väestön hajoavasta elämäntavasta ja sosiaalisista oloista ennen suurta 
murrosta ja sen alkaessa. 

Sanomalehdistö

Tutkiessaan tiedon ongelmaa Raimo Parikka kirjoittaa, miten ”Matti Peltoselle on 
Ginzburgin johtolankaparadigmasta tullut mieleen uudenlainen kielikuva uuden 
tiedon löytymisestä. Peltosen mukaan: ’pitäisi korostaa nimenomaan sitä, että tieto 
ei ole missään piilossa, vaan päinvastoin pinnalla, julkisena – joskus suorastaan jul-
keana. Se on tunnistettava. Siten se syvyys, josta uusi tieto kumpuaa, ei ole tutkimus-
kohteen – tai historiantutkijan lähteen – takana, alla tai syvällä sen uumenissa, vaan 
sisältyy tutkijan merkityksenantoon.’”86

Alun perin tutkimustyötä varten tarkoitettu sanomalehtien lukeminen alkoi siitä, 
että yritin löytää kansalaisliikehdinnästä lisätietoja ammattiosastojen pöytäkirjoista. 
Niissä kuitenkin esiteltiin tapahtumia lähinnä lyhyillä osallistumiskehotuksilla. Toi-
voin, että ammattiosastot ovat kenties lähettäneet mielenosoitusten ja lähetystöjen 
julkilausumat ainakin Kansan Uutisiin, kuten ne olivatkin tehneet, joten sieltä niistä 
sai runsaasti tietoa. Suunnittelin myös tekeväni tiukan strukturoidun kyselyn siitä, 
miten lehtiartikkeleille antamieni plussien ja miinusten avulla käsitys hyvinvointi-
valtiosta kehittyi. Tämä projekti osoittautui mahdottomaksi, koska kamppailu oli 
hyvin monisyinen, sekava ja kova eivätkä kehittelemäni yksinkertaiset mittarit näyt-
täneet riittävän tapahtumasarjan tulkintaan. Olettamieni hienostuneiden sävyerojen 
sijasta törmäsin kovaan nyrkkitappeluun.

Ajanjakson lehtien lukemisen seurauksena kehittyi päätös sanomalehtien käyt-
tämisestä tutkimuksen keskeisenä lähdeaineistona. Ne näyttivät paljastavan sellaisen 

tarinan – yhteiskunnallisen prosessin – jonkalaista mikään tutkimus ei ollut aiem-
min tunnistanut virallisten ja perinteisten historiantutkimuksen aineistojen avulla. 
Keskityin aluksi keräämään eri lähteistä tietoa kansalaisliikehdinnästä ja maaseu-
dun tilanteesta sekä lehtien ja erilaisten vaikuttajatahojen näkemyksiä sosiaaliva-
kuutuksesta ja hyvinvointivaltiosta. Vasemmistolaisten pienviljelijäliittojen lehtien 
Pienviljelijä ja Pelto ja Koti avulla yritin tavoittaa maaseudun vähemmän tunnet-
tua vasemmistolaista pienviljelijäajattelua taustaksi maaseudun analyysille. Suomen 
Sosiali demokraatti ja etenkin SDP:n opposition lehti TTK nostivat Kansan Uutis
ten raportoimien mielenosoitusten rinnalle kuitenkin poliittisen puoluejärjestelmän 
kriisin ja poliittisen korruption. Helsingin Sanomien pääkirjoitusten ja artikkelien 
avulla selvisi, miten voimakasta kamppailua valtion olemuksesta ja kansantulon 
jakautumisesta käytiin tutkimusajankohtana. Nämä asiat tunkeutuivat vähitellen 
tajuntaani lehtiä lukiessa, ja aloin pohtia, olivatko aikakauden puolueiden kriisit, 
poliittinen korruptio ja oikeudenkäynnit johtolanka laajemman murroksen ymmär-
tämiseen. Niinpä aloin kerätä myös tällaisia teemoja esitteleviä artikkeleita tarkem-
min. Koska näkemykseni muuttuivat ja tieto kasvoi sitä mukaa mitä enemmän lehtiä 
luin, eivät käytetyt lähteet ole samanarvoisia ja esimerkiksi Kansan Uutisia osaisin 
lukea taas uudella silmällä; tätä ei kuitenkaan voi jatkaa loputtomiin. 

Kun tutkimukseni kohde on yhteiskunnallisesta hegemoniasta käytävä kamp-
pailu, käytän aikakauden päivälehtien uutisia ja kirjoituksia alkuperäisaineistona, 
joka omana itsenään on palvellut kamppailua. Se pystyy antamaan tietoa ajanjak-
son taloudellisten ja poliittisten toimijoiden ajattelutavoista ja vaikuttamismenetel-
mistä. Sekä puolueiden että ammatillisten järjestöjen, työnantajien organisaatioiden, 
veronmaksajien ja kaikkien muidenkin aikakauden vaikuttajien toimintaa on kuvattu 
sanomalehdissä ja heidän näkemyksilleen annettu palstatilaa. Johtolankoina voidaan 
myös tarkastella, minkälaisia artikkeleita Helsingin Sanomat lainaa Muut lehdet 
-palstallaan. Lehtiuutiset arvioivat toisten lehtien uutisia ja näkemyksiä kuin vuo-
ropuheluna. Kun ne kirjoittavat esimerkiksi mielenosoittajista, ne kertovat samalla 
omasta ihmiskuvastaan ja aikakauden asenteista. Sanomalehtien kronologisesti 
kaikkea syleilevä ja liioitteleva päiväkohtainen aineisto antaa epätarkkuudessaankin 
mahdollisuuden suorastaan päivittäisen hegemonisen murroksen tunnistamiseen. 
Lehtiartikkeleiden, aikakauden seminaarialustusten ja pakinoiden avulla on mah-
dollista ymmärtää, miten aikalaiset itse hahmottivat toiveensa ja tarkoitusperänsä ja 
millaisiin konteksteihin he itse liittivät kulloinkin tarkastelun kohteena olevat ilmiöt. 
Pertti Alasuutari on todennut, kuinka ”käsitteeseen suomalainen rakennemalli ei 
sisälly hyviä valmiuksia pohtia sitä, mihin jaettuihin arvoihin tai muihin esioletuk-
siin kamppailujen ja väittelyiden osapuolet nojaavat omat, sinänsä vastakkaisiakin 
vaatimuksia puolustavat argumenttinsa.”87 Hän käyttää omassa pitkän aikajakson 
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tutkimuksessaan päälähteinä lehtikirjoituksia, etenkin Helsingin Sanomien pääkirjoi-
tuksia. Alasuutari perustelee valintaansa toteamalla, että muunlaisilla menetelmillä 
tehty tutkimustehtävä olisi käynyt mahdottomaksi, koska aineistoa olisi kertynyt 
aivan liian paljon.88 Tässä mielessä lehdistön käyttö avaa työergonomisesti helpom-
man tavan tavoittaa laajoja prosesseja. 

Taulukko 3. Lehtien osuus kaikkien lehtien levikistä ja niiden taustaryhmien puoluekannatus

Lehden poliittinen kytkös Osuus levikistä Puoluekannatus

Konservatiivinen puolue 17,7 % 15,3 %

Suomalainen kansanpuolue 3,2 % 5,9 %

Riippumaton, lähinnä konservatiivinen tai liberaali 44,5 % 

Ruotsalainen kansanpuolue 7,9 % 6,9 %

Maalaispuolue 14,7 % 24,9 %

Sosiaalidemokraattinen puolue 6,6 % 24,9 %

Kommunistinen puolue 5,4 % 23,2 %

Yhteensä 100,0 % 101,1 %

Lähde: Erik Allardtin tutkimus vuodelta 1963. Päivittäin ilmestyvien sanomalehtien levikki ja eri puolueiden 
äänimääriin vuoden 1958 äänestystilanteen mukaan.89 

Valtiopäivien pöytäkirjojen aikakautta käsittelevän tutkimuskirjallisuuden, muistel-
mien ja Helsingin Sanomien, Kansan Uutisten, Suomen Sosialidemokraatin, sosialide-
mokraattien opposition julkaiseman Työväen Tiedotuskeskuksen TKK:n, Suomen 
Elintarviketyöläisten Liiton Elintae-lehden sekä vasemmistolaisten pienviljelys-
liittojen lehtien avulla olen pyrkinyt rakentamaan eräänlaisen pienipiirteisen sala-
poliisikertomuksen, jossa päiväkohtainen tapahtumahistoria ja poliittinen propa-
ganda käyvät jännitteistä keskustelua vähitellen käynnistyvän kansalaisliikehdinnän 
ja poliittisen suunnanmuutoksen kanssa. 

Muu aineisto

Sosiaaliturvapäätöksiin liittyviä tapahtumia tutkittaessa lähteinä ovat valtiopäivien 
pöytäkirjat, enkä voi kyllin kiittää maatalouskomiteoiden, työttömyyskomiteoi-
den ja sairausvakuutuskomiteoiden pöytäkirjojen verevää proosaa ja perinpohjaista 
antia tutkimukselle. Tilastokeskusten väestötutkimukset ja maatalouslaskennat 
ovat myös kiinnostavia ja valaisevia aineistokokoelmia. Tapio Bergholm on joskus 

puolileikillään todennut, että julkiset eduskunnan pöytäkirjat antavat kuitenkin 
meille luotettavampaa tietoa suomalaisen yhteiskunnan kehityksestä kuin nykyään 
suurta kiinnostusta herättäneet sosialististen maiden avautuneet salaiset arkistot. 
Kannatan ajatusta. Maatalouskomiteoiden mietinnöt pitävät sisällään tulkintamah-
dollisuuksia, mutta viimeistään mietintöön liitetyistä eriävistä mielipiteistä pääsee 
useimmiten selville siitä, onko kyse yhteisesti hyväksytystä vai riidellystä asiasta. 

Ammattiyhdistysaineiston ongelma on se, että kokouspöytäkirjojen pitäjät yrit-
tävät aina kirjata mahdollisimman hyvin kyseisen osaston omaa toimintaa ja päätök-
siä käsittelevät asiat ja etenkin talouspäätökset tilintarkastajaa varten, mutta monet 
tärkeät osaston ulkopuoliset asiat jäävät kirjaamatta, vaikka johtokunnan jäsenet oli-
sivat itse olleet aktiivisesti mukana. Esimerkiksi Helsingin Leipomotyöntekijöiden 
ammattiosaston pöytäkirjoissa nousevat selkeämmin esiin vuosien 1917–1918 tapah-
tumat vasta siinä vaiheessa, kun alettiin kerätä punavangeille tukea, vaikka lähes 
jokainen aktiivi oli joko rintamalla tai muuten liikehdinnän tehtävissä mukana.90 
Lakkojen ajaksi valitaan usein erillinen lakkotoimikunta, jonka pöytäkirjat eivät aina 
kulje muiden pöytäkirjojen mukana. Yhteisten komiteoiden aineistoja ei liioin juuri 
säilytetä sen jälkeen, kun komitea lakkaa toimimasta. Tutkimusajankohdan tapah-
tumista löytyi hyvin vähän tietoa elintarvikealan ammattiosastojen pöytäkirjoista ja 
vain jonkun verran enemmän Helsingin rakennustyöläisten keskusjärjestön työva-
liokunnan pöytäkirjoista. 

Aikakauden kansalaistoiminnan väitettiin olevan SKP:n masinoimaa. Oli tärkeää 
tutkia kyseisen puolueen poliittisen toimikunnan pöytäkirjojen ja liikehdinnän ajoi-
tuksen avulla, voitiinko puhua pelkästään yhden puolueen kerrassaan onnistuneesta 
ylhäältä organisoidusta näytelmästä vai oliko kyseessä monimutkaisempi ja spontaa-
nimpi prosessi, joka poliittisen kontekstinsa lisäksi antaisi uutta tietoa ajankohdan 
rakenteellisesta muutoksesta ja poliittisista tapahtumista. Puolueorganisaatioiden ja 
kansalaisliikehdinnän keskinäissuhde on useimmiten enemmän tai vähemmän han-
kala ja perustuu niiden erilaiseen toimintalogiikkaan. Puolueorganisaatiot tarkastele-
vat asioita puolueen kannatuksen ja etenemisen, vallan, mahdollisen hallitusvastuun 
saamisen tai menettämisen kannalta, ja kansalaisliikehdinnän tavoitteet ovat puolue-
organisaatioille vain osa sitä kompromissien ja kaupankäynnin maailmaa, jossa polii-
tikot toimivat. Puolueorganisaatio perustuu aina myös jossain määrin samanmielis-
ten liittoon. Ammattiyhdistysliikkeen toimijat ovat jatkuvan napisevan ja kriittisen 
”kansankontrollin” alaisina kahdellakin tavalla: jos välittömiä tuloksia ei ala tulemaan, 
jäsenistö joko vaihtaa johtajat tai kaikkoaa toiminnallisuudesta, jolloin liike surkas-
tuu. Jokainen ay-aktiivi joutuu perustelemaan hyvin eri tavoin ajattelevalle, satunnai-
sesti koostuneelle ja epäröivälle työpaikan jäsenistölle yhteisen toiminnan edullisuutta 
päivittäin. Sen tähden SKP:n johdon ja kansalaisliikehdinnän suhde on tärkeä osa 
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tutkimuskysymystä. SKP:n poliittisen toimikunnan pöytäkirjojen (vuosilta 1953–1964) 
sekä Hertta Kuusisen kirjeiden ja SKP:n Helsingin piirin aineiston avulla pyrin selvit-
tämään aivan käytännön tasolta, oliko puolue ollut kansalaisliikehdinnän organisoija ja 
alkuunpanija. Tutkimuksessa on hyödynnetty myös SKP:n maatalouspoliittista aineis-
toa, koska pidin tärkeänä pohtia sitä, miten työväenliikkeen radikaalisuunta suhtautui 
maatalouden kehittämiseen, sillä maaseudun kysymys on niin usein supistettu vain 
työläisten ja talollisten ristiriidaksi. SKDL:n eduskuntaryhmän päiväkirjat kuvaavat 
liikkeen johtotason suhtautumista poliittisiin tapahtumiin ja lähetystöihin. SKDL:n 
eduskuntaryhmän saapuneiden kirjeiden diaariin on kirjattu ilmeisesti jokainen kirje, 
kortti, lähetystö ja sähkösanoma, jonka eduskuntaryhmä sai. Tämän aineiston pelkän 
tilastollisen kirjaamisen avulla saa kuvaa liikehdinnän suunnasta, sen kasvusta ja heik-
kenemistä. Sen avulla on ollut myös mahdollista tarkastella, minkälaiset kansalaisryh-
mät olivat liikkeessä missäkin tilanteessa.

1.6 pienviljely- ja Hyvinvointivaltion käsitteet tutkiMuksessa

Erityisesti ongelmia tässä tutkimuksessa tuotti tarve määritellä vanhan pienvilje-
lysaikakauden terminologiaa. Pienviljelyshegemonia sanana ikään kuin sulkee ulos 
sen, että vanhaan tuotantomuotoon kuului olennaisena osana sivutyöt tai että laa-
jasti aikakauden palkansaajilla, yrittäjillä ja myös toimihenkilöillä oli viljelystä tai 
ainakin sika, mahdollisesti lehmä. Omavaraistaloudellinen tuotantomalli on melko 
kankea ilmaisu, joka myös sulki pois tiilitehtaan työläisen sikoineen ja lehmineen. 
Maahengen hegemonia -termi puolestaan tuntuu pitävän sisällään liikaa valkoista 
oikeistolaispaatosta täsmätäkseen pienviljelysyhdistyksen aktiiviin tai itsensä kirves-
mieheksi määrittelemään ihmiseen, jolla oli seitsemän hehtaarin tila ja arvostettu 
asema paikallisessa työväen järjestötoiminnassa.

Immanuel Wallerstein kuvaa teoksessaan Historiallinen kapitalismi, miten 
kapitalistinen maailmantalous kehittyy keskusten ja syrjäisempien alueiden vuo-
rovaikutuksena. Työvoiman halpuus imee periferiaan teollisuutta, ja samalla kun 
yhteiskunta muuttuu palkkatyöläisyhteiskunnaksi, myös palkkataso nousee. Wal-
lersteinin mukaan perifeeristen alueiden puoliproletaarinen palkkatyöväestö kyke-
nee myymään työvoimaansa halvemmalla, koska vain osa hengissä pysymiseen ja 
työvoiman uusintamiseen tarvittavista hyödykkeistä saadaan palkkatyön ansioilla. 
Suuri osa elintarpeista voidaan tyydyttää perheyhteisöjen muulla toiminnalla.91 
Wallersteinilta olisi tämän tutkimuksen sisältö huomioon ottaen voinut omaksua 
hege moniaa kuvaavaksi käsitteeksi termin puoliproletaarinen. Vaikka käytän sitä-
kin jossain yhtey dessä, se ei tunnu helposti ymmärrettävältä eikä suomalaiseen 
tutkimus traditioon sopivalta.

Työvoimaintensiivinen mökkiläisyyden käsite pitäisi sisällään sekä tilansa omis-
tavan pienviljelijän että vuokramökissä asuvan työntekijän, jolla on pientä viljelystä ja 
eläintenpitoa. Toisaalta aikakauden ajattelussa maanomistaminen oli arvostetumpaa 
kuin esimerkiksi palkkatyöläisyys, joten tämäkään termi ei kuvaa täsmällisesti aika-
kauden hegemonista luonnetta. Jari Heinonen kutsuu hyvinvointivaltiota edeltävää 
ajanjaksoa pienviljelijäprojektiksi, ja ilmaisu on varmaan aivan paikallaan. Kuun-
neltuani kyseisen ajan veteraanien lähes vertahyytävää realismia tihkuvia tarinoita 
lapsuudestaan, projekti-sana tuntuu hiukan köykäiseltä, paremminkin voisi puhua 
”helvetillisen raadannan hegemoniasta”.92 Myös Heikki Kerkelän mukaan ”palkka-
työn ja maatalouden yhdistänyt toimeentulorakenne yhdisti etenkin Pohjois- ja Itä-
Suomen maaseutua viime vuosisadan lopulta aina 1960-luvulle.”93 Kerkelän ilmaus 
on täsmällisyydessään hyvä ja osuva, mutta ehkä vähän pitkä. Niinpä käytän edellä 
olevia termejä hyvin vapaasti lähinnä välttääkseni toistoa tekstissä, koska aivan yksi-
selitteisesti toimivaa ilmaisua ei tuntunut löytyvän. 

Pienviljelyhegemonialla, vanhalla hegemonialla tai puolittaisen omavarais-
tuotannon hegemonialla tarkoitan tiettyä vuoden 1917 jälkeen rakentunutta koostetta, 
johon sisältyy näkemys siitä, että pienviljelys on maanviljelyksen tuottavin muoto 

Kahvitauolla heinänteon lomassa.
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ja maanomistaminen on eräänlaisen yhteiskunnallisen arvostuksen mitta. Tälle 
tuotantomuodolle on tyypillistä tuotantoteknologisesti kehittymätön työvoima-
intensiivinen maa- ja metsätalous. Hegemonian malli pitää sisällään myös eräänlai-
sen oman onnensa seppä -ajattelun, jolloin turvautuminen julkiseen köyhäin apuun 
on stigmatisoivaa. Käsitteeseen sisältyy suppean yövartijavaltion ihanne sekä voima-
kas kommunismin vastaisuus ja sen kriminalisointi. 

Myös hyvinvointivaltion käsite pitää sisällään monta erilaista tulkintaa. Olli 
Kangas erittelee termiä todeten, että jotkut kutsuvat hyvinvointivaltioiksi kaik-
kia niitä maita, joissa valtio hillitsee markkinoiden toimintaa ja pyrkii takaamaan 
kansalaisilleen oikeuden ainakin minimitasoiseen toimeentuloturvaan. Toiset taas 
asettavat laajempia vaatimuksia, joissa hyvinvointivaltion mittareina ovat sosiaali-
menojen osuus kansantulosta ja edellytyksinä muun muassa kattavat sosiaaliedut, 
pienet tuloerot ja matala köyhyysaste. Kangas toteaa kuitenkin lohdullisesti, että 
osa historiallisesti orientoituneita tapaustutkijoita on moittinut koko luokittelu-
vimmaa hedelmättömäksi.94 Tässä tutkimuksessa käytän ilmaisua hyvinvointivaltio 
hyvin laveasti. Koska käsite on niin laaja, ei valmista hyvinvointivaltiota tai kaikkien 
hyväksymiä yhtenäisiä mittareita todellisuudessa ole. Määrittelen hyvinvointivaltion 
ilmiötä kehitysprosessina, jossa valtio osallistuu kansantulon uusjakoon, joko jär-
jestää tai valvoo säädeltyä tai takaamaansa sosiaalivakuutusta, tarjoaa kohtuullisen 
turvaverkon ihmisten vaikeiden hetkien kohdalle ja järjestää ja vastaa tasa-arvoisista 
mahdollisuuksista koulutukseen ja terveydenhuoltoon. Jokainen näistä asioista oli 
tutkimusajankohtajana ja on edelleen jatkuvan kädenväännön, luokkasuhteiden ja 
kansalaistoiminnan muutoksen alaisena. 
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2.  pienviljelyksen ja puolittaisen 
oMavaraistuotannon vanHa MaailMa 

2.1 toisen MaailMansodan jälkeinen asutustoiMinta

Suomessa on toteutettu kaksi merkittävää maareformia. Niistä ensimmäinen lähinnä 
vuodesta 1918 eteenpäin toteutettu maiden lunastus tunnetaan torpparivapautuk-
sena ja toinen siirtokarjalaisten ja rintamamiesten asuttamisena toisen maailmanso-
dan jälkeen. Vuoden 1950 maatalouslaskennan mukaan noin 30 prosenttia Suomen 
maatiloista oli muodostunut joko torpparilain, asutuslakien tai maanhankintalakien 
perusteella, ja viimeinen asutusvaihe oli silloin vielä kesken.96 Maatalousvaltaisessa 
yhteisössä toteutettuja maareformeja on välttämätöntä tarkastella yhteiskunnalli-
sia ristiriitoja tasoittavina tekijöinä, eikä maan omistusoikeuden siirtäminen maa-
taomistavilta maattomille ole mikään yksinkertainen läpihuutojuttu. Kumpikin 
suomalais reformi on vaikuttanut hyvin monitasoisesti yhteiskunnan tuotannolliseen 
ja hegemonistiseen kehitykseen, joten niiden syntyhistoriaa tuntematta on vaikea 
ymmärtää suomalaista mentaliteettia ja historiaa. 

Toisen maailmansodan jälkeisen asutustoiminnan taustalla olivat ensin väli-
rauhan aikainen karjalaisten asuttaminen, jatkosodan sotamenestys, suurten voit-
tojen odotus ja lopuksi toiveiden romahdus. Jatkosodan aikana maahan asetet-
tiin kaksi asutuskomiteaa: toinen julkinen ”Jutikkalan komiteana” tunnettu, joka 
antoi mietintönsä vuonna 1943, ja toinen salainen, suunnittelemaan Itä-Karjalan 
asutusta. Nämä asutussuunnitelmat kytkeytyivät välillisesti Saksan asutuspolitiik-
kaan idässä. Vuodenvaihteessa 1941–1942 valmistuneen Generalplan Ost -suunni-
telman tarkoituksena oli asuttaa rajaseudut saksalaisilla maanpuolustustalonpo-
jilla ja tähän liittyen muun muassa siirtää inkeriläiset Suomeen. Inkeriläiset taas 
kytkeytyivät Itä-Karjalan asutussuunnitelmiin siten, että heitä kaavailtiin muiden 
suomenheimolaisten kanssa alueen uusiksi asuttajiksi. Rintamamiehille luvattiin 
maata jo sodan aikana, mutta Itä-Karjalan asutussuunnitelmat jäivät tunnetuista 
syistä vain paperille.97 Aluemenetysten jälkeen oli päinvastoin löydettävä lisämaata 
siirtoväelle, sotaleskille, orvoille ja rintamamiehille. Sota oli hävitty, valvonta-
komissio istui maassa ja yhteiskunnallinen ilmapiiri oli käymistilassa. Oikeisto 
oli pakkotilanteessa; yksityisomaisuutta piti jakaa, luvattua maata piti antaa 
maattomille. Välirauhan sopimuksesta oli kulunut vain kymmenen päivää, kun 
valtioneuvosto asetti uuden asutuskomitean, jolla oli hankalana tehtävänä asut-
taa sekä siirtolaiset että rintamamiehet. Täydellisen elintarvike omavaraisuuden 

* * *

”Vaeltelin Tottijärven maita ristiin rastiin”, kertoi Arvid Järnefelt vuonna 1908 tunne-
tussa teoksessaan Maa kuuluu kaikille, jossa hän kuvasi olosuhteita puoli vuotta Laukon 
lakon ja häätöjen jälkeen. ”Kaikkialla näkyi jälkiä noista suurista talvi- ja keväthävityk-
sistä […]. Kaikissa pienemmissä eli köyhemmissä torpissa […] onkin käynyt mitä 
kauhein hävitys: vesikatot ovat murretut maahan, ovet teljetyt ja kaikki jätetty sateiden 
mädännytettäväksi. Vaikutus on kuin sota-ajalta, tärisyttävä, inhottavan raaka. Kaik-
kialla on vielä vanhoja torpparien tavaroita pihamailla keväthäädön jäljiltä. Ne ovat 
siinä olleet kaikissa sateissa ja tuulissa. Näkyy esimerkiksi vaaleansiniseksi maalattu 
sohva, matala kaappi, jonka päällä seisoo myrtti ruukussaan. Ei ole kuollut vaikka on 
koko kesän siinä ulkosalla hoitamatta seissyt. Tuokin taitaa olla teidän kukkianne, 
minä kysyn saattajapojalta. Hänen leukansa värähtää. Hän kääntyy pois. ’On.’”95

Nykypäivän ihmiselle yllä oleva sitaatti saattaa olla vieras ja liikuttava, mutta 
ei varmaankaan henkilökohtaisesti koskettava. Järnefeltin kirjoitus Laukon lakossa 
olleiden torppareiden häädöistä vuodelta 1908 oli oman aikakautensa pieneläjille 
todellinen ja syvällisesti merkityksellinen tuntemusten tulkki. Kun vielä nykypäi-
vänäkin ihmiset pohtivat, miksi täällä Suomessa arvostetaan niin kovasti omistus-
asumista, kovaa raatamista ja työn ihannointia, esitän selitykseksi torppariaikojen 
historiaa ja pienviljelyvaiheen eetosta, johon liittyvät muistot ja ratkaisumallit ovat 
ihmisten selkäytimessä. Ne ovat muuttuneet osaksi kansallista ajattelutapaa, ilman 
että niitä osataan enää yhdistää millään lailla alkuperäiseen taustaansa. 

Heinätöissä.
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saavuttamiseksi olisi vielä tarvittu uutta peltoa noin 500 000 hehtaaria, arvioitiin 
komiteamietinnössä.98 

Asutuskomitean suositusten pohjalta syntynyt maanhankintalaki vietiin ristirii-
doista huolimatta nopeasti läpi eduskunnassa. Puolueilla oli Erkki Laitisen mukaan 
ankarista erimielisyyksistä huolimatta ”halua ja tahtoa hoitaa maanhankintalaki läpi 
ennen poliittista uusjakoa, jossa uusi vahva ja äänekäs voima – kommunistit ja kansan-
demokraatit – tulisi mukaan päätöksentekoon”.99 Vuoden 1945 loppuun mennessä siir-
toväen asutushakemuksia kertyi 45 000, ja 93 000 oli muiden, lähinnä rintamamiesten 
ja sotaleskien tekemiä.100 Asutustiloista käytettiin erilaisia nimityksiä, riippuen siitä, 
olivatko ne perustettu pääasiassa valmiille pellolle tai uudisraivattavaksi. Lähinnä ete-
läisessä Suomessa muodostettiin niin sanottuja lämpimiä tiloja, jotka saivat valmista 
peltoa ja jotka sijoitettiin olemassa olevan asutuksen läheisyyteen lähinnä siirtoväelle. 
Metsäseuduille eri puolelle Suomea muodostettiin kylmiä tiloja rintamamiesten ja hei-
dän perheidensä asuttavaksi.101 Hämeen ja Uudenmaan maanviljelysseurojen alueella 
lähes joka viides tila oli siirtoväkitila, rintamamies tilat painottuivat Itä- ja Pohjois-
Suomeen.102 Yhteensä asutustoiminta tuotti 126 210 tilaa tai tonttia. Koko asutustoi-
minnan laajuus ja monimuotoisuus oli valtavaa. Maahan rakennettiin uusia kyliä, niille 
tiet, koulut, postit ja maitolaiturit. Metsiä ja soita raivattiin viljelykselle, kiviä kaivettiin 
maasta, peltoja salaojitettiin. Yli 120 000 
tilan vaatiman infrastruktuurin rakenta-
minen oli todellinen urakka sodasta toi-
puvassa maassa. Asutustoiminnan tulok-
sena syntyi uudis rakennuksia yhteensä 
noin 163 000.103

Maanalaisuudesta nouseva SKP oli 
hyvin kiinnostunut tilanteesta. Puolue 
vaati muun muassa lisämaata, karjalais-
ten asuttamista, pienviljelijöille apua 
kato-ongelmiin, maata sitä toivoville 
maataloustyöläisille ja kansanhuollon 
säännöstelymääräyksiin pienviljelijöitä 
suosivia muutoksia.104 SKP:n Uuden-
maan piirin kokouksessa pidettiin alus-
tus, jossa todettiin, että ”[r]intama-
miesten maansaannista huhuttiin sodan 

vielä riehuessa. Heille luvattiin maata 
ja viihtyisiä koteja. Suurmaanomista-
jat järjestäytyvät nyt rintamamiehiä ja 
muita maannälkäisiä vastaan.” Alustaja 
vaati suurten tilojen pakkoluovuttamista, 
korottomia lainoja ja muun muassa tukea 
salaojitukseen, metsämaiden ojitukseen 
ja metsän kylvöön.105 SKDL:n vuoden 
1949 liittokokouksessa arvioitiin, että 
ensimmäinen liittokokous kulki maare-
formin merkeissä: ”Siirtoväki ja satatu-
hantinen maan- ja lisämaantarvitsijain 
joukko odotti toivorikkaana suurimman 
toiveensa täyttymistä: päästä rakenta-
maan omalle maalleen omaa kotiaan.”106

Maareformin toteuttamiseen liittyi ideologista kamppailua, jossa toisella puo-
lella oli Maalaisliiton pienviljelijäsiipi, SDP:n pienviljelijäsiipi ja SKDL. Vastapuo-
lella olivat lähinnä suurmaanomistajat ja heidän taustayhteisönsä.107 Vaikuttamisen 
menetelminä käytettiin kansainvälisiä esimerkkejä, jotka olivat ajanjakson tilan-
teessa vaikuttavia pelotteita. Unkari nousi erityyppisissä lähteessä esiin. Veikko 
Vennamo, joka toimi sodanaikaisten asutuskomiteoiden sihteerinä ja asutusor-
ganisaation johdossa, muistelee miten häneen oli ottanut yhteyttä kaksi unkari-
laista kreiviä, joista toinen oli aiemmin omistanut yli 100 000 hehtaaria maata. 
Vennamon mukaan kreivit olivat kertoneet olleensa ”typeriä, ahneita ja ymmärtä-
mättömiä”, koska eivät olleet antaneet aariakaan maattomille, omistetusta kodista 
puhumattakaan. Nyt kreivit olisivat olleet valmiit tulemaan omalla kustannuksel-
laan kertomaan kohtalostaan, jotta suomalaiset suurmaanomistajat eivät olisi yhtä 
typeriä. Unkari oli kommunistinen maa ja he maattomia pakolaisia.108 Vuonna 1954 
unkarilaiset esiintyivät myös vasemmistolaisen Pienviljelijä-lehden artikkelissa, 
jonka otsikkona oli ”Erään unkarilaisen kylän tarina”: ”Vapautuksen jälkeen (1945) 
ensimmäinen ja suurin saavutus oli ’maanjako’. Neljällesadalle perheelle jaettiin 
seudun suurimman tilanomistajan ja muiden suurtilanomistajien maista lohkottuja 
viljelys alueita.”109 ”Hyvinvoipa itsenäinen viljelijöiden asuma maaseutu oli varmin 

Tyttönen nuken kanssa. Kesäisin maalaislapset 
käyttivät harvoin kenkiä.

Tyttö ruokkii kanoja.
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tae kommunismin uhkaa vastaan, toisteli maalaisliitto vaaleista toiseen”, toteaa 
Kari Hokkanen.110 

Toisen maailmansodan jälkeen poliittinen voimasuhde muuttui Suomessa, kun 
Neuvostoliitto oli voittanut sodan. Äärioikeiston organisaatiot hajotettiin ja kom-
munistien toiminta sallittiin. Radikaali poliittinen murros ei murtanut pienviljelyk-
sen ihannointia. Kun kaikki suuret puolueet kilvan hyväksyivät asutustoiminnan, se 
kertoo, että omavaraisuuden ja pienviljelyksen kannatus oli hyvin vahva ja yhdisti 
kaikkia yhteiskuntaluokkia. Oikeiston edustajat kannattivat asutustoimintaa, mutta 
mieluummin valtion maille kuin omilleen. Keskustapuolueen kansanedustajat tuli-
vat erityisen usein Karjalasta, Pohjanmaalta ja Lapista, ja he vaativat Etelä- ja Länsi-
Suomen viljavia peltoalueita siirtolaisille. Työväenpuolueet, joilla oli yhteensä miltei 
puolet kansanedustajista, vaativat enemmän ja parempaa peltoa asutettaville, ja ne 
vaativat maata myös perheettömille rintamamiehille ja niille rintamamiehille, jotka 
eivät olleet osallistuneet taisteluihin. Lisäksi ne vaativat lisämaata olemassa oleville 
pienviljelijöille, enemmän laidunta kaikille ja tukea esimerkiksi ojituksiin ja väkilan-
noitteisiin sekä lisää hiekkaa savisille maille. SKDL:n ensimmäinen edustajakokous 
kulki maareformin merkeissä. Suuria kansankokouksia pidettiin maansaannin puo-
lesta. Maanviljely ja karjanpito nähtiin edelleen 1940-luvun loppupuolella ja 1950-
luvun alkuvuosina sosiaalisen turvan, vaurauden ja tasa-arvon lähteenä. Miksi?

2.2 torpparivapautuksen perintö 
Kansalaissodan jälkeiset vuodet mielletään kurjuuden ajaksi, jolloin henkiin jää-
neet punavangit nälissään raahautuvat kotitölleilleen. Pienviljelijäin liiton vuoden 
1938 juhlanäytelmän kavalkadissa muisteltiin kuitenkin näitä vuosia aikana, jolloin 
puuhakas maanmittari on käymässä uusien pienviljelytilojen rajoja.111 Torppariva-
pautuksessa oli kyse merkittävästä yhteiskunnallisesta maan uusjaosta, lähes 120 000 
tilan omistusoikeuden pakkolunastamisesta valtion tukemalla lainalla vuokraviljeli-
jöille.112 Historiallisissa yleistyksissä pienviljelyksen ihannointi, maahengen aatteet 
ja kolmekymmenluvun oikeistolaisliikkeet on nähty yhtenäisenä vanhakantaisena 
taaksepäin katsovana ilmiönä, joka ilmentää oikeistolaisen kolikon kahta puolta. 
Pauli Kettusen mukaan vuoden 1918 sisällissodasta 1950-luvulle saakka itsenäisten 
pienviljelijöiden kerrostuman vahvistuminen näyttäytyi suurelle osalle porvarillista 
Suomea yhteiskuntajärjestyksen turvana. Maansa omistavan talonpojan työhalu oli 
vastavoimana teolliseen palkkatyöhön liitettyjä uhkia, lakkoilua sekä sosialismia ja 
kommunismia vastaan.113 

Vanhan työväenliikkeen suuret sosiaalipoliittiset tavoitteet jo 1900-luvun alku-
vuosilta – työttömyys-, sairaus- ja vanhuuseläke – olivat osa yhteistä kansainvälistä 

työväenliikkeen sosiaalipoliittista linjausta.114 Suomalaisessa maatalousvaltaisessa 
maassa ne eivät kenties tuntuneet helposti saavutettavissa olevilta tavoitteilta. Torp-
pareiden puolestapuhujina oli ollut näkyviä vaikuttajia ja tutkijoita, jotka toivat 
torppareiden hätää julkiseen keskusteluun liikuttavilla esimerkeillä, kuten Järne-
felt kirjallaan Laukon häädöistä. Vanhasuomalaiset tutkivat työväenkysymystä ja 
keskustelivat työväen oloista ja niiden parantamisesta lainsäädännön avulla, mutta 
vähitellen heidänkin katseensa kääntyi maaseudulle.115 Torpparivapautuksen syyksi 
voitaisiinkin ehdottaa laajojen maaolojen tutkimusten synnyttämää yhteistä ymmär-
rystä sosiaalisen ongelman korjaamiseksi, jonka sitten itsenäisyyden ajan ensimmäi-
nen eduskunta toteutti.

Tällaisen tulkinnan heikko piste on torpparivapautuksen ensimmäisen asetuksen 
antamisajankohta. Suomalaispoliitikoista koostunut senaatti oli vastustanut, jarrut-
tanut ja vitkutellut kymmeniä tuhansia torppariperheitä koskevien häätöjen estävän 
asetuksen antamista miltei kymmenen vuotta ja pitänyt maareformin hankkeita tör-
keänä yksityisen omistusoikeuden loukkausyrityksenä. Maatalousasiantuntijoiden 
arvioiden mukaan kaikkiaan 60 000 perhettä oli häätöuhan alaisena vuoteen 1919 
mennessä.116 Sitten hyväksyttiin laki, joka esti häädöt seitsemäksi vuodeksi. Lain 
vastustajat olivat saaneet kuitenkin puolelleen riittävästi ääniä, ja niin lakiehdotuk-
sen kiireelliseksi julistaminenkin tuli hylätyksi vuonna 1914.117 Svinhufvudin hallitus 
antoi eduskunnalle torpparivapautusta koskevan lakiesityksen, mutta vasta muuta-
maa päivää ennen kansalaissodan syttymistä, vuosien viivyttelyn jälkeen ja kolmen 
kuukauden kuluttua siitä, kun bolsevikit ottivat vallan käsiinsä Venäjällä – veitsen jo 
hipaistessa kurkkua. Mommilan ja Jokioisten kartanoiden omistaja, Suomen rikkain 
mies Alfred Kordelin oli surmattu marraskuun 7. päivänä vuonna 1917 kuin kau-
histuttavan enteellisenä ja pelottavana esimerkkinä suurten maatilojen omistajille, 
joiden torpparit ja alustalaiset olivat jo vuosisatojen ajan kokeneet tilanteen itsel-
leen epäoikeudenmukaiseksi.118 Svinhufvudin lakialoite näyttäisi olleen eräänlainen 
viime hetken kompromissiyritys, joka tehtiin vallankumouksen ja hengen menet-
tämisen pelossa. Symbolista kyllä, jo elokuussa 1918 valtio päätti ostaa velkarahalla 
Alfred Kordelinin kuolinpesältä Jokioisten ja Ypäjän kartanon maat osana torppa-
rinvapautusta, vaikka ”laki vuokramaiden lunastamisesta” vahvistettiin vasta saman 
vuoden lokakuussa.119 

Voidaan myös esittää, että torpparivapautuksen tärkeimpänä toteuttajana oli 
sosialidemokraattinen puolue, koska se organisoi torpparit ja teki torppien itsenäis-
tämistä ja lunastuksen rahoittamista koskeneet lakialoitteet ja toimi asiassa aktiivi-
sesti eduskunnassa ja julkisuudessa. Tällöin ristiriidaksi nousee kysymys siitä, miksi 
maan yhteisomistusta ajava puolue keskittyi hankkimaan yksityisomistusta torppa-
reille. Puolueen keskeiset johtajathan vastustivat hanketta ankarasti ensimmäisissä 
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torpparikokouksissa, eikä hanke palvellut suurestikaan varsinaisten kaupunkien 
ydinaktiivien, käsityöläisten ja tehdastyöläisten etuja.120  

Torpparit, pienviljelijät ja maatyöläiset, jotka kokivat maailmankaupan mul-
listukset ja yhteiskunnallisen osattomuuden omassa elämässään, menivät mukaan 
nousevaan sosialidemokraattiseen liikkeeseen, omaksuivat mahdollisesti sosialis-
min utopian mutta esittivät omat tavoitteensa maaolojen muuttamisesta. Heillä oli 
monella alueella pitkä traditio ja kokemusta oikeustaistelusta kruunun ja aateliston 
kanssa. Torpparit menettivät häätökiistan aikana lopullisesti uskonsa valtion päätök-
sentekoprosesseihin, eivätkä he myöskään luottaneet sosialidemokraattisen puolue-
johdon ajamiin tavoitteisiin pitkäaikaisista maanvuokraussopimuksista vaan alkoivat 
vaatia maiden yksityisomistusta. Sosialisteille alussa ideologisesti vastenmielisistä 
näkemyksistä tuli pian puolueen keskeinen vaaliarsenaali ja torpparivapautuksesta 
myöhemmin puolueen itselleen omima yhteiskunnallisen toiminnan eräs suurimpia 
saavutuksia.121

Elämä käveli vuorotellen sekä sosialidemokraattien että oikeiston ideologioiden 
ja tarkoitusten yli. Pienviljelijät itse juhlivat torpparivapautusta järjestöissään seuraa-
vat vuosikymmenet suurena voittona. Sekä sosialismin utopia että valtion järjestämä 
sosiaalivakuutus jäivät kaukaisiksi tavoitteiksi. Pelättyään vuosikymmeniä oman tai 
sukulaisperheen häätöä maaseudun väestön valtaosa piti ehkä sittenkin luotettavim-
pana sosiaaliturvana omaa pientä peltotilkkua, sikaa ja lehmää, joiden avulla pahim-
pina hetkinä voitaisiin selvitä. 

Pienviljelyaate tai maahengen aate yhdisti työväenliikkeen kumpaakin puolu-
etta, Maalaisliittoa ja osin kokoomuslaista gebhardtilaista sosiaalireformistista suun-
tausta sekä myös Lapuan liikkeen viljelijöitä. Se muodosti eräänlaisen kansallisen 
tuotantomuodon konsensuksen pohjan, jota eri yhteiskuntaryhmät tulkitsivat eri 
tavoin ja omista lähtökohdistaan. Vasemmistolaisissa pienviljelijäjulkaisuissa tois-
teltiin vuosikymmenestä toiseen maiden yksityisomistamisen ihannetta, näkemystä, 
että maa kuuluu sille, joka sitä viljelee. Pienviljelijäliiton lehdet kuvailivat, kuinka 
”laiskoista taksvärkkäreistä” tuli ahkeria omien tilojensa hoitajia ja kuinka suurten 
tilojen takamaat muuttuivat kukoistaviksi tiloiksi torpparien saatua ne omaan omis-
tukseensa.122 Vasemmisto sitoutui tavallaan tätä kautta omavaraistalouden raatami-
sen ideologiaan, joka perustui maaseudun pieneläjien perinteiseen ankaran elämän 
kokemukseen ja selviytymismalliin. Entinen radikaali Maanvuokraaja-lehti muutti 
nimensä Pienviljelijäksi. Sosialististen aatteiden sijaan lehti ohjasi ihmisiä pääasiassa 
lannan, lampaiden, sian porsituksen ja muun karja- ja viljatalouden ohjaukseen sekä 
valtiolta haettavien avustusten neuvontaan. Vuoden 1936 Pienviljelijä antaa muun 
muassa ohjeita pienviljelijäin sonnipitoyhtymiin ja kertoo niiden perustamisen ja 
valtionavustuksen saantiehdot.123 

Kun punaiset hävisivät sodan, voittivatko valkoiset takaisin vanhan maailman vai 
syntyikö kansalaissodan raunioilta jokin uudenlainen Suomi? Suomessa ei siirrytty 
kapitalismista sosialismiin, mutta jonkinlainen tasoittava korjausliike kyllä tapahtui. 
Kun prosessia tarkastellaan osana maailmanlaajuista kapitalistisen järjestelmän krii-
sivaiheen mullistusta ja kun tapahtumasarjaa ei survota kaksinapaiseen kapitalismi- 
sosialismikehikkoon, voidaan kenties esittää, että suomalainen liikehdintä tuotti 
maatalousvaltaiseen tuotantomalliinsa pohjautuvan uudenlaisen yhteiskunnallisen 
sovelluksen. Antti Kuusterä kuvaa Suomen autonomian ajan kehitystä todeten, että 
maahan oli rakennettu uusi keskushallinto, jonka lukuisilla virkamiehillä oli ”vankka 
taloudellinen asema”. Kapitalistiluokka moninkertaistui ja seurauksena syntyi huo-
mattavan epätasa-arvoinen tulonjako, joka autonomian loppua kohden yhä kärjistyi. 
Verotus kohteli suurituloisia äärimmäisen lempeästi, eikä yritysverotus rajoittanut 
pääomien kertymistä.124 Ensimmäistä maailmansotaa edeltänyt halvan viljan ja kär-
jistyneiden yhteiskunnallisten olojen rakennelma ei enää toiminut. 

Torpparivapautus osoittautui erääksi avaimeksi tilanteen hallitsemiseen uudessa 
itsenäisessä valtiossa. Vapaakaupan halpa vilja oli osoittautunut suureksi yhteiskun-
nalliseksi riskiksi, eivätkä karjataloussuuntaus ja kartanotalouden maiden huono 
käyttöaste mahdollistaneet ruokaomavaraisuutta kasvaneelle väestölle. Väestö-
kasvu oli lisännyt maannälkää, ja sitä torpparivapautus tyydytti ainakin jonkin ver-
ran. Katse kääntyi maanviljelyyn, sillä eräänä syynä sisällissodan syntyyn nähtiin 
nälänhätä, joka taas oli johtunut siitä, ettei kotimainen viljanviljely enää kyennyt 
kriisien aikana turvaamaan ravintoa kansalaisilleen. Suomen koko leipäviljasta oli 
tuotu enemmän kuin puolet Venäjältä, mutta sodan aikana ja vallankumouksen 
jälkeen tuonti tyrehtyi.125 Venäjän talousalue oli sulkeutunut ja teollisuus, etenkin 
puunjalostus, tarvitsi edullista työvoimaa voidakseen kilpailla ja laajentua länteen. 
Uusien pientilojen viljelijät eivät eläneet pelkän maanviljelyn varassa vaan tarvitsivat 
lisäansioita. Viljatullit, maannälän osittainen tyydyttäminen, pienviljelykseen perus-
tuva ruokaomavaraisuus ja puunjalostusteollisuuden tarpeita palveleva aputaloudella 
varustettu työvoima muodostivat seuraavan jakson hegemonian yhteyden. 

Kansalaissotaa seuranneet veriteot, vankileirit, kommunistien ja vasemmistolais-
ten sosiaalidemokraattien poliittinen vaino sekä Lapuan liikkeen terroriteot ovat 
jääneet eräänlaisiksi opetuksiksi kansalaisille siitä, miten vaarallista ja turhaa kan-
salaisten kapinointi on. Vuosisadan alun liikehdinnän tuloksina saatiin kuitenkin 
muun muassa maauudistus, uudenlainen ja aiempaa demokraattisempi poliittinen 
järjestelmä sekä kahdeksan tunnin työaikalaki. ”Suomalainen status quo palau-
tui varsin nopeasti kansalaissodan jälkeen, koska valkoisen puolen liikkumavaraa 
kavensi joutuminen hävinneelle puolelle maailmansodassa ja välttämättömyys ostaa 
yhteiskunta rauhaa sisäisillä myönnytyksillä”, arvioi Pertti Haapala. ”Tampereella 
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työväestön yhteiskunnallinen asema oli vuonna 1920 jokseenkin sellainen kuin 
työväestön ensimmäiset porvarilliset ja sosialistiset herättäjät olivat asettaneet 
tavoitteeksi, suomenkieli oli voittanut, kaikki pääsivät kouluun, kieltolaki ja työ-
väen suojeluslaki oli voimassa, kaikilla oli kunnallinen ja valtiollinen äänioikeus”.126 
Työväenliike nousi nopeasti ja voimakkaasti vuoden 1918 tapahtumien jälkeen 
merkittäväksi poliittiseksi voimaksi huolimatta puoluehajaannuksesta. Jo vuoden 
1922 eduskuntavaaleissa SDP:n kannatus oli 25,1 prosenttia ja SSTP:n kanna-
tus 14,8 prosenttia, ja vuoden 1929 eduskuntavaaleissakin vasemmistopuolueiden 
yhteiskannatus oli vielä yli 40 prosenttia. Sekä sosiaalidemokraattien että silloisen 
SSTP:n kansanedustajat toimivat näkyvästi, työväen järjestötoiminta oli aktiivista 
ja sen lehdistö levisi laajalle. 1920-luvulla eduskunnan vasemmistopuolueet esittivät 
myös laajoja sosiaalipoliittisia aloitteita sosiaalivakuutuksen aikaansaamiseksi.127

Vuonna 1920 uudistettiin verotusta ja säädettiin vihdoin myös progressiivinen 
tuloverotus. Valtiovarainministeriön historiateoksen arvio verouudistuksen toteut-
tamisesta kuvaa hyvin suomalaista päätöksentekoa, jossa ”vuosikymmeniä harras-
tettu järkiperäinen suunnittelu ja kansainvälisiin esikuviin pohjautunut selvitystyö 
ei ollut vienyt tulokseen, vaan tarvittiin maailmansota, sisällissota ja valtiontalou-
den romahdus ajamaan uudistus toteutukseen asti”.128 Huhtikuussa 1921 annettiin 
oppivelvollisuuslaki, joka lisäsi huomattavasti valtion menoja. Suomi oli ollut pal-
jon jäljessä pohjoismaisia naapureitaan koulutuksen järjestämisessä.129 Vuonna 1925 
vahvistettiin Lex Pulkkinen, jota muiden muassa Markku Kuisma on pitänyt eräänä 
tärkeimpänä suomalaisen maaseudun vaurautta edistäneenä lakina, koska se takasi 
metsätulojen jakautumisen tasaisemmin. Metsäyhtiöiden maanhankinnan rajoitta-
minen esti maata ja kansantaloutta luisumasta metsäteollisuuden hallitsemaksi hal-
van raaka-aineen saareketaloudeksi.130 

Tulevien vuosikymmenten kehityksen kannalta merkittävin tapahtumasarja oli 
todennäköisesti se, että epäoikeudenmukaisuuden kokeneet maanvuokraajat onnis-
tuivat saamaan aikaan toivomansa maareformin. On sinänsä hyvin epävarmaa, oliko 
pienviljelys edes senaikaisen teknologian oloissa Suomessa edistyksellisin maanvil-
jelyksen muoto, jos lasketaan kaikkien perheenjäsenten työtunnit mukaan.131 Pien-
viljelyksen tuotannollisen edistyksellisyyden linjaa ei kuitenkaan kyseenalaistettu 
laajemmin ennen 1950-lukua ja se murtui vasta 1960-luvulla. 

Oikeisto ei yleensä edistä ja ylistä yksityisomaisuuden pakkolunastusta ja jakoa 
kansalle eheyttävänä ja viisaana toimenpiteenä.132 Vasemmisto ei puolestaan pyri 
edistämään yksityisomistamista tuotannollisesti etevimpänä systeeminä perus-
tellen asiaa sillä, että yksityisomistuksen avulla työn tuottavuutta parannetaan 
tehokkaimmin repimällä tulokset ylipitkien työaikojen avulla työntekijän omasta 
selkänahasta. Torpparivapautus omaksuttiin niin vasemmiston kuin oikeistonkin 

puolella kuitenkin ”omaksi saavutukseksi”. Hämmentävä tapahtumasarja sopeutet-
tiin ja kesytettiin historiallisiksi myyteiksi, toteuttamaan toivottuja eetoksia, vaikka 
ne eivät mahtuneet kumpaankaan ideologiseen aatejärjestelmään. Torpparivapau-
tukseen liittyneet dramaattiset tapahtumat ja prosessia seuranneet kummankin osa-
puolen tulkinnat ja niiden sisältämä sitoutuminen pienviljelykseen olivat ainakin 
osasyy tälle jatkuvuudelle. Vuoden 1943 asutuskomitean toiveikkaassa mietinnössä 
arvioidaan, että asutustoiminta tuottaa tyytyväisyyttä, paljon terveitä ja onnellisia 
lapsia, hyvää sotilasainesta. Mietinnössä myös todetaan, että ”kun maassamme on 
varteenotettava maatalousammattia harjoittava väestö, luo se yhteiskunnallisiin 
oloihin vakaisuutta. Tätä seikkaa ei pidä väheksyä, sillä yhteiskunnallinen työrauha 
on eräs kansakunnan nousun välttämätön edellytys. Myöskään ei kumouksien aika 
loppune nykyiseen aikaamme.”133

Tämän tutkimuksen kannalta olennainen johtopäätös on, että vasta laajat 
yhteiskunnalliset liikehdinnät tuottivat suomalaiseen yhteiskuntaan välttämättömän 
korjausliikkeen. Tämä tapahtui raskaalla hinnalla, ja liikehdinnän pelotteen voimalla 
uudistustyö jatkui jonkun aikaa. Myös tällainen historiallinen opetus jäi hautumaan 
kansalaisten mieliin. 

2.3 puoliproletaarinen järjestelMä

Omavaraistalouden puoliproletaarinen järjestelmä mahdollisti maaseudulla ja pie-
nissä taajamissa asuvan väestön uusintamisen pienillä palkoilla ja miltei täysin ilman 
valtiollista sosiaaliturvaa. Ellen Meiksins Wood toteaa sosiaaliturvan ja kapitalis-
min suhdetta arvioidessaan, että pääoman vastustus sen kasautumista rasittavaa 

sosiaaliturvaa kohtaan on eräs monista kapitalis-
min ratkaisemattomista ristiriidoista.134 Suomessa 
omavaraistalouden mahdollistama malli ja vasem-
mistolaisen toiminnan diskriminointi auttoi-
vat kehittyvää kapitalismia ratkaisemaan tätä 
ristiriitaa. 

Suomea voitiin verrata sotien välisenä aikana 
Kai Häggmannin mukaan ”banaani tasavaltoihin”, 
koska vienti keskittyi niin suuresti vain yhteen 
raaka-aineeseen, vaikka Suomesta löytyi  valmiutta 
raaka-aineen jalostamiseen paikan päällä. Laajan 

Naiset lähdössä iltalypsylle yhteislaitumelle Tammelassa.
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pienviljelijäväestön työpanos oli merkit-
tävää puun korjuussa ja kuljetusvaiheessa, 
ja maaseudun asujat saivat lisätuloja 
metsä-, uitto- ja ajotöistä. Kantorahoja 
kilisi moneen tupaan, sillä metsänomis-
tus oli levinnyt laajemmalle kuin kil-
pailijamaissa.135 Teollisuuden kasvusta 
huolimatta työväestön palkat pysyivät 
kansainvälisesti vertailtuna alhaisina. 
1930-luvun puolivälissä ne olivat yleensä 
vähemmän kuin puolet siitä mitä ne 
olivat esimerkiksi Ruotsissa tai Englan-
nissa. Suomen nopeaan teolliseen kas-
vuun maailmansotien välisenä aikana 
vaikutti osaksi alhainen palkkataso, joka 
mahdollisti vientiteollisuuden hyvän kansainvälisen kilpailukyvyn.136 Ulkomaisten 
kilpailijoiden katseet näyttivät suuntautuneen suomalaisten työläisten alhaisen palk-
katasoon. Pohjoisamerikkalaiset kilpailijat puhuivat neuvostotyylisestä halpatyöstä ja 
Norjassa ja Ruotsissa järjestettiin erilaisia propagandakampanjoita, joissa syytettiin 
suomalaisia hintojen ja palkkojen jatkuvasta polkemisesta.137 Paperiteollisuuden suu-
ret yritykset, kuten myös monet muut teollisuusyritykset, tarjosivat työntekijöilleen 
edullisia asuntoja, viljelypalstoja, mahdollisuuksia pienimuotoiseen karjatalouteen ja 
edulliseen puunhankintaan.138 Näin myös monet teollisuustyöntekijät elivät osittaista 
omavaraistaloudellista elämää, ja edullinen asunto, pellosta saatava ravinto ja yrityksen 
tarjoama puutavara, vesi, sauna ja eläke- ja sairauskassat auttoivat selviämään pienellä 
palkalla, jos perhe jaksoi ahkeroida.

Vuonna 1920 Suomessa oli yli 50 hehtaarin tiloja vajaat 400, kun viljelmien koko-
naismäärä oli runsaat 250 000. Pientilojen osuus koko tilaluvusta oli hallitseva koko 
sotien välisen ajan, sillä vuonna 1920 alle 10 peltohehtaarin tiloja oli kaikkiaan 195 000 
eli 80 prosenttia tiloista. Näillä tiloilla kaupallistuminen oli aina ollut vähäistä ja se 
pysyi vähäisenä.139 Vuoden 1943 asutuskomiteamietinnön mukaan maatalousväestön 
määrä oli vuonna 1939 Suomessa noin 1 962 000 henkeä. Tutkimuksen valossa on hel-
pompi ymmärtää mitä puoliproletaarisuus ja omavaraisuus Suomessa todella merkitsi. 

Mietinnössä esitellään vuosina 1935–1937 ja vuonna 1938 kerättyjä aineistoja, joiden 
pohjalta maa on jaettu kahteen ryhmään. Toinen ryhmä, pohjois–koillis-puolisko, 
koostuu Lapin, Kainuun ja Pohjois-Karjalan alueista, ja etelä–länsi-puoliskoon kuu-
luvat loput Suomen alueet, myös sittemmin luovutettu Karjala.140 Tutkimus esittelee 
pienviljelijöiden tilojen haltijoiden työn prosentuaalista jakautumista varsinaiseen 
maanviljelykseen ja sivuansioihin. Etelä–länsi-puoliskolla sivutöiden osuus vaihteli 50 
ja 60 prosentin välillä. Pohjois–koillis-alueilla sivutöiden osuus tilan haltijoiden työstä 
oli jo yli 90 prosenttia. Etelä–länsi-alueiden sivutöistä maa- ja metsätöiden määrä oli 
lähes puolet. Pohjois–koillis-alueilla metsätalouden osuus sivutöistä oli jo yli kaksi kol-
masosaa. Länsi–etelä-puoliskon pienviljelijöistä vain 15 prosenttia oli kokonaan vailla 
sivutöitä, ja pohjois–koillis-puoliskon viljelijöistä vain neljä prosenttia ei tehnyt lain-
kaan sivutöitä. Alle viiden hehtaarin tiloilla asui noin puolet koko maatalousväestöstä, 
ja näillä tiloilla kulutettiin itse saadusta sadosta valtaosa, 80 prosenttia. Keskimäärin 
kaikiltakin tiloilta tuotetusta elintarvikkeista myyntiin meni vain noin puolet. Näiden 
tilastojen valossa voidaan todellakin puhua melkoisen puoliproletaarisesta omavarais-
talouden järjestelmästä, jossa tosin sivutöiden määrä ja luonne vaihteli eri puolilla Suo-
mea. Vuonna 1930 kaupungeissa asui vasta viidesosa suomalaisista.141 

Maanviljelytilojen lukumäärä lisääntyi Suomessa aina vuoteen 1960 asti asutus-
toiminnan ja tilojen pirstomisen seurauksena. Jos vuonna 1941 Suomessa oli lähes 
290 000 maatilaa, niin vuoden 1959 maatalouslaskennassa yli 0,25 hehtaarin tiloja oli 
jo yli 390 000.142 Ammatissa toimivaa väestöä oli vuonna 1950 yhteensä yli 3 200 000 
henkeä, joista maa- ja metsätalous työllisti yli 1 500 000 henkeä, kun mukaan luet-
tiin avustavat perheenjäsenet, kotitaloustöitä tekevät perheenjäsenet ja muut yli 
15- vuotiaat nais- ja miespuoliset perheenjäsenet.143 Maaseutuasumisen merkitys suo-
malaiselle elämäntavalle 1950-luvulla korostuu vielä, kun tiedetään, että ruokakun-
tien jäsenten mukaan jaoteltuna kaupungeissa ja kauppaloissa asui noin 33 prosenttia 
ja maaseudulla vielä noin 67 prosenttia väestöstä.144 

Kun Pellervo-seuran tutkimukset osoittivat sotia edeltävältä ajalta pienviljelyn 
ja sivutöiden vahvan yhteyden, oli vielä 1950-luvulla ja sitä myöhemminkin hankalaa 
määritellä, kuuluiko ihminen työväestöön vai maatalousväestöön. Pertti Haapala on 
vertaillut erilaisten tilastojen lukuja maatalousväestön määrästä ja havainnut tilas-
totiedoissa suuria eroja vielä vuonna 1970. Hänen mukaansa lukujen ristiriitaisuus 
ei sinänsä ole suuri ongelma, koska se itse asiassa kuvaa todellisuutta aivan oikein. 
Leipä hankittiin monesta lähteestä ja monella tavalla, ja pääelinkeinon yksiselittei-
nen merkitseminen oli mahdotonta. Haapala toteaa, ettei työpanoksen tutkimuk-
sella selvinnyt, mitä ihmiset kokivat olevansa.145 Myös pääkaupunkiseudun elintar-
vike- ja rakennusalan eläkeläiskyselyyn vastanneiden keskuudessa hämminkiä herätti 
isän ammatin määrittely. Vastaajista noin 20 prosenttia ilmoitti isänsä ammatiksi 

Tämä kuva oli Suoma Huuselan henkilöllisyystodis
tuksessa. Lehmä merkitsi paljon maaseudun tilatto

malle työväestölle, ja niinpä lehmä otettiin kuvaan 
mukaan, kun valokuvaaja saapui paikalle.
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maanviljelijän. Noin 16 prosenttia oli pien-
viljelijöiden, 20 prosenttia työntekijöiden 
ja 35 prosenttia ammattityöläisten lapsia. 
Määrittelyssä näkyi vastaajan arvomaa-
ilma siten, että 1,5 hehtaarin tilanomista-
jaisää saatettiin kutsua maanviljelijäksi. 
Toisaalta useassa tapauksessa vastaajan 
isällä oli maatila, vaikka isän ammatiksi oli 
mainittu esimerkiksi kirvesmies tai muu 
työmiesammatti.146 Metallityöläinen Timo 
Piippo (s. 1949) Kiuruvedeltä kuvasi, miten 
hänen kotiväkensä sai rintamamiestilan 
vuonna 1950. Rintamamiestilalliset olivat 
yleensä entisiä saman kylän piikoja ja ren-
kejä. Kaikki jaetut rintamamiestilat olivat kylmiä tiloja. Alue oli entistä ikimetsää, 
jonne isot savotat sodan jälkeen olivat tehneet raiskioita. Koulukin oli entinen savot-
takämppä. Piipon perhe sai maata 60 hehtaaria, josta valmista peltoa ei ollut aaria-
kaan. Perheessä oli kolme poikaa, oltiin pienimpiä perheitä alueella. Piipon mukaan 
isän ammatti määriteltiin melko tarkasti puoluekannan mukaan: ”Maalaisliittolaiset 
kutsuivat itseään maanviljelijöiksi, SKDL:n äänestäjät pienviljelijöiksi. Sama tilanne 
oli koko pitäjässä, muita ei juuri ollut. Kyse ei ollut hehtaarimääristä”.147 

Kyselytutkimuksen vastaajilta kysyttiin heidän isänsä ammattia. Eräälle kyse-
lyyn vastanneelle muurarille oli helppoa määritellä isänsä ammatti: ”Me olimme 
muurarisuku. Meitä oli 14 muuraria ja minä olen enää elossa. Muurareita oli vaarini, 
vaarini veli, 5 enoani, isäni, veljeni, isän veli, äidin serkku ja minä. Vaarini koulutti 
paljon muurareita, myös isäni.” 

Monet vastaajat olivat määrittelyn kanssa paljon suuremmissa ongelmissa ja 
yrittivät täsmentää isänsä ammattia kirjoittamalla kaavakkeen sivuun esimerkiksi 
seuraavia lisämäärityksiä: 

  ”Pienviljelijä, seppä, suutari.”
  ”Autokoneasentaja, sorvari, hitsari. Valuri, autokoulun opettaja, Puna-Karjalan 

kaartin aseseppä, livahti 1918 keväällä johonkin, palasi 1919 syksyllä maisemiin, 
eivät saaneet tuomituksi.”
  ”Kirvesmies, suutari, teurastaja, pienviljelijä.”
  ”Kirvesmies ja suutari, viisi hehtaaria maata, hevonen, lehmiä ja lampaita.”
  ”Kyläsuutari, pienviljelijä, sekatyömies.”
  ”Metsuri, maatyöläinen, rakennusmies.”
  ”Maanviljelijä, kirvesmies ja muurari, kuusi hehtaaria maata ja kaikkia 
eläimiä.”
  ”Pelimanni, maanviljelijä, kirvesmies, metsätyömies.”148 

Myös yhdistelemällä pääkaupunkiseudun eläkeläiskyselyn vastauksia saattoi havaita, 
että vanhemmat olivat samanaikaisesti sekä palkkatyöläisiä että tilallisia:

  Vuonna 1921 Karjalassa Pälkjärvellä syntynyt nainen: isä suutari, äiti pientilalli-
nen, viljeltyä maata 2 hehtaaria, lehmiä, lampaita, hevonen.
  Kuopion läänissä vuonna 1928 syntynyt mies: isä tiilenpolttaja, joka oli työs-
kennellyt vakituisesti 40 vuotta samassa työpaikassa, äiti myös tiilentekijä. 
Perheessä viisi lasta, kaksi hehtaaria peltoa, lehmä, lampaita, possu, kanoja.

  Karvialla vuonna 1931 syntynyt mies: isä kirvesmies, suutari ja pienviljelijä. 
Perheellä 2,5–3 hehtaaria maata, lehmiä, lampaita, sika. 

  Porvoossa vuonna 1933 syntynyt nainen: isä puuseppä, äiti kirjansitoja. He 
asuivat puolen hehtaarin tilalla. Perheellä oli lehmä, lammas ja kanoja. 

  Hauholainen vuonna 1935 syntynyt mies: isä nuohooja ja maalari. Perheellä oli 
hehtaari maata, sika ja yksi lehmä, äiti ammatiltaan ompelija ja kotirouva.

 
Pääkaupunkiseudun kyselyn vastanneista valtaosa ilmoitti äitinsä ammatin olleen 
äiti tai emäntä, joskin monet kertoivat, että aiemmin heidän äitinsä oli työskennellyt 
useimmiten joko piikana, karjakkona, ompelijana tai tehdastyöläisenä. Lisätietoina 
vastaajat kuvasivat seuraavaa:

  Muurarin äidin ammatti oli muurarin apulainen. 
  ”Torimummo, joka elätti meidät 13 lasta jäätyään leskeksi v. 1937.”
  ”Äiti, piika, vuodesta 1946 pienviljelijä.”

Pienperhe alkoi olla jo vallitsevana perhemuotona kyselytutkimukseen vastanneiden 
keskuudessa. Kyselytutkimuksen sivuun oli kirjoitettu muun muassa seuraavanlaisia 
tietoja, jotka myös kuvannevat omaa aikansa elämäntapaa ja myös hitaasti tapah-
tuvaa muutosta. Isot perheet, vaatimattomat mökit, erilaiset sodan ja sairauk sien 

Tästä hauesta riitti syötävää ja puhuttavaa pitkäksi 
aikaa. Vaikka kalastus oli tuiki tärkeä osa perheiden 

ruoka huoltoa, se oli monelle myös intohimoinen 
harrastus . Perheiden kuvaalbumeihin on varmaan 

tallennettu tämänkaltaisia huippuhetkiä.
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aiheuttamat uusperheet, muuttoliike ja kaupunkien asuntopula tulevat esiin lyhyissä 
lakonisissa lauseissa:

  Ilomantsista perhe, jossa oli 10 lasta. Kotona asuivat isän sisko miehineen ja 
isän vanhemmat, lisäksi ”jos oli savottoja firman mailla, niin saattoi olla ns. 
kortteerilla yöpymässä kerralla 6–12 henkeä hakkumiehiä. Niitä majoitettiin 
esim. kesäaikana aittoihin, heinävaraston ylisille”.
  ”Kasvattiäiti lapsineen, joita oli 3.”
  ”Ei muita asunut, kun oli noin 20 neliön mökki, sinne ei mahtunut enempää.”
  ”Asuttiin mummon kaa mökissä.”
  ”Isovanhemmat hoitivat lapsia (11) isän kuoltua talvisodassa.”
  ”Sota-aikana helsinkiläispakolaisia ja talosta taloon kiertäviä vanhuksia, jotka 
tekivät töitä leipänsä eteen.”
  ”Kasvoin isovanhempieni hoidossa. (Ukki kaatui 1918 ja isäni 1944.)”
  Helsinkiläinen muurarin poika, perhe asui kaupunkioloissa, 2 huonetta, 
”kotona sukua, aina joku maalta tullut”.
  ”Perheen kanssa asui kaksi isän veljeä perheineen ja isän isä, yhteensä seitse-
män aikuista ja kuusi lasta.”
 ”Viiden hengen perhe oli vuokralla perheen kamarissa.”
 ”Yksi setä, ei naimisissa.”
  ”Isovanhemmat, isän ja sedän perhe, lisäksi kaksi naimatonta tätiä.”
  ”Aina perheen kanssa joku asunnoton, oma tai vieras.”
  Helsinkiläisen vastaajan kotona asui keittiössä vuokralainen 30-luvulla, isä 
sähköasentaja, äiti siivooja. 
  Taivalkoskelta, toisessa kamarissa 7 ihmistä, toisessa 3 ihmistä. ”Kansanedusta-
jakin on syntynyt meidän kamarissa.”

Puoliproletaarisen elämän käytäntöjä

Muistitietoaineistojen avulla pyrin aluksi esittelemään laajemmilla kuvauksilla 
puolittaisen omavaraistalouden arkea muutamien erityyppisten perheiden, kuten 
vanhojen pientilojen, uusien rintamamiestilojen, maaseudun tehdas- ja käsityöläis-
perheiden elinolosuhteita. Pyrin kuvaamaan sitä maailmaa, jossa monet ammatti-
yhdistysaktiivit ja sadat tuhannet muut kansalaiset elivät lapsuuttaan eri puolella 
Suomea. Näiden muistokuvien avulla pyrin osoittamaan, miten suuresti ihmisten 
muistikuvat lapsuuden elämästä maaseudulla vaihtelevat ja näin varoittamaan yleis-
tämästä entisaikojen maalaiselämää sen paremmin nostalgiseksi yhteisavun ja huo-
lenpidon onnelaksi kuin pelkän surkeuden ja köyhyyden tyyssijaksikaan. Kaikkia 

haastateltavien muistoja yhdistää kuitenkin tietty elämäntapa ja arki, jossa elanto 
hankittiin monella tavalla: fyysinen työ, eläinten pito, keräily ja työsuoritusten vaihto 
korvasivat osan nykyisestä rahataloudesta.

Monien vanhojen torpparien, pientilojen ja mäkitupalaisten elämä oli jo hyvin 
vakiintunutta, koska työrytmi, taito ja tavat periytyivät pitkältä ajalta. Turkulainen 
ammattiyhdistysaktiivi Ritva Suonisto (s. 1940) muisteli, että hänen pappansa oli 
pienviljelijä, joilla oli maata 30 hehtaaria, joista 10 hehtaaria peltoa. Papalla oli neljä 
lehmää sekä hevonen, sikoja, lampaita ja kanoja: ”Kaikki tuli niinkö iteltäs. Mun 
pappa teki kärrynpyörät, hevosen länget, valjaat, kaikki puutyöt, teurasti, kengitti 
hevoset, leikkas hiuksia, teki suutaritöitä. Pikilankaa tehtiin hevosenharjasta.”149 

”Vanhemmillani oli pieni maatila. Lapsia oli kaksitoista, osa oli muuttanut  pois 
kotoa. Äiti oli perinyt maapaikan, se lohkaistiin äidin kotitilasta”, muistelee Helge 
Talvitie (s. 1941), syntyjään ylistarolainen, entinen metalli työläinen, kansanedustaja 
ja metalliliiton toimitsija. Talvitien perheellä oli pari kolme lehmää, heinäpelto, 
hevonen ja kanoja. Sikaakin pidettiin. Maito myytiin Kyrönjokilaakson osuusmei-
jerille. Vapaahetkinä luettiin kynttilän valossa. ”Hengissä pysytteleminen oli kovaa, 
yritimme kaikkea mahdollista. Poimimme ja myimme puolukkaa, muita marjoja ja 
käpyjä. Soilta kiskoimme kantoja ja keräsimme oksia polttopuiksi. Keväällä haimme 
suoraa oksatonta pajua, se kuorittiin ja myytiin Ylihärmään rottinkitehtaalle, 
keräsimme myyntiin myös kanahaukan munia.” Kymmenen vanhana Talvitie put-
sasi osuusmeijerin röörit, kun isommat eivät mahtuneet putkiin, ja hän osti ansait-
semillaan rahoilla äidille lahjan. Yhden kesän hän oli renkinä heinätöissä. Palkallaan 
hän hankki paidan ja polkupyörän, vaikka yleensä kaikki ansiot annettiin kotiin.150 

Arto Viitaniemi (s.1949), metallityöläinen, entinen pääluottamusmies ja puolue-
virkailija vietti lapsuutensa vanhoilla torppari alueilla Ikaalisissa. Hänen vanhem-
pansa olivat entisten torppareiden jälkeläisiä ja he viljelivät mummon torppaa. ”Elä-
män perusta oli se, että on oma läntti, jota viljeltiin. Lapsia tehtiin paljon, vielä 
munkin vanhemmat ja sekin ikäluokka. Siinä se työvoimareservi oli, olen osallistu-
nut pellon raivaukseen alle kymmenen ikäisestä ja ajanut hevosta. Meillä oli seitse-
män lasta ja isän veljellä kaksitoista.”151

Eino Kilpi, entinen metallityöläinen, työsuojeluvaltuutettu ja metalliliiton toi-
mitsija syntyi kesällä 1947 savolaisessa kylässä. Hänen isänsä oli kuollut sotavam-
moihin 27-vuotiaana edellisen vuoden lokakuussa 1946. Kilven kotona oli sika kas-
vamassa, syksyllä tuli naapuri tappamaan ja pantiin suolaan, oli kanojakin, kaksi tai 
kolme lehmää. Voi kirnuttiin kotona ja myytiin ulos. Naapurissa oli meijeri ja sinne 
maito vietiin kelkalla. Oli vanha torppa, joka oli 1920-luvulla itsenäistynyt. Maata 
oli 13 hehtaaria, josta vajaa pari hehtaaria peltoa. Vanhaa kaskimaata oli kesällä lai-
tumena. Perheessä oli pari vuotta vanhempi veli, äiti ja mummo, entinen torppari. 
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Tällä tilalla perhe oli mummon syytingillä. Vaikka isä kuoli sotavammoihin haavoi-
tuttuaan sodassa useita kertoja, lääkärin tulkintana oli ollut sellainen diagnoosi, ettei 
perhe saanut sotavammakorvauksia.152

Uusilla rintamamiestiloilla elämän arkea sävytti raskaan tilanrakentamisen 
lisäksi monenlaiset sodan aiheuttamat traumat perheissä. Elintarviketyöläisten lii-
ton eläkeläistapahtumissa muisteltiin elämää uusilla tiloilla: 

  Vuonna 1938 syntynyt nainen kertoi: ”Saimme siirtolaistilan, kylmän tilan, 
Hoiskokuolema – kauhea postiosoitekin. Isä raivasi kahdeksan hehtaarin kan-
nikkoa, ruis kasvoi, neljä lehmää, sika, kanoja. Työnteko alkoi heti kun osasi 
tiskata ja hakea. Olin nuorin, karhitin peltoa hevosella yhdentoista vanhana, 
peltosarka oli puoli kilometriä, ja takaisin yhteensä kilometri. Ja se tehtiin 
päivässä varmaan viistoista kertaa. Rahaa jos piti hankkia, piti mennä puo-
lukkametsään, itse hankin niillä kaikki talven vaatteet. Isän mielestä piti itse 
hankkia vaatteet ja puolukkarahoilla ne hankin.”
  Vuonna 1943 syntyneen naisen lyhyt lapsuuden muistikuva oli seuraavanlai-
nen: ”Pienviljelytila, osa kivistä joutomaata. Isä oli invalidi, kivet raivattiin, 
kakarat mukana kääntelemässä kangella. Myöhään jouduttiin kakarat hirveesti 
tekemään töitä. Alle kouluikäisenä, sitä ennen joutu tekkeen ja juokseen, ei 
semmosta lapsuutta ollut ikänä. Oli velvollisuudentunne ja pakko, ei ikinä 
kavereita, ei leikkiä. Joka talossa oli lapsilla paljon hommia, mutta ajattelin, 
että meillä oli vielä enemmän töitä. Ne ei tykännyt, että naapurin lapset olisi 
ollut meillä. Piti käydä talkoissa ruokapalkoissa kaikissa taloissa. Ei sähköjä. 
Radiosta saatiin kuunnella uutiset, lastentunti, työmiehen tunti, metsäradio ja 
maanantai-illan kuunnelma. Muita leikkiä ei ollut mittään, mutta kissojen ja 
koirien hautajaisia, laulettiin kanalle tai kissalle tai rotalle ’minä vaivainen oon 
matkamies maan’. Niille haudoille sitten vietiin pieniä kukkaseppeleitä sun-
nuntaina. Näissä hautajaisissa ei menny kovin pitkään, mutta heti tuli sanomi-
sia lyhyistäkin hautajaisista, että olisi pitänyt sekin aika töitä tehdä.”153

Monilla käsi- ja tehdastyöläisillä oli maata ja kotieläimiä, eikä elämä paljon eronnut 
pienviljelijöiden elämästä. Länsi-Suomen vanhoilla ja vaurailla viljelyalueilla kaiken-
lainen osaaminen oli hyvin korkeatasoista. Paimiolainen Kauko Sunisto (s. 1937) oli 
metallialan aktiivi Crichton-Vulcanin telakalla ja toimi myöhemmin legendaarisen 
ammattiosasto 49:n toimitsijana. Hänen suvussaan oli pitäjän kraateri, mäkitupalai-
nen ja toisaalta oli torppariperinnettä. Äidin isä oli kivityömies ja sai eläkettä, isän 
vanhemmat olivat maatiloilta ja tekivät myyntiin käsitöitä. ”Lampaita oli yleensä 
meillä kotona, kanoja ja sillä tavalla, mulla oli kaikki vaatteet tehty omatekoisesta 

lampaanvillasta, alusvaatteet itse viljellystä pellavasta, rukki kehräsi. Isoäidillä oli 
kanatarha ja hautomo. Isän koti oli tämmöinen pieni torppa jossa isoäiti asui. Heillä 
oli kanoja, haudotussysteemi, oli matonkutomavehje kamarissa aina auki, sinkeri seiso 
nurkassa. Isoäiti teki käsitöitä ja neulopi vaatteita ihmisille. Karstas ja kehräs ihmisten 
villoja, möi kananmunia ja puutarhatuotteita. Oli hyvin hoidettu puutarha, ei ainutta-
kaan rikkaruohoa, kaikissa oli paljon satoa. Hän eli ihan sillä omalla työllään.”

Kauko Suniston isä kävi autokoritehtaassa työssä ennen talvisotaa. ”Peruse-
lanto tuli siitä ympäriltä, se oli pieni määrä mikä ostettiin. Mun äitini möi työvoi-
maansa, tuli karjakoksi, oli koulunkäynyt karjakko, isä automaalarina Turun autoko-
ritehtaalla. Isä oli ollut sitä mieltä, että tienasi hyvin; ’sano, rahaa tuli mukavasti’.” 
Suniston vanhemmat, nuoripari, oli tehnyt pienen velan, mutta naapurin mies tuli 
takaamaan. Velkaa jäi vähän äitin maksettavaksi, kun hän jäi sotaleskeksi. ”Elämä 
tuli pieninä palasina, mutta se tuli. Kellari oli täynnä kasvituotteita, mun elämä oli 
turvallista. Meillä oli se iso kanala ja karjasuoja. Meillä tehtiin kaikki vaatteetkin, äiti 
viljeli pellavaa, kutoi kankaaksi, mun kaikki alusvaatteet tehtiin itse, mun päällivaat-
teet tehtiin itse.”154 Suniston äidin puolen vanhemmat elivät Vehmaalla, jossa heillä 
oli noin 6 000–7 000 neliömetrin tontti hyvää maata ja navetta, pari lehmää ja joku 
vasikka ja muuta ja heidän toimeentulonsa tuli maataloudesta. Suniston äidin isä oli 
samalla kivityömies, joka työskenteli graniittitehtaalla, samoin Suniston setä, joka 
oli toiminut tehtaan pääluottamusmiehenä. Äidin nuorempi pääluottamusmiesveli 
asui vanhempiensa kotona.155 

Leipuri, Marian konditorian pääluottamusnainen, ammattiosaston sihteeri Aila 
Vitikkala (s. 1938) muisteli lapsuuttaan valoisana. ”Asuttiin Hyvinkään Maalaiskun-
nassa Jokelassa. Pappa, äidin isä oli pienviljelijöitä Nurmijärven Raalassa, oma tila, 
isän puolella pienviljelystila Nukarilla, se oli pieni.” Ailan oma isä oli tehdastyö-
läinen ja lapsia oli kahdeksan. ”Oli omakotitalo, oli sika, kanoja, kaikki vapaa maa 
viljeltyä, välillä lampaita. Lampaille kerättiin kerppuja ja ojan pientareilta heiniä, 
sikahan sai ruoan talousjätteestä. Marjastettiin ilman muuta, sienet kerättiin. Äiti 
ompeli vaatteet, teki muillekin, tikkasi käsin täkkejä vieraillekin, semmoisen mää-
rän teki, ei oikein voi uskoakaan. Piti kehrätä villasta langat ja tehdä niistä sukat ja 
vaatteet. Kaupasta ostettiin sokerit, suolat, korviketta ostettiin niin kauan kuin sitä 
sai. Tietysti saatiin jauhoja papalta, jonkin verran ostettiin, maito ostettiin talosta, 
sai samasta voit tehtyä. Äidin isähän tuli hevosella pihaan ja toi aina jotain. En 
kokenut erilaista olemista, sehän oli pienteollisuusalue, jokelalaiset oli suurin piir-
tein kaikki tehdastyöläisiä. Me ei poikettu millään tavalla muista, sain kevätjuhliin ja 
joulujuhlaan uudet vaatteet. Me voitiin hyvin, oli onnellinen perhe, en tuntenutkaan 
raakuutta, oli ihan outoa kun oppi maailmasta näkeen, ettei se ollutkaan niin… joo 
se oli ihan yllätys, kun ennen ajatteli, että kaikki ajattelee vaan hyvää toisille.”156
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Maaseudulla asuttiin myös vuokralla. Aarre Hana (s. 1935), Rakennusliiton vete-
raanijaoston puheenjohtaja, kymmenien suurten työmaiden pääluottamusmies ja 
liiton hallinnon jäsen aktiiviajoilta, oli kotoisin Parikkalasta. Hanan isä oli omalta 
isältään oppinut räätälin ammatin, mutta suuri lapsiluku (yksitoista) ja pieni vuok-
ramökki, jossa oli vain huone ja keittiö, eivät mahdollistaneet enää räätälin amma-
tinharjoitusta. Hanan isä työskentelikin pääasiassa sekatöissä. Perheellä oli sika ja 
lampaita naapureiden laitumilla ja läävässä. Silloin kun onnistuttiin työtä vastaan 
saamaan maata vuokralle, kasvatettiin perunaa ja vihanneksia.157 Hanan perheellä, 
kuten monella muullakaan, ei ollut omaa maata, mutta monet vuokramökkiläiset 
kykenivät varsin omavaraiseen elämään.

Mäntyharjulla vuonna 1932 syntynyt lihamies (suolaaja) kuvasi, kuinka isä oli 
metsätyömies, äiti kotiäiti. He asuivat vuokralla mökissä, maata oli yksi hehtaari 
ja perheessä oli kolme lasta. Puu vaihdettiin työhön vuokraisännän metsästä. Vain 
jauhot ja osittain liha ostettiin kaupasta.158 

Kyselytutkimuksen eräänä tavoitteena oli selvittää toimeentulon omavarai-
suutta. Vastaajilta kysyttiin muun muassa, ”asuitteko lapsuudessanne omalla tilalla 
vai omakotitalossa tai muuten pientä kotitarveviljelyä mahdollistavissa oloissa vai 
kaupunkiasunnossa ilman mitään viljely- ym. mahdollisuutta sekä jos asuitte maa-
tilalla, montako peltohehtaaria kotonanne oli ja mitä eläimiä lapsuudenkodissanne 
oli?” Tämänkin kysymyksen määrittelyssä monella oli ristiriitaisia käsityksiä, maa-
tilana saatettiin pitää hyvinkin pientä tilaa ja toisaalta vastaajan kutsumaan koti-
tarveviljelyyn saattoi liittyä paljon eläimiä ja peltohehtaareja. Kaupunkimaisesti 
ilmoitti asuneensa vastaajista hiukan yli 11 prosenttia, omalla tilalla yli 45 prosenttia 
ja omatarveviljelyn oloissa runsas 40 prosenttia. Kyselytutkimuksen vastaajien asu-
mismuoto kuvaa myös hyvin tutkimusajankohdan elämäntapaa. Työmiesten lapsista 
asui perheen omalla tilalla lapsuudessaan noin viidesosa, omatarveviljelyn oloissa 
73 prosenttia ja kaupunkimaisesti ilman viljelymahdollisuutta noin kymmenen pro-
senttia. Ammattityöntekijöiden lapsista perheen omalla tilalla asui runsas viidesosa 
ja kaupunkimaisesti myös runsas viidesosa, omatarveviljelyn oloissa runsaat puolet.159 

Gia Virkkunen arvioi lehmän merkitystä 1930-luvun pulamuistelmissa ja kirjoit-
taa erään miehen sanoneen perheen ainoaa lehmää jumalan lahjaksi, mutta rehun 
hankkimisen vaivalloisuus tulee myös esiin monissa Virkkusen tekemissä haastat-
teluissa.160 Jos oli lehmä, oli maitoa ja rasvaa, ja se oli iso asia perheen ruokata-
loudelle, vaikkei maitoa ja voita riittänytkään myyntiin asti. Lehmä piti kuitenkin 
ruokkia ja se söi paljon. Eräs vastaaja oli kirjoittanut kaavakkeen sivuun: ”Ei saatu 
vuokramaata, lehmä myytiin. Elettiin talon työvuokralaisena.”161 Laidunkysymys 
oli hyvin keskeinen ongelma, koska maaseudun pieneläjillä ei ollut tarpeeksi lai-
dunmaata lehmilleen, eikä kaikilla seuduilla ollut yhteislaitumia ja talvirehukin oli 

jostain hankittava. SKP:ltä vuodelta 1947 löytyy erittäin laaja aineisto tästä aiheesta, 
joka ilmiselvästi kuumensi mieliä, nimittäin laidun ja rehukysymys: ”Vaikka sellai-
nen kuin laidunkysymys varmaan monen mielestä tuntuu poliittisesti vähemmän 
tärkeältä, ei se kumminkaan ole sitä. Se poliittinen puolue, joka kylliksi tehokkaasti 
on pystynyt ajamaan pienkarjanomistajien laidunasiaa ja saattamaan myös toimen-
piteensä tiedoksi pienkarjaisille, on saavuttanut ja tulee saavuttamaan heidän kan-
natuksensa. Sadat kansalaiset kirjoittavat ’sydämen tuskasta’, kuten eräs kansalainen 
mainitsee […] ”esimerkkinä vain Leppävirroilla pidetty kansalaiskokous, jossa on 
todettu, että paikkakunnalla on noin 85 lehmää, 85 lammasta ja 12 hevosta ilman 
laidunta ja on kokouksen päätöslauselma lähetetty `kolmen suuren` eduskuntaryh-
mille.”162 Tilanne oli sodan jälkeen erikoisen vaikea, kun siirtolaistenkin lehmät oli-
vat muiden seassa ruokittavana, mutta tiloja ei vielä ollut ajettu heille.

Lehmiä oli selvästi monilla muillakin kuin maanviljelijöillä, muista eläimistä 
puhumattakaan. Lehmä oli yli 60 prosentilla ja muita kotieläimiä lähes 67 prosentilla 
pääkaupunkiseudun eläkeläiskyselyyn vastanneista heidän lapsuudenkodeissaan. Kyse-
lyyn ei luettu mukaan vastaajien tarjoamia lemmikki- tai muita eläimiä, kuten kissoja 
tai koiria, ei myöskään luteita, täitä tai rottia, joita joissain vastauksissa tarjottiin.163 
Pientilallisilla ja yhden tai kahden lehmän mökkiläisillä oli suuri työ hankkia eläimelle 
riittävästi ravintoa, koska ei ollut omia peltoja eikä varaa ostorehuun. Asia nousi esiin 
monissa haastatteluissa ja kyselytutkimuksessa, ja myös paimenessa olo puhutti monia. 
Vaasalainen leipuri, Hans Ström, pitkäaikainen pääluottamusmies ja liittohallituksen 
jäsen kertoi, kuinka hän oli vanhempien sisarustensa kanssa paimenessa 1950-luvulla 
neljän vanhasta kesäisin Vaasan esikaupungissa 2–3 kilometriä keskikaupungista, leh-
miä kuljetettiin syömässä heinää pitkin tien laitoja. Omat laitumet varattiin perheessä 
talviheinälle.164 Eräs Koivikkorannan eläkeläisretkeläinen muisteli, kuinka ruohostet-
tiin eläimille syötävää, kaksi kopallista päivässä oli tytön urakka. Juustolatyöntekijä 
Lapinlahdelta muisti, että ”oli pieni tila, kahdeksan lasta, vanhemmat lähti piikomaan 
taloihin, myö kolme tyttöä, me sitten oltiin niitä paimentyttöjä. Isä ei laittanut aitoja, 
kun kerkee tytöt paimenessa olemaan. Kerättiin lehtiä, heinää, semmoisista paikoista 
missä lehmiä ei ollut. Oli kova työ ruokkia ne eläimet. Oltiin maantien varsilla, riimut 
lehmillä kaulassa ja me pienet tytöt kuletettiin lehmiä tienvarsilla.”165 

Hietalahden telakan ammattiosaston monikymmenvuotinen puheenjohtaja ja 
pääluottamusmies Erkki Ranta kuvasi, kuinka ”äitimuori halus pitää yhtä lehmää, 
vaikkei ollu muuta kuin 3 000 neliön tontti. Siellä pitkin talonjussien mäkiä niitet-
tiin heinää, vuokrattiinkin heinämaita lähinnä työtä vastaan. Semmoista oli, että 
tehtiin töitä, kun lehmä oli laitumella, isäntä määräsi kuinka monta päivää piti olla, 
että lehmä sai olla kesän.”166 Kauko Sunisto kertoi, miten Paimiossa naapuri palkkasi 
nuoria poikia, jotka olivat vaikeassa asemassa, ja nämä pojat paimensivat naapurin 
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lehmiä teiden varsilla eikä sitä koskaan kielletty. Suniston äidin puoleiset kivityöläis-
vanhemmat Vehmaalla saivat laiduntaa talollisten metsäniityillä.167

Aarre Hana pohti, kuinka lampaan ruokinta oli työlästä ja heinien hankinta 
hankalaa. Hevos puomilla oli isojen isäntien hevosten heinien jätteitä ja niitäkin 
piti käydä keräämässä. Tämä hävetti Hanaa, mutta sinne piti mennä, kun muuten 
ei ruoka riittänyt eläimille.168 Arto Anttila, turkulainen lihanleikkaaja, myös enti-
nen liittohallituksen jäsen, muisteli lapsuutensa Tammelassa järven rannassa ollutta 
yhteislaidunta, jossa maattomat käsityöläiset saivat laiduntaa eläimiään. Ihmiset 
ajoivat sinne polkupyörillä ämpärit kolisten aamuin illoin lypsämään lehmäänsä ja 
talolliset kutsuivat yhteislaidunta kolhoosiksi.169 

Muutenkin kotieläinteema puhutti kaikkia haastateltavia. Lehmiä piti lypsää, 
pestä, ne tarvitsivat vettä ja hoitoa, ja kaikessa tässä monet elintarvike-, rakennus- 
ja metallialan työntekijät olivat lapsuudessaan joko avuksi tai hyvin pienestä yksin 
tekemässä. Sittemmin helsinkiläistynyt Paasivaaran margariinitehtaassa työsken-
nellyt alan aktiivi Lauri Paananen muisteli lapsuutensa noloja hetkiä, kun hänet 
määrättiin kuuden vanhana viemään lehmää sonnille. Matkaa oli kolme kilometriä, 
poika pääsi perille lehmän kanssa, haki isännän käsiinsä ja selvitti asian. Siellä oli 
toimitusta varten jonkinlainen syvennys ja asia järjestyi. Toimitus sinänsä oli ollut 
lyhyt. Isäntä määräsi hinnan ja sanoi, että uusinta on ilmaiseksi. Mies kertoi, että 
hän häpesi tehtävää ja toivoi kovasti ettei uusintaa vaan tarvittaisi. Lehmän kanssa 
piti kävellä kaupan ohi ja hän pelkäsi kovasti, että näkikö moni.170 Arto Viitaniemi 
(s.1949) mietti, kuinka sikoja teurastettiin kotona: ”Olen itsekin tehnyt sen urakan 
itse. Olin mukana alle kymmenen vanhasta ja vähän yli, kun tein sen itse kokonaan. 
Faija sano, että nyt sun täytyy se homma tehä ite, oli opettavinaan ja opettikin.”171

Myös kaupunkien laitamilla oli pitkään kotieläimiä, esimerkiksi Pakilassa oli 
vielä 1950-luvulla kanala ja hevosia. Eläkkeellä oleva metallityöläinen ja kansan-
edustaja Ensio Laine (s. 1927) kertoi, kuinka hänen vaimonsa äidillä oli kotioloissa 
Turussa porsas. Anoppi oli ollut saunottaja, ja porsas kulki saunottajan mukana jopa 
sinne saunaan ja sitten taas kotiin. Sianpito oli yleisempääkin Turussa, porsasta kas-
vatettiin kotioloissa. ”Joulu lähestyi, sitten se oli surullista tietysti lapsille, kun sika ei 
enää ollut leikkikaverina, vaan pöydällä. Joo, surullista, lapsia koski kovasti”, muis-
teli Laine.172 Elintarviketyöläisten liiton eläkeläistapahtumassa moni kuvaili, kuinka 
”nasu” tuotiin säkissä tupaan lasten kaveriksi ja sen kanssa leikittiin siihen kauheaan 
hetkeen, kun ”nasu” tapettiin ja syötiin. Eräs eläkeläisaktiivi muisteli ”nasun” laske-
neen lasten kanssa jopa pulkkamäkeä ja leikkineen hippaa.173

Helsingin leipomotyöntekijäin ammattiosaston pitkäaikainen puheenjohtaja, 
Elannon leipätehtaan pääluottamusmies Teuvo Kauhanen (s. 1930) kertoi usein lap-
suudestaan evakkoaikoina Pohjanmaalla. Hän koki ympäristön vihamielisenä isänsä 

kuoltua ja äitinsä sairastaessa. Hän muuttui lempeämmäksi muistellessaan omia 
kanejaan, erityisesti erästä erittäin lihavaa tanskalaislajia. Asia valkeni ja ymmärsin, 
ettei kyse ollut pelkästään hellyyttä kaipaavan lapsukaisen lemmikkieläinten pidosta. 
Kaniinin liha oli kuivaa ja Kauhanen muistaa onnen hetkenä, kun hän sai jonkun 
kerran silavaa sen jatkeeksi perheelle tarjottavaksi.174

Eräs elintarviketyöläisten eläkeläiskyselyyn vastannut Punkalaitumelta kotoisin 
oleva lihanleikkaaja ja luottamushenkilö kirjoitti kyselyn oheen kirjoituksen, jossa 
hän kertoi, että ”synnyin pappani ja mummun keskimmäisen tyttären aviottomana 
lapsena vuonna 1933. Kun äitini 3 vuotta myöhemmin meni naimisiin, jäin pappan 
ja mummun luokse. Kun täytin 7 vuotta, olin hyvin pienikasvuinen, joten minua 
ei lähetetty vielä kouluun. Kun kylän postinkantaja samana syksynä lopetti työnsä, 
katsottiin että minä olen kyllin vahva kantamaan postia. Seuraavana kesänä ostin 
kaksi kania, jotka lisääntyivät hyvää vauhtia, niiden lihat syötiin ja nahat myytiin. 
12-vuotiaana pääsin Länsi-Suomen työlaitoksen suolle aumaamaan turvetta, työstä 
tullessa jaoin postin ja ruokin kanit. Niitä oli tuolloin jo 150.”175

Kerroin rakennusalan veteraanien tapaamisessa, ettei Ensio Laine muistanut 
Turussa olleen pojilla kaniineja, ja heti yleisön joukosta turkulainen Reijo Palm-
gren huusi, että ”väärää informaatiota, kyllä siellä oli isot kanikopit pojilla”.176 Myös 
Sunisto muisteli, että ”Paimiossa joka poika piti kaniineja, jotka sitten myytiin 
Paimion teurastamoon”.177 Helsinkiläisten kyselyyn vastanneet kertoivat, kuinka 
kaneja kasvatettiin myös pääkaupungissa, eikä täälläkään lemmikkieläinmielessä. 
Helsinkiläinen putkiasentajan poika kirjoitti, kuinka heidän perheensä piti sikoja 
ja kaneja kerrostalon kellarissa. Helsinkiläinen sekatyömiehen tytär, jonka äiti oli 
talonmiehenä, kuvasi myös, että ”kasvatettiin kaneja pihalla halkopinon takana, 
talvella pannuhuoneessa. Kävin repimässä kaneille heiniä ja siivosin koppeja.”178 

Kalastaminen antoi monelle perheelle tärkeän lisän ravintoon, ja se oli usein 
perheiden poikien tehtävänä. Erkki Ranta muisteli olleensa ahkera kalastaja: ”ei 
ollu minkäänlaisia välineitä, itse väsättyjä pyytimiä, ei kysytty kalastuslupia. Kuhaa, 
haukea, ahventa. Mutsi suolas lahnaa.” Eino Kilpi, Wärtsilän telakan pitkäaikai-
nen työsuojeluvaltuutettu ja metalliliiton toimitsija muisti olleensa ”talvet pilkillä 
ja kesät ongella, mummo oli perso kalalle, ootti aina”.179 Teuvo Kauhanen teki myös 
itse kalastusvälineensä, joilla hankki kalaa sairaalle äidilleen ja sisaruksilleen per-
heen ollessa evakossa Pohjanmaalla. Eräs kyselytutkimukseen vastannut kertoi, että 
”särki- ja lahnakalat kuivattiin aurinkossa kuivaksi, sitten vaan pärekoriin ja aitta-
rakennukseen varastoon. Leivän päälle laitettiin, ei ollut kaupan makkaroita kovin 
usein. Metsätöissä käydessä leivän päällä oli kalaa ja läskisärvintä.” 

Pääkaupunkiseudun eläkeläiskyselyyn vastanneista monet mainitsivat kalas-
tamisen merkityksen perheiden taloudelle: kalaa saatiin Vantaanjoesta tai oltiin 
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viikonloput kalassa Saimaalla, koska kala iso apu ruokataloudelle. Monelle tämän 
ajan eläneelle vuoden 1956 Pienviljelijälehden ohjeet suolakala-astian hoidosta 
tuonevatkin herkän muiston: ”Melkeinpä joka kotiin on syksyn kuluessa ilmestynyt 
isompi tai pienempi silakkanelikko. Toisilla taas on kesän aikana itse pyydystettyä 
ja suolattua erilaista kalaa talven varalle. Kuuluuhan suolakala jokseenkin kiinte-
ästi suomalaiseen arkiseen ateriaan.” Niinpä seisoi lehden mukaan ”suolakala-astia 
jokaisen perheen kellarissa tai aitassa.”180 Marjastaminen ja säilöminen olivat suuri 
vuotuinen urakka, johon useimmat perheenjäsenet ottivat osaa, vaikka naiset ja lap-
set varmaan eniten; marjastaminen nousi esiin miltei kaikissa tutkimukseen osal-
listuneiden vastauksissa. Marjat sisälsivät tärkeitä ravintoaineita ja yhdessä sokerin 
kanssa antoivat mahdollisuuden pieneen ylellisyyteen, marjakiisselit ja piirakat oli-
vat suurta herkkua. Lisäksi marjoista tehtiin perheissä satoja pulloja mehua. Sokeria 
kului syksyisin paljon. Jokamiehenoikeudet mahdollistivat maattomillekin metsä-
marjojen keruun, ja niitä kerättiin paljon myös myyntiin.

Ensio Laineen isä vuokrasi pienen tilkun maata, siihen istutettiin perunaa ja 
muitakin vihanneksia, peruna oli yleisin jota syötiin: ”no joskus pääsivät jäätymään, 
eikä se korjuukaan aina onnistunut, punajuurta, lanttua, mutta peruna oli pääasial-
linen. Isä kävi vuokraamassa kaupungin palstoja, jopa tuossa Vähä-Heikkilän seu-
tuvilla.”181 Sunisto kertoi, että ”kaikille muonamiehille oli kartanon taholta annettu 
viljelymaat, jotka ei ollut pieniä. Oli peruna-, kasvi- ja hernemaat. Kaikilla oli maat. 
Aina kun oli torppa, aina oli maata. Samoin täällä Vehmaan puolella oli oma viljelmä, 
ihmiset turvasivat oman elämänsä sillä viljelmällä.”182 Peruna oli tärkein ruokalaji, ja 
sitä syötiin toisinaan vain omasta lehmästä saadun maidon kera.183 Maitoperunoista 
pääasiallisena lapsuutensa ruokana muisteli Helge Talvitie. Jos oli riittävästi perunaa 
talveksi, perhe selvisi hengissä.184 Pääkaupunkiseudun kyselyyn vastanneiden lap-
suudessa vain 16 prosenttia perheistä osti perunan kaupasta.185

Timo Piippo muisteli elämäänsä 1950-luvun rintamamiesten kylmien tilojen 
asutusalueella Pohjois-Savossa: ”Meillä oli vielä niin vähän lehmiä, että vain voita 
riitti myytiin. Itse juotiin kurria ja sitä annettiin vasikoille ja sioille. Pottukolikka, 
eli maitoperunat oli ruokana, myös syötiin puuroa, velliä ja läskisoossia. Meillä oli 
helpompaa, koska perhe oli pieni ja oli kasvimaa. Monella ei ollut sitäkään. Meillä 
osattiin paremmin, kun äiti oli ollut piikana tädillään Kemiön saaressa 1930-luvulla. 
Oli kasvimaa, viljeltiin perunan lisäksi porkkanaa ja punajuurta; näitä ei ollut 
monellakaan. Kaskinaurista oli kai kaikilla. Ei ollut marjapensaitakaan juuri muilla 
kuin meillä. Mustaherukasta saatiin, mustikat ja puolukat sai likeltä.” Perheessä 
elettiin melko omavaraisesti, ”kaupasta ostettiin kahvi, sokeri ja tupakat ja petroli, 
mutta sitä ei kesällä tarvittu”.186 Hollolassa syntyneelle leipurille ja ammattiyhdis-
tysaktiiville Aino Mieloselle ja hänen veljelleen tuli koulusta neuvoja, joka mittautti 

kummallekin aarin: ”Silloin sota-aikana vasta opeteltiin se porkkanan ja punajuu-
ren kasvatus, siihen mennessä kasvatettiin vaan sipulia, perunaa ja lanttua.”187 Pää-
kaupunkiseudun eläkeläiskyselyyn vastanneista vain 15 prosenttia ei ollut joutunut 
tekemään lainkaan peltotöitä lapsuudessaan, ja noin kolmasosa muisti tehneensä 
niitä paljon. 

Haastatelluista ja pääkaupunkiseudun eläkeläiskyselyn vastaajien perheistä 
hyvin monet ostivat kaupasta pääasiassa vain vehnäjauhoja, kahvia, sokeria ja pet-
rolia. Tämä luettelo tuli monta kertaa vastaan sekä kyselytutkimusten erillisissä kir-
joituksissa että henkilöhaastatteluissa. Esimerkiksi Aarren Hanan lapsuudenperhe 
osti kaupasta vain jauhoja, sokeria kahvia ja petrolia, ja kaikki muut elintarvikkeet 
hankittiin perheen monimuotoisen yhteisyrittämisen avulla. Perheen isä teki van-
hoista vaatteista uusia pojille, ja lapset oli hyvin vaatetettuja, kun isä oli ammatiltaan 
räätäli. ”Ihmiset puhui, että meillä oltiin siistejä ja puhtaita”, muisteli Hana. ”Varsi-
naista nälkää ei nähty, äiti leipoi usein, leipä meni hetkessä. Sika oli suolassa ja talo 
lämpeni, kun äitillä oli erilaisia laatikoita uunissa.”188

Polttopuun hankinta on kyselyyn kohdistuneelta ajanjaksolta tärkeä mittari mit-
taamaan rahatalouden ja luontaistalouden suhdetta ja kaupunkilaisasumista, koska 
useimmissa kotitalouksissa sekä hygienia, ruoanlaitto että lämmitys perustuivat 
polttopuulle. Puun hankinta oli siis merkittävä taloudellinen kysymys. Eläinsuojiin 
tarvittava lämmin vesi oli myös keitettävä polttopuilla lämpiävissä padoissa, usein 
pihassa olevassa suuressa muurinpadassa, samoin pyykinpesuun tarvittava lämmin 
vesi oli lämmitettävä polttopuilla. Keskuslämmitys oli keskimäärin vain noin 13 pro-
sentilla kaikista asunnoista Suomessa; kaupunkilaishuoneistoista se oli vuonna 1950 
noin 35 prosentilla, kauppaloissa 12 prosentilla ja maaseudulla vain noin 3 prosentilla. 
Puuhellalla ruokaansa laittoi koko maassa noin 90 prosenttia perheistä, kaupun-
geissa 71 prosenttia ja maaseudulla 98 prosenttia.189 Alle kahden hehtaarin tiloista 80 
prosentilla ja yli kahden hehtaarin tiloista 90 prosentilla oli halkovaja.190 

Pienviljelijä-lehdessä kuvattiin vuonna 1953, kuinka ”maaseudun taloissa on 
polttopuun kulutus vuosittain noin 12 milj. m3. Suurin osa siitä kulkee naisväen 
käsien kautta. Naisethan lämmittävät asuinhuoneet, keittiöt, navettain ja sikalain 
keittiöt, kanalat, saunat, kasvihuoneet”.191 Ennen vaimojen urakkaa useimmiten 
miehet ja pojat olivat jo hankkineet, pilkkoneet ja pinonneet puun. Pääkaupunki-
seudun eläkeläiskyselyn vastaajista vajaa neljä prosenttia asui lapsuudessaan oloissa, 
joissa ei tarvittu polttopuuta lainkaan. Noin 16 prosenttia hankki polttopuunsa 
ostamalla ja noin 30 prosenttia haki omasta metsästä. Loput eli miltei puolet vas-
taajista hankki puunsa monella eri tavoin, esimerkiksi keräämällä joutopuuta sieltä 
mistä sai viedä, vaihtamalla puun työhön, tuomalla työpaikalta ylimääräistä puuta 
ja tarvittaessa ostamalla loput. Maanviljelijöillä ja pienviljelijöillä oli mahdollisuus 
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hankkia polttopuuta omista metsistä, mutta vain vähemmistö palkansaajaperheis-
täkään hankki polttopuut pelkästään ostamalla. Kyselytutkimukseen vastaajilla ja 
haastatelluilla oli puiden hankinnasta monenlaista muistoa: 

  Haukiputaalainen ahtaajien poika hankki perheelleen lapsena uppopuita 
merestä ja joesta.
  Sekatyömiehen ja sekatyöläisen putkimiespoika Suonenjoelta kuvasi, että 
polttopuut kerättiin jätepuuna jopa 10 kilometrin etäisyydeltä.
  ”Äiti toi jätepuun työpaikaltaan”, kirjoitti eräs kaupunkilaisvastaaja.192 
  Ensio Laine muisteli, miten hän hankki Turussa polttopuuta: ”Polttopuu 
tapahtui sillä tavoin, että mulla oli pitkä naru ja vedin sillä kuivia oksia. Kerran 
naru jäi sinne ja jouduin kiipeämään puuhun, putosin ja ranne katkesi. Kyllä 
kumminkin kai valtaosa hankittiin ostamalla.”193 
  Sunisto totesi, että ”me saatiin metsästä puuta ottaa vapaasti, me pojathan ei 
metsästä tultu ilman polttopuuta”.194 
  Aarre Hanan isä teki puutavaran lastaushommia ja perheen pojat olivat työssä 
mukana. Vajavaisia halkoja jäi yli, ja ne sai luvallisesti viedä itselleen. Isän 
kuoltua neljä poikaa jatkoi puunlastausta ja näin saatiin edelleen perheelle 
polttopuuta.195

  Hämeenlinnalainen rakentaja ja ammattiyhdistysaktiivi Olavi Ruusunen 
muisti, miten hänen lapsuudessaan Rautalammilla köyhempi väki painoi per-
hekunnittain suurten hakkuiden jälkeen metsiin keräämään sellaista puutava-
raa, jota saattoi ottaa.196

  Tamperelaisen metallialan ammattiyhdistysaktiivin Heikki Halosen (s. 1929) 
isä oli ollut ”hullu-jussin” kuljettaja, ja perhe oli muuttanut isän työn mukana 
paikkakunnalta toiselle. Halonen oli pitänyt velvollisuutenaan perheen puu-
huollosta vastaamisen. Kangasalalla kunta oli hakannut aukion tietä varten ja 
sieltä sai hakea puuta. ”Kun lähdin armeijaan vuonna 1949, tein puut perheelle 
etukäteen koko vuodeksi. Tuntui siltä, että piti tehdä. Pidin luonnollisena. Se 
kuului siihen, että jokainen nyt jotain teki”, muistelee Halonen.197 

Vuonna 1950 koko maassa vesijohto oli keskimäärin 26 prosentilla talouksista, kau-
pungeissa jo 61 prosentilla, mutta maalaiskunnissa vain kahdeksalla prosentilla. 
Viemäri oli vastaavasti koko maassa 27 prosentilla. Kaupungeissa 62 prosenttia ja 
maalaiskunnissa 11 prosenttia huoneistoista oli varustettu viemärillä. Noin 20 pro-
senttia kaupunkisasunnoista sai lämmintä vettä, kauppaloissa 5 prosenttia ja vain 
noin yhteen prosenttiin maaseutuasunnoista virtasi lämmintä vettä vuonna 1950.198 
Sisävessa oli koko maassa noin 17 prosentilla talouksista, maalaiskunnissa vain 

3 prosentilla. Kaivo oli sentään melko usealla maatilalla, alle 2 hehtaarin tiloilla 
kaivo oli noin 70 prosentilla tiloista ja yli 2 hehtaarin tiloista yli 90 prosentilla oli 
oma kaivo. Olavi Ruusunen muistaa, että hänen kotonaan oli hyvä lähde. Ruusu-
sen pappa oli rakentanut kivistä eräänlaisen varaston lähteeseen, joka olikin erityi-
sen hyvä varasto, koska siellä ruoka säilyi kylmänä kesäisinkin. Toki myös kaivoissa 
roikotettiin maitotonkkia ja paljon muutakin kylmänä pidettävää. Suomen Säästö-
pankkiliitto keräsi vielä vuonna 1958 aineiston maaseudun vesihuollosta, josta leh-
det raportoivat. Helsingin Sanomat kertoi, että emäntä Hilja Saarinen on 40 vuoden 
aikana kantanut vettä 6,4 miljoonaa litraa eli 807 000 sangollista. Saarisen talossa on 
viisi henkeä, seitsemän lehmää ja kahdeksan hehtaaria peltoa, mutta ei vesihohtoa 
eikä viemäriä.199 Suomen Sosialidemokraatti korosti, että vesi kannetaan vielä 550 000 
kotiin. Vedenkantomatkoilla emäntä kävelee keskimäärin kaksi kilometriä päivässä. 
Koko maassa tähän työhön hupeni vuosittain 20 miljoonaa työpäivää. Säästöpan-
keilla oli operaatio ”vesihuolto”, jonka tarkoituksena oli edistää luottopolitiikalla 
vesi-ja viemärijärjestelmien rakentamista maaseudulle. Aiheesta valmistettiin myös 
valistuselokuva Ämmänlänget.200 Puiden ja veden hakeminen ja laskiämpärin tyh-
jentäminen oli usein lasten työtä. Vain neljä prosenttia vastaajista ei ollut joutunut 
lainkaan kantamaan vesiä ja hakemaan puita. Paljon sitä joutui tekemään lähes 70 
prosenttia kyselyn vastaajista. Sivuun kirjoitetuissa muistoissa tämä työ tuli esiin 
lähinnä vain silloin, jos sen koettiin olleen erityisen hankalaa:

  ”Talvisin vesi eläimille ja sisälle, 60 metrin päässä luonnonlähde.”
  ”Talvisin veden kantoa eläimille, hevosella järvestä tai kaukana olevasta 
kaivosta.”
  ”Vedenhakua 0,5 kilometriä kelkalla, talvella joka päivä.”
  ”Talvella hain vettä 2 kilometrin päästä järvestä hevosella, ei riittänyt 
kaivosta.”201 

Maatilojen talvista pyykinpesupaikkaa tutkittiin vuoden 1950 maatalouslaskennassa, 
ja sen mukaan ulkona pyykkinsä pesi noin 5 prosenttia tiloista, asuinkeittiössä noin 
17 prosenttia, karjakeittiöissä noin 20 prosenttia ja pesutuvassa tai saunassa runsas 
puolet maatiloista. Pesupaikalla oli sähkö vajaalla puolella tiloista ja vesijohto alle 
kahden hehtaarin tiloista seitsemällä prosentilla, muilla yli 26 prosentilla. 202 Pesuko-
neista ei ollut tietoakaan useimmissa perheissä. Samainen vuoden 1950 maatalous-
laskenta kertoo keskimääräiset matkat, jotka talonväki teki tiloilla päivittäin kaivolle, 
navettaan, halkoliiteriin ja ruokakellariin, ja vaikka matkat eivät useimmissa tapauk-
sissa olleet kuin kymmenisen metriä, päivän tavallisimpien arkiaskareiden suoritta-
minen vaati monta askelta.203 
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Vaatteiden ja etenkin kenkien hankinta oli työlästä erityisesti sota-aikana ja sen 
jälkeen. Variksensaappaat oli aiemmin hyvinkin tuttu ilmaisu, joka kuvasi paljain 
jaloin juosseiden lasten sääriä: iho tummui ja naarmuuntui. Variksensaappaat sai-
vat myös sellaiset lapset, jotka lähtivät liian aikaisin keväällä ulos ilman kenkiä ja 
jalat rohtuivat verille kylmässä. HK:n eläkkeellä oleva henkilöstöpäällikkö Pertti 
Tirkkonen (s. 1946) kasvoi yhdeksänlapsisessa perheessä kahden hehtaarin rintama-
miestilalla Outokummussa ja päätyi liha-alalle ensin työntekijäksi ja sittemmin joh-
totehtäviin. Hän muistaa odottaneensa talvisin 3–4-vuotiaana isosiskoaan tulevaksi 
koulusta, että sai käyttöönsä siskon kengät, joilla pääsi ulos.204 Suniston Ritva (s. 
1940) muistaa, miten hänen äitinsä jonotti koko yön kenkiä Suniston ollessa kaksi-
vuotias. Hänen äitinsä oli saanut pikkutytölleen niin isot kengät, että samoilla saap-
pailla mentiin vielä kouluunkin.

Monet haastateltavat muistivat, miten kehrättiin ja kudottiin, ommeltiin ja van-
hoja vaatteita käännettiin ja käytettiin uudelleen. Monet äidit osasivat ommella, ja 
vaatteet tehtiin usein itse. Myös perheiden tyttäret ompelivat, paikkasivat ja kutoi-
vat paljon. Arto Viitaniemi muistaa kuitenkin, että heillä 1950-luvulla kouluvaatteet 
olivat jo ostovaatteita. Perheelle se oli eräänlainen kunniakysymys, muuten pidettiin 
äidin tekemiä. Pääkaupunkiseudun eläkeläiskyselyyn kuvattiin paljon vaatehuoltoon 
liittyviä lasten tehtäviä:

  Mattojen kutomista, pyykinpesua.
  Sukat parsittiin, kengät huollettiin.
  ”Ompelin koko perheelle housua, paitaa, puseroa.”
  Kudontaa, lapsille sukkia. 

Helsinkiläisen Marja Myllyniemen isä oli urakkakirvesmies, jonka tulot olivat 
paremmat kuin rakennustyöläisillä keskimäärin. Rakennustyöläisten ansiot puo-
lestaan olivat miltei 20 prosenttia korkeammat kuin teollisuustyöläisten ansiot, 
kuten Pentti Viidan tutkimus osoittaa.205 Silti Marja eli lapsuuttaan sotienjäl-
keisinä vuosina Kalliossa hyvin niukoissa oloissa. Hän kävi koulunsa äitinsä liian 
isoissa lonksuvissa monoissa. Kun hän haki naapurileipomosta kahvileipää, äiti 
kehotti ostamaan aina eilistä. Marjan äiti joutui hyvin huolellisesti laskemaan ja 
tinkimään kaikki menonsa, jotta sai kuukausittain säästetyksi vuokrarahat heidän 
20 neliön asuntoaan varten.206

Ilja Kavonius toteaa, että vaikka maaseudulla kotitaloudet pääsääntöisesti omisti-
vat asuntonsa ja tilansa, ei tämä ollut merkki kotitalouden vauraudesta, vaan indikaa-
tio agraarisuudesta. Hän olettaa, ettei ilman omaa asuntoa voinut asua maaseudulla, 
koska siellä ei ollut vuokrataloja.207 Monet vastaajista muistivat kuitenkin asuneensa 

maaseudulla mökissä vuokralla, osa heistä maksoi vuokransa työllä, monilla vanhuk-
silla mökki oli osa syytinkieläkettä. Pääkaupunkiseudun eläkeläiskyselyyn vastan-
neista noin 15 prosenttia muisti vuokran olleen perheen asumiskuluista suurimpia 
eriä. Kysymykseen ”voisitteko arvioida mitkä olivat vanhempienne suurimmat raha-
menot tai huolet” vastattiin seuraavasti: lapsuudenkodin suurimpana kuluna muisti 
noin 67 prosenttia vastaajista ruokamenot, vaatteet 64 prosenttia, velat 30 prosenttia, 
sairastamisen 28 prosenttia, työvälineet ja verot noin 24 prosenttia ja vuokran tai 
työttömyyden 15 prosenttia vastanneista. Kysymykseen saattoi antaa monta vasta-
usta, mutta useimmat arvioivat selvästi ruoan ja vaatteiden olleen perheen suurim-
mat rahamenot.

Ilja Kavonius on tutkinut väitöskirjassaan kansantalouden tilinpidon ja kotita-
louksien kulutuksen suhdetta 1950-luvulla. Hän viittaa Ernst Engelin lakiin, jonka 
mukaan elintarvikkeiden osuus kulutuksesta kuvaa kotitalouksien vaurautta. Mitä 
pienempi elintarvikkeiden osuus on, sitä vauraampi kotitalous yleensä on.208 Suoma-
laisperheiden kulutuksen taso oli tyypillinen agraariyhteiskunnille, ja tulot menivät 
pääasiassa välttämättömimpään. Lapsettomilla tai yksilapsisilla perheillä hieman alle 
puolet kokonaismenoista kului elintarvikkeisiin ja näitä suuremmilla perheillä yli 
puolet.209 Asuminen oli maaseudulla usein ilmaista tai edullista joko omassa mökissä 
tai työtä vastaan saadulla vuokramökillä. Peseytymiseen, lämmitykseen, ruoanlait-
toon ja karjanhoitoon tarvittava polttopuu ja vesi oli suurelta osin ilmaista, samoin 
suuri osa ruoasta oli omasta takaa. Kun ruokamenojen osuus muistettiin silti per-
heiden suurimmaksi rahanmenoksi, kuvannee tämä yhtälö sekä mökkiläisperheiden 
rahan niukkuutta että myös talouden kulutusrakennetta. 

Edellä kuvattu elämäntapa vaikutti kaikkien siihen osallistuvien elämään, arkeen, 
keskinäisiin suhteisiin ja asemaan perheessä. Hyvin monissa suomalaisissa muisti-
tietotutkimuksissa on kuvattu agraarisen yhteiskunnan lapsiltaan vaatimia työpon-
nistuksia. Maalta kaupunkiin, pientilalta tehtaaseen -kirjassaan Pirkkoliisa Ahponen 
ja Marja Järvelä haastattelivat joensuulaisia tehdastyöläisiä, joiden nuoruudenmuis-
telut kertovat maaseudun pientilallisten ja työläisperheiden selviytymismalleista. Ne 
perustuivat siihen, että kaikki tekivät monenlaisia töitä jo aivan lapsesta lähtien.

Pirjo Korkiakangas on muistitietotutkimuksessaan keskittynyt lapsuuskäsityk-
sen ”agraariseksi ajateltavissa olevaan perintöön, toisaalta elinympäristönä, jossa 
elannon hankkiminen on tavalla tai toisella sidoksissa maaseudun peruselinkeinoi-
hin ja toisaalta ajattelu- ja toimintamalleina, joita etnologit ovat yleistäen kuvanneet 
’talonpoikaisina’.”210 Korkiakangas kuvaa talonpoikaista omavaraista maatalousyh-
teisöä työnteon, nimenomaan ruumiillisen työnteon leimaamaksi. Hänen mukaansa 
yhteisön jäsenten arkipäivää ja elämänkulkua on värittänyt ja säädellyt kokonais-
valtaisesti työnteko oman ja perheen tai talouden hyväksi, ja lapset olivat itsestään 
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selvästi ilmaista työvoimaa.211 Harriet Strandell kuvaa muistitietoaineiston avulla 
sitä, miten agraarisuuteen liittyi voimakas työteliäisyyden korostaminen. Hänen 
maaseututaustaiset haastateltavansa kantoivat ”talonpoikaista perintöä” mukanaan, 
mikä leimasi heidän myöhempää työelämäänsä, vaikka sitä jo määritti palkkatyön ja 
perhe-elämän erillisyys.212 

On kuitenkin huomattava, että vaikka puhutaan agraarisesta perinnöstä, kysei-
nen elämäntapa määritti hyvin laajaa osaa suomalaisperheistä, ei pelkkiä tilallisten 
lapsia. Pääkaupunkiseudun eläkeläiskyselyn muistelijoilla oli kaikilla asiasta valta-
vasti mielikuvia. Kaavakkeiden sivuihin kirjoitettiin paljon lisätietoja lapsuudessa 
tehdystä työstä, ja kaikissa haastatteluissa asiaa muisteltiin laajasti. Näiden työku-
vausten avulla esiin piirtyy koko vanhan maailman toimintamalli ja rakenteet, kylän 
ihmisten keskinäissuhteet ja vaihtotalouden merkitys. Työkuvausten avulla voi tar-
kastella ensinnäkin perheiden arkea, johon usein liittyi kotieläinten hoito, maatyöt, 
vaatteiden valmistus, pyykinpesu käsin sekä maa- ja puutyöt. Kodin ulkopuolelta 
kerättiin usein puut, marjat, mahdollisesti kala, eräalueilla idässä ja pohjoisessa myös 
riista. Osa tuotteista saatiin hankittua vaihtamalla tai työtä vastaan. Lisätienestiä tai 
apua ruokatalouteen saatiin tekemällä isommissa taloissa töitä, ja lopuksi hakeu-
duttiin myös vieraille satunnaiseen palkkatyöhön ja erityisesti metsätöihin. Tämä 
elämäntapa vaikuttaisi olleen monimutkaisimmillaan niissä perheissä, joissa van-
hemmilla oli hyvin vähän tai ei lainkaan maata. 

Työhön opettamista pidettiin tärkeänä jo varhaisesta lapsuudesta alkaen. Aino 
Mielonen, helsinkiläinen leipuri ja ammattiyhdistysaktiivi, muisteli olleensa viisi-
vuotias, kun ”äiti katto, että nyt voi opettaa jotain tekemään. Ei puuseesta saanut 
koskaan tulla pois ilman että sietokyvylle sopiva puumäärä oli sylissä ja veljellä sama. 
Saunaan piti ottaa vesi kapeasta kuilusta, jossa kova virta, minä neljän litran kattilalla 
ja veli ämpärillä kannettiin vesi sinne.” Jorma Toija muisteli kesiään paimenessa: ”Se 
oli vastenmieleistä, oli sitovaa paikallaoloa, kun ei ollut aitoja. Joskus lehmät livah-
tivat heinäpeltoon, sitten sain selkään. Tuli korville tai kintuille koivunoksasta.”213 
Pääasiassa lapsuuden aikana kotiväelle tehtyjä töitä vastaajat olivat kirjanneet kysely-
kaavakkeen reunaan muun muassa seuraavasti: 

  ”Kerättiin marjoja, käpyjä ja pihkaa sekä oman perheen tarpeisiin että 
myyntiin.” 
  ”Hevosen kengitys, teurastus.” 
  ”Koneiden korjaus, kaskenpoltto, sodan jälkeen raivattiin 6 hehtaaria uutta 
peltoa.” 
  ”Niin sanottu kylmä tila, pellot tehtiin käsin kuokalla, kylmällä tilalla riitti 
työtä.”

  ”Lehmät vietiin laitumelle ja haettiin lypsettäviksi, heinätöissä haravoitiin, 
perunaa kaivettiin, viljat leikattiin sirpillä, sitomossa lyhteen puintia ja oltiin 
paljon järvellä kalassa.”
  ”Kesällä heinätöitä, viljankorjuu, puintityöt, puiden uittoa ja lajittelua.” 
  ”Vanhusten auttaminen.” 
  ”Ojan kaivua, metsän raivausta, havun hakkausta eläinten alustaksi.” 
  ”11-vuotiaasta uitossa.” 
  ”Pestiin pyykkiä.”
  ”Lampaille kerättiin heiniä ojasta ja sialle nokkosia.”
  ”Sota-aikana se kuului velvollisuuksiin, että työt tehtiin. Kaksi 12–15-vuotiasta 
poikaa vastasi miestä.” 
  ”Pyykin pesua alkeellisilla koneilla tai käsin, vesi kannettava. Vuoden perunat 
kaivoin osin käsikuokalla kellariin. Marjat keräsin pensaista ja mehustin. Muut 
sisarukset kävi oppikoulua. Äiti ei jaksanut kaikkea. Isä kävi lisäksi muualla 
töissä.”

Koska vanha yhteisö oli niin tavattoman työvoimavaltainen, varattomien perheiden 
lapsille riitti tilapäistä työtä pääasiasiassa naapureissa etenkin sesonkiaikoina. Monet 
kirjoittivat, että oltiin maalaistaloissa ruokapalkalla puintiaikana ja perunannostossa. 
Lyhyet muistelmalauseet kuvaavat lasten vieraille tekemien töiden laajuutta:

  ”Olihan meitä yhdeksän lasta ja isä ja äiti. Tein myös vieraille minkä kerkesin. 
Olin myös emäntien apuna erilaisissa tehtävissä, häissä, hautajaisissa ynnä 
muuta.”
  ”Kerättiin marjoja myyntiin.”
  ”Kuusien istutusta, puiden uittoa.”
  ”Vieraissa taloissa päivätyöläisenä.” 
  ”Olin yhdeksänvuotiaasta lastenkaitsijana kesät kylän varakkaammissa 
taloissa.” 
  ”Yhdeksänvuotiaana vieraalle töihin, kaikki rahat kotiin. Maanviljelijöille lan-
nan levitystä, heinätöitä, perunannostoa, kitkemistä, metsänistutusta, kylvöä, 
vesomista.” 
  ”Naapurille puimassa, kenttäsirkkelillä töissä, ojan kaivuussa.”
  ”Talollisille perunannostoa, puintiapua sekä marjan poimimista, koska talolli-
set eivät viitsineet itse poimia.”
  ”15-vuotiaana piiaksi pappilaan, teettivät paljon töitä, aamukuudesta 
iltakymmeneen.”
  ”Tein luutia, vispilöitä ja olin juurikaspelloilla.”
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  ”Äiti opetti ompelemaan ja sen jälkeen piti ommella koko kylälle vaatteita.”
  ”Rakennuksilla apupoikana, Kiljavan parantolan turvepehkusuolla turpeita 
kasaamassa kuivumaan 1940-luvun loppupuolella, otti selkään. Uitossa keksi-
miehenä rippipukua varten. Perunapellolla sonnipäiviä, otti selkään ja reisiin. 
Puimassa naapurissa, väsytti kovasti. Koulukin piti käydä, 3–4 kilometriä 
metsäistä ja mäkistä maastoa.”214

Erkki Ranta muisti, että ”faijahan vaati meitä lapsilta, kun kävin jatkoluokkia, että pitäisi 
alkaa tuomaan kotiin vähän rahaa. Oli varannut mulle palstan, tavoite kaksi kuutiota 
päivässä. Faija lupasi tulla auttaan isompien puiden kaatamassa. Rahat annoin Faijalle. 
Kaiket kesät olin taloissa renkinä, jyräilemässä peltoja ja heinätöissä, puintihommissa.”

Eino Kilpi muisteli erästä nuoruutensa työpaikkaa toteamalla, että ”oli semmoi-
nen hankala talo, siellä jos on renkinä pärjännyt, pärjää missä tahansa”. Isäntä oli 
ollut aina humalassa ja emäntä pitänyt taloa pystyssä. ”Ei aina pätkätöitä ollu, kaikki 
piti ottaa vastaan, mitä sai. Tutuksi tulivat risusavotat ja metsätyöt. Minulta jäi elä-
mättä nykykäsityksen mukainen lapsuus ja nuoruus.”215

Lasten työnteko ei ollut vain agraariympäristöön sidottu. Monet lapset kulki-
vat myös vanhempiensa kanssa heidän töissään tai hakeutuivat työpaikkoihin, joista 
saattoi ansaita edes jotakin:

  ”Pellonraivausta, Tapion suo-ojia kaivettiin isän kanssa kesäisin 
13–16-vuotiaana.”
  Kirvesmiehen isän mukana rakennuksilla.
  Muurari-isän apurina rakennuksilla 12–13-vuotiaasta. 
  Helsinkiläinen vastaaja kirjoitti, että hän kiillotti kenkiä 11-vuotiaasta alkaen 
neljä vuotta ja antoi kaikki rahat kotiin.
  ”Viimeinen luokka kansakoulussa iltaisin, päivät puusepän tehtaassa.” 
  ”10-vuotiaasta eteenpäin lähettinä, jäätelönmyyjänä.”
  Aarre Hana muistaa, miten oltiin töissä kymmenenvuotiaasta huopatossu-
tehtaalla ja puunjalostusteollisuudessa, mutta ei niistä paljon maksettu. Rahat 
annettiin tietenkin kotiin.216 

Turkulaisen Ensio Laineen lapsuus ja nuoruus kulki myös työnteon merkeissä sekä 
perheen suutariverstaassa että kotiaskareiden piirissä. ”Olin perheessä jonkinlainen 
ulkoministeri, kävin kaikki kauppamatkat, lähikaupoissa. Sitten kun olin isän suu-
tarinliikkeessä myös auttamassa, kaupungilta hain nahat, pinnat, liimat, kengän-
korot ja pohjalliset ja kaikenlaista suutarinliikkeistä. Lastenhoitoa oli paljon, aina 
piti olla nuorempien kanssa, yksinkertaista ruoanl aittoakin, perunien keittämistä, 

joskus paistamista. Peltotöitä tehtiin silloin, kun oli näitä vuokramaita. Siivoamista 
oli ulkona ja sisällä, puiden kantoa, milloin sieltä vajasta tai metsästä. Isossa per-
heessä se osuus, jonka lapset työstä tekivät, oli tietysti tavattoman tärkeä. Ensim-
mäisen kerran menin ulkopuoliselle töihin 13-vuotiaana lakka-, väri- ja tapettiasia-
pojaksi. Mä kolmipyöräisellä kuljetin maaleja ja tapetteja, sitten palasin kuitenkin, 
kun kotona tarvittiin, auttamaan kotona ja isän suutarinliikkeessä, vasta sitten myö-
hemmin vakinaisemmin. 15-vuotiaana siirryin hienomekaanikon ammattiin asiapo-
jan tehtävien ohella Selim Rannikon magneettokorjaamoon. Ja rahat annettiin kyllä 
kotiin, pääasiassa kaikki mitä kokoon saatiin. Minua nuoremmat lapset olivat myös 
pelloilla, eri talojen pelloilla suorittamassa sokerijuurikkaan harvennusta.”217 

Suomen Elintarviketyöläisten Liiton eläkeläistapahtuman joissain muistoissa 
näkyi, että vastaajat näkivät oman roolinsa tärkeänä ja välttämättömänä, etenkin, jos 
perheen olosuhteet ja tilanne olivat vaikeita.

  ”Sota-aikana met pojat komennettiin Petsamon tien laajennustyömaalle (sak-
salaiset rahoitti), palkkaa ei kysytty, kun saatiin kirjekuori, se vietiin äitille. Isä 
oli rintamalla. Saatto olla noin 25–30 prosenttia aikuisen palkasta. Kun töistä 
pääsi kotiin, piti tehdä kotityöt, oli kahdeksan lasta, oli 3–4 lehmää.” 
  Vuonna 1945 Pohjanmaalla syntynyt nainen: ”Pientila, kahdeksan lasta, isä 
sairasti. Sain tehdä kaikkia maatalon töitä, mutta ei navetassa, isommat lapset 
teki navetassa. Tein elääkseni kangaspuilla kangasta. Rippikouluikäisestä 
esiliinakangasta, olkikangasta, miesten kansallispuvun liivikangasta. Rahat 
annettiin kotia, kun isä sairasti ja rahaa tarvittiin. Ei kellään tullu mieleenkään, 
että olisi piretty itte. Yhteen hiilehen piti puhaltaa. Oli onnellinen koti. Joku 
pariskunta antoivat langat, me kurottiin, viettiin niile takaisin ja ne möi ulko-
maille saakka, Saksahan ainakin.”

Pääkaupunkiseudun vastaajilta kysyttiin työn tärkeydestä ja siitä, joutuivatko he 
mielestään tekemään liikaa työtä.218 Noin 40 prosenttia näki, että hänen lapsena 
tekemänsä työ oli ollut hyvin tärkeää perheen taloudelle ja 45 prosenttia arvioi sen 
olleen tärkeätä. Vain 15 prosenttia vastaajista arvioi, ettei hänen tekemänsä työ olisi 
ollut lainkaan tärkeää perheen taloudelle. 

Vieraille tehdystä työstä lapset saivat palkkaa yleensä rahana, vaatteina tai 
maataloustuotteina:

  ”Yhdeksänvuotiaana naapureissa töissä, lastenhoitajana, velipojan kanssa 
perunapellolla, istuttamassa ja pois ottamassa, heinäpellolla. Palkkana ruokaa, 
mutta myös rahapalkkaa, kun isäntä teki tiliä.”
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  ”Töihin menin noin kymmenen ikäisenä ja palkat säästettiin vaate- ja 
kenkäostoksiin”
  Eräs elintarviketyöläinen muisteli, miten hän, sotalesken poika, oli ennen 
kansakoulua paimenessa naapurin lehmiä suolla ja sai ruoan ja syksyllä pal-
kaksi hurstihousut ja puseron. Se oli hänen ensimmäinen työmaansa alle 
kuusivuotiaana.
  ”Saimme jauhoja palkaksi (pienet mitat)”.
   ”Kotona en tehnyt juuri mitään, mutta 10-vuotiaasta lähtien olin kaikki kesä-
lomat lapsenpiikana vieraissa perheissä. Kun oli vieraissa töissä, oli yksi suu 
vähemmän kotona ruokittavana.”
  ”Kun kävi naapurissa auttamassa, sai leivän mukaan, joskus maitoa.”
  ”Saimme ruokaa.”219

  Vuonna 1938 syntynyt nainen Ypäjältä: ”Oli pieni mökki, isä, äiti ja kuusi lasta. 
Kierrettiin isoissa paikoissa pelloilla, sieltä saatiin ruoat ja palkkaa vähän. 
Rahat saatiin pitää itse, tansseissa käytiin. Muistan hirveän onnellisena. Talol-
liset ei ollut ilkeitä, elämä oli onnellista.” 
  ”14–15-vuotiaina käytiin propsia vuolemassa, ostettiin niillä rahoilla 
polkupyörät.” 

Jotkut haastatelluista kertoivat, että kaikki työstä saatu palkka annettiin vanhem-
mille. Pääkaupunkiseudun kyselyyn vastanneista noin 14 prosenttia antoi koko pal-
kan kotiin, 53 prosenttia antoi suuren osan tai jonkun verran ja noin 27 prosenttia 
vastaajista ei antanut lainkaan palkkaansa kotiin. Tilanne synnytti jännitteitä per-
heen sisällä, kuten eräs Elintarviketyöläisten liiton eläkeläistapahtuman osanottaja, 
vuonna 1945 syntynyt nainen, kuvasi: ”Oli pientila, neljä lehmää, isä metsätöissä. 
Pestiin lähteellä aina pyykkiä, pestiin naapurillekin, kerättiin marjoja kauppaan, 
kahdeksan lasta, kaikki pienet tilit kotiin, kerättiin käpyjä. Vanhemmat veljet ostivat 
niillä rahoilla puvut itselleen, oltiin vähä katkeria.”

Talkoot ja työsuoritusten vaihto työhön tai tarvikkeisiin

Timo Vihersaari muisti lapsuutensa Kalvolaa tavallaan ”sopimusyhteiskunnaksi”, 
jossa vaihdettiin puita, voita, torpan vuokraa ja työtä, ja kyse oli pääasiassa vaihdosta, 
ei auttamisesta. Sekä Olavi Ruusunen että Vihersaari, toinen Pohjois-Savosta ja toi-
nen Etelä-Hämeestä, muistivat, että perunanistutus ja -nosto, puinti ja monet muut 
paljon työvoimaa vaativat maatalouden sesonkiluonteiset tehtiin talkoilla, ja tällainen 
toiminta perustui heidän muistinsa mukaan reiluun ja tasa-arvoiseen vaihtokaup-
paan.220 Pääkaupunkiseudun kyselytutkimukseen vastauksissa toistui huomattavasti 

useammin työsuoritusten vaihtoon perustunut malli, jossa työllä maksettiin puita, 
vuokraa, heiniä ja ruokaa. ”Mökin ja hevosen vuokra maksettiin peltotöinä isännälle, 
vuokra oli työpäivä joka kuukautta kohden ja hevosta kun tarvitsi niin työpäivä aina 
hevosen päivästä. Talon isäntä vaati vuokrapäivät aina elonkorjuun aikaan”, kirjoitti 
eräs vastaaja kitkeränsävyisen muistonsa vaihdon hinnasta.221

Suomen Elintarviketyöläisten Liiton veteraanitapahtumassa noin 40 ihmistä 
vastasi kyselykaavakkeeseen rahatalouden ulkopuolisesta työstä ja vaihdon hinnan 
määrittelystä, ja asiasta keskusteltiin myös yleiskeskusteluna.222 Vajaa kymmenen 
vastaajaa koki kysymyksen vaikeaksi ja muisti vain vieneensä puolukkaa kouluun 
tai keränneensä käpyjä ja puolukoita tai että isä oli saanut viinapullon toimittuaan 
joulupukkina tai muuttoporukassa. Loput osanottajista, noin 30, kirjoittivat pitkiä 
vastauksia, ja aika tuntui suorastaan loppuvan. Pyysin heitä myös arvioimaan, miten 
vaihdon hinta muodostui ja kokivatko he sen oikeudenmukaiseksi. Yleiskeskustelun 

”Yksi päivä hevonen lainassa oli kaksi miestyöpäivää”, muisteli vuonna 1936 Oravaisissa syntynyt elintarvike
työläinen lapsuutensa taksoja. Kuvassa olevan miehen vaatetus oli perinteinen suomalaisen maalaismiehen 
asu myös kesähelteillä: kumiteräsaappaat, harmaat pussihousut, harmaa villainen nuttu, jonka alla ruudullinen 
flanellipaita ja päässä lippalakki. Isäni sanoi kerran, että jos joku mies olisi ilmestynyt hänen nuoruudessaan 
maaseudulle kanariankeltaisessa verryttelypuvussa, mies olisi varmaan oitis suljettu hullujenhuoneelle.
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aikana puhuttiin yhteisöllisyydestä, talkoiden tasa-arvoisuudesta ja vastavuoroisuu-
desta. Talkoista kirjoitettiin muun muassa seuraavia muistoja:

  (s. 1936) ”Talkootyössä kuljettiin naapurista naapuriin, ja taas toisin päin, eikä 
siinä laskettu rahan arvoa. Kukaan ei jäänyt niin kuin velkaa naapureilleen eikä 
siinä käytetty rahaa kuin muutamassa tapauksessa.”
  (s. 1949) ”Paljon tehtiin talkoita naapureissa, ei siitä palkkaa saanut.”
  (Oravainen, s. 1936) Perunannostossa, viljanpuinnissa jne. vaihdettiin aina 
työväkeä, jos naapurissa oltiin maanantaina, niin meillä tiistaina jne. 
  (s. 1947) ”Meillä oli naapureiden kanssa puimakone porukalla. Vuoron perään 
oltiin naapureiden luona puimassa. Myös perunannostossa oltiin naapureissa.”
  (s. 1937) ”Työtunnit korvattiin työtunneilla. Käytössä yhteisiä koneita. Ainut 
ongelma oli siinä, missä järjestyksessä pelloilla mentiin, ensin olivat osuuskun-
nat, jotka hankkivat koneet ja sen jälkeen lähti pienviljelijäyhdistystoiminta 
käyntiin.”
  (s. 1949) ”Lähinnä maataloustyötä naapureissa, jossa ei käytetty rahaa, vaan 
odotettiin että naapurit auttaisivat vastikkeeksi joskus tulevaisuudessa vas-
taavasti. Tällaisia töitä oli karjanhoito, pellolla kuhilaiden teko, kyntö, ojan 
putsaus, viljan puinti.”
  Maaseudun vaihtokauppaa kuvasivat sekä Käviällä vuonna 1944 syntynyt 
vastaaja että vuonna 1939 Korpiselällä syntynyt vastaaja samoilla mitoilla. 
Kummassakin tapauksessa toisessa talossa teurastettiin mulli ja toisessa sika, ja 
kumpikin perhe sai puolikkaat. Sama tehtiin seuraavana vuonna toisin päin.
  Ilmeisen ikävä muisto oli jäänyt 1949 Vaasassa syntyneelle henkilölle, joka 
muisti, että isä teki hevosellaan maatöitä ja otti palkaksi viinaa. Viinaa vastaan 
isä oli myös myynyt elikoiden lannat etukäteen, eikä omiin tarpeisiin ollut 
jäänyt mitään.

Yleiskeskustelussa eräs osanottajista muisteli, että jos toisesta talosta tuli kymmenen 
henkeä talkoisiin ja toisesta vastavuoroisesti ihan pieni perhe, niin kyllä siitä koti-
väen kesken saatettiin jupista, mutta ei julkisesti kehdattu valittaa. Keräämäni muis-
titietoaineisto ei puhu niinkään vastikkeettomasta naapuriavusta kuin hyvin selkeästi 
vastavuoroisuudesta, joskin vain perheen keskuudessa saatettiin moittia kaupanhintaa, 
eikä tarkkaa vastikkeen määrää ilmeisesti sopinut mitata tarkasti. Tämä häveliäisyyden 
ilmiö saattoi pitää sisällään ajatuksen, että koska itse joskus saattoi tarvita enemmän 
apua, kannatti olla varovainen, eikä naapureiden kanssa saanut riidellä. Kukaan haas-
tatelluista ei muistanut eikä kuvannut vaihdon hinnasta käytyjä julkisia konflikteja 
naapureiden kanssa. Lapualla vuonna 1949 syntynyt vastaaja kuvasi, että maatalouden 

ylijäämäheinä vaihdettiin työhön, perunannostotalkoot maksettiin perunoilla, harkin-
nanvaraisella määrällä, eikä vaihtokaupan todellisia hintoja vertailtu. Lopuksi hän oli 
kirjoittanut: ”Siksi joskus saattoi jäljestäpäin tuntua, että menipäs halvalla.”

Matti Kortteinen kuvaa Lähiö-kirjassaan, kuinka lähiöön muuttaneiden maa-
laistausteisten ihmisten naapuriapuajattelun taustalla oli perinteinen maaseudun 
talonpoikaistuotanto, ja aluksi suoritettiin vastikkeettomia naapuripalveluksia, 
koska tietoisuus naapurien kiitollisuudenvelasta lisäsi turvallisuudentuntoa elämi-
seen. Kortteinen esittelee tätä ”kaiken varalta” -ajattelua niin, että jos sittenkin jotain 
sattuisi, eihän sitä koskaan tiedä, on syytä hankkia ystäviä, jotka saattaisivat auttaa.223 
Lähiöön muuttaneiden miesten kokemukset naapuriavusta eivät pidemmän päälle 
olleet innostavia, koska kuten Kortteinen kysyy: mitä voi ekonomi tai pankkivirkai-
lija tehdä vastikkeeksi autonasentajalle? Niin alkoi tällainen ”kaiken varalta auttami-
nen” tuntua enemmän turhalta ja epäoikeudenmukaiselta, ja naapuriapu väheni tai 
loppui kokonaan.224 

Kun eläkeläistapahtuman yleiskeskustelussa painottui reilu vastavuoroisuus, kir-
joituksissa esiintyi huomattavan paljon monimutkaisempi vaihtoverkostojen kirjo, ja 
itse asiassa suurin osa vastaajista kuvasi köyhemmän väen työntekoa lähinnä mene-
telmäksi saada ruokaa, polttopuita, heiniä ja vuokra-asunto ilman että tarvitsi käyt-
tää rahaa. Kuten eräs Alavudelta kotoisin oleva vuonna 1945 syntynyt vastaaja kir-
joitti: ”Olin mökin lapsi, joten vaihtokauppoja ei ollut tehdä. Ruokapalkalla olimme 
hoitamassa lapsia ja nostamassa perunoita.” Yli puolet, eli 21 vastaajaa muisteli, 
minkälaisiin hyödykkeisiin he itse tai perheenjäsenet olivat vaihtaneet työntekoaan 
lähinnä rahatalouden ulkopuolisena vaihdon muotona. Tällaisen vaihdon hintaa 
yleiskeskustelussa piti myös eräs Pohjois-Hämeessä lapsuutensa viettänyt aktiivi 
epäoikeudenmukaisena, ja sellaiseksi myös monet muutkin vastaajat kirjoituksissaan 
vaihdon hinnan arvioivat. Eri puolella Suomea käytiin muun muassa seuraavanlaista 
vaihtokauppaa työtä vastaan:

  (Mäntyharju, s. 1947) ”Lapsenpiikana kymmenen vanhana, hoidettavana alle 
kaksivuotias lapsi ja talon kanala, palkkana kengät. Talossa peltotöissä, rehua 
lehmälle.”

  (Sonkajärvi, s. 1937) ”Perunannosto naapurissa, sai maitoa tai perunaa.”
  (Oripää, s. 1946) ”Perunapellolla, sai ruoan, heinäpellolla, sai heiniä, hoidin 
lapsia, sai mukaan leivän.”

  (Lapinlahti, s. 1941) ”Vuokranmaksu, possakkaa yksi viikko, viljojen puintia ja 
perunannostoa useampi päivä.”

  (Siilinjärvi, s. 1936) ”Talollisille täytyi maksaa possakkaa jopa kaksi viikkoa, jos 
asui talon asunnossa.”
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  (Nilsiä, s. 1949) ”Äiti pyykkäsi isoissa taloissa talvisin avannossakin ja sai 
vastineeksi perheelle ruokaa, lapset saivat keräämiään marjoja vastaan taloista 
ruokaa ja vanhoja vaatteita, joista äiti ompeli käyttökelpoisia.”
  (Kivennapa, s. 1938) ”Jos teki heinää talollisen ojan pientareelta, niin sitten piti 
olla perunapellolla tai lanttumaalla syksyllä. Yleensä lapset noukki perunat 
syksyllä.”
  (Luopioinen, s. 1941) ”Lehmät oli talon metsässä, oltiin perunannostossa kaksi 
päivää.”
  ( Joensuu, s. 1949) ”Asuimme äidin kanssa talon pikkumökissä ja äiti teki vuok-
raksi talon maalaustöitä 2–3 kuukautta vuodessa.”
  (Hankasalmi, s. 1943) ”Lattianpesu talossa, palkkana muutama muna tai hap-
pamia siemenpuun omenia essun taskuun. Naapurin perunakuoppien siivous, 
sai perunaa ja turnipsia lehmälle. Vaihdoin tädin lehmien paikkaa pellolla ja 
hain navettaan, sai istua ruokapöytään. Puimapäivistä saatiin nuotalta vähem-
piarvoista kalaa, kuten särkeä, salakkaa, kuoretta. Kun pyöritti kirnua tai 
vatkasi munia, saattoi saada palkaksi villoja pienen tukon keritsemisaikaan. 
Lanttu- ja porkkanapeltoa kun harvensi, sai palkaksi muutaman porkkanan tai 
sipulin.”
  (Längelmäki, s. 1935) ”Äiti taloissa pyykkäämässä, palkkana joko jauhoja, peru-
noita, juurikkaita tai vaikkapa polttopuita.”
  (Oravainen, s. 1936) ”Yksi päivä hevonen lainassa oli kaksi miestyöpäivää.”
  (Kauhajoki, s. 1937) ”Kun rakennettiin taloa, muurarin työpäivästä piti tehdä 
takaisin kolme miestyöpäivää. Kun kerättiin oksia metsästä, piti tehdä työpäi-
viä talolle. Muistini mukaan 1950-luvulla tuli myös raha mukaan työn määrän 
mittariksi.” 
  (Karttula, s. 1947) ”Isä oli muurari, niin vaihtoi työllä heinäpellon vuokria ja 
heiniä.”

Tämä vaihtokauppa, jossa työtä käytettiin rahan korvikkeena, sotkeutuu helposti 
tasa-arvoiseen talkoilla tehtävään vastavuoroiseen vaihtoon. Yhteistä kummallekin 
oli kuitenkin vaihto, jonka hintaa ei sopinut julkisesti arvostella tai ainakaan riidellä. 
Tätä vaihdon muotoa voidaan kenties myös romanttissävyisesti idealisoida kuvaa-
maan maaseudun ihmisten ystävällisyyttä, naapuriapua ja toisista huolehtimista, ja 
varmaan sellaistakin oli. Puoliomavarainen yhteiskunta oli kuitenkin jotain paljon 
monimutkaisempaa kuin vastikkeettomaan apuun tai reiluun vaihtoon perustuva 
tasa-arvoisten talonpoikien yhteisö. Kyseessä olevaa elämäntapaa voisi myös kutsua 
keskinäisten riippuvuuksien ja piilotetun konfliktin elämäntavaksi. Se mahdollisti 
ilmeisesti kuitenkin tietynlaista turvaa jäsenilleen.

On myös syytä käsittää, kuinka suuresti tuotteiden arvon keskinäissuhteet ovat 
muuttuneet tähän päivään: tyttö sai koko kesän työstä lasten ja kanalan hoitajana 
kengät, aikuinen nainen sai päivän maataloustyöstä talossa pussin jyviä, jotka piti itse 
jauhattaa. Nykyhinnoilla kumpikaan palkka ei vastaisi kuin enimmillään muutaman 
tunnin työtä. Teollinen tuotanto ja tietenkin halpatyömaissa teetettyjen tuotteiden 
hintakehitys on muuttanut ihmisten käsityksen asioiden raha-arvosta, minkä takia 
menneen maailman vaihtoarvoja maaseudulla on vaikea hahmottaa. Vuokrana mak-
settu kahden viikon työ vuoden asumisesta talon asunnossa ei puolestaan tänä päi-
vänä riittäisi, mutta toisaalta asuntojen taso on tietenkin aivan toinen. Kun nykyisin 
ihmiset kuluttavat merkittävän osan tuloistaan vuokraan, energia-, vesi-, jäte- ynnä 
muihin maksuihin sekä ruokaan ja vaatteisiin, näistä kuluista maaseudun pienelä-
jät säästivät melkoisen osan, mutta vain kyläyhteisön monimutkaisessa systeemissä 
koko perheen, myös lasten, ankaran työn tuloksena. Monet lapsetkin toivat vähäiset 
tulonsa perheen yhteiseen talouteen. 

On paljon puhuttu työmoraalista, jota on liitetty luterilaisuuteen tai sosiali-
demokratiaan. Pääkaupunkiseudun eläkeläisille tehty kyselytutkimus ja muut teke-
mäni haastattelut eivät johdattele työnteon ihannoinnin ajatuksia kirkkoon tai 
puoluepolitiikkaan, vaan niukan omavaraistalouden oloissa vatsan täyttämiseen 
kehittymättömän maatalousteknologian ja puutteellisen infrastruktuurin oloissa. 
Pienviljelystaloudessa oli pakko tehdä valtavasti töitä, jotta perhe selvisi paleltu-
matta hengissä. Välttämättömän työnteon merkitys antoi myös sen ajan nuorisolle 
paljon itsetuntoa, eivätkä läheskään kaikki haastateltavani moittineet sitä, että jou-
tuivat tekemään lapsuudessaan paljon töitä. Pääkaupunkiseudun eläkeläiskyselyn 
vastaajista 19 prosenttia ilmoitti, ettei ollut joutunut tekemään lapsuudessaan liika 
töitä, ja 46 prosenttia muisti tehneensä paljon työtä, koska piti sitä oikeana. Noin 
35 prosenttia muisti joutuneensa tekemään liikaa töitä.225 Haastatteluissa nousi esiin 
jatkuvasti kiitosta vanhemmille siitä, että he olivat opettaneet lapsensa ahkeriksi. 
Jorma Toija totesi, että ”murrosvaiheessa oli kapinahenkeä, kun piti alistua siihen 
kurinalaisuuteen, myöhemmin ajatteli, että se oli hyvää kasvatusta.”226 

  Eräs rakennusalan aktiivi oli kirjoittanut kyselytutkimuksen lisäksi erillisen 
jutun, jossa kuvataan sitä valtavaa työmäärää, mitä hän lapsena joutui teke-
mään: ”Pienestä pitäen tein oman tilan maataloustöitä, peltotyöt, heinän ja 
viljan ym. korjuut ja polttopuun teot. Talvisin lumityöt, vedenkanto eläimille, 
heinien, polttopuiden ym. ajot hevosella viikonloppuisin. Myös hevosella ajoa 
naapureille.” Kaksitoistavuotiaana mies oli ollut koko koulun kesäloman töissä 
tukki- ja propsiniputtajalla Saimaalla poissa kotoa. Kolmetoistavuotiaana hän 
oli yksin tukinajossa joululomalla kolme viikkoa. ”Neljätoistavuotiaana sain 
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keväällä oma propsipinon, noin 100 neliötä, kuorittavaksi koulun jälkeen ja 
viikonloppuisin. Kesälomalla olin lautatarhalla töissä. Lapsuuteni oli vaiheri-
kasta, joskin raskaan työn täyteistä ja vapaa-ajat olivat vähissä. Oli pakko sel-
vitä. Isäni sairastui sodassa keuhkosairauksiin, vettä keuhkoissa ja tuberkuloosi. 
Ei saanut korvauksia eikä pystynyt työhön. Sodan jälkeinen aika oli lapsillekin 
työtä ja puutetta.” Muistonsa hän kiteytti seuraavalla tavalla: ”Näen lapsuuteni 
kehittävänä ja rikkaana. Vastustan nykyaikaa rajoituksineen, jossa nuorilta ja 
lapsilta kielletään ansiotyö ja oma raha.”227 
  Vuonna 1949 syntynyt nainen: ”Pikkunen mökki, lehmä ja kahdeksan lasta. 
Lapset kanto vedet, hakkasin puut yhdeksän vanhasta, kahdentoista vanhana 
isän mukana ropsimetässä koko kesän. Työhön oppi, ei ollut vaikeata silloin 
eikä milloinkaan.”
  Vuonna 1939 syntynyt nainen: ”Pieni maapaikka, piti tehdä nuoresta saakka. 
Olin tyytyväinen, sain ruoan ja vaatteet, ei ollu puutetta. Ei palkkaa ollut, 
mutta ei kaivannut parempaa, oppi tekeen.” 

Ammattityöntekijät arvostivat isältä pojalle kulkevaa oppia ja muistelivat huumorilla 
ja hellyydellä, miten oppia saatiin. Kauko Autiosaari, omien sanojensa mukaan kol-
mannen polven lihanleikkaaja, sittemmin Elintarviketyöläisten liiton aluesihteeri, sai 
opin isältään: ”13-vuotiaana aloin puhumaan kesän alussa että pitäisi saada rahaa. Isä 
sanoi, että jos töitä haluat, siellä on, hyppää pyörän selkään niin lähdetään. Isä oli 
työnjohtajana Hämeen makkarassa ja siellä olin sen kesän. Lomat painoi päälle ja isä 
pelkäsi, ettei töistä selvitä. Koska sain olla vain 6 tuntia töissä, oli hyvää aikaa, ja niin 
opettelin kotona sitoon makkaransuolia. Otin kotiin 2–3 erilaista keinosuolta ja narun-
kerän ja sitten vesiämpärin vieressä opettelin niitä sitomaan isän ohjeiden mukaan.”228 

Ammattitaito ja fyysinen voima, pärjäämisen kunnia ja säästäväisyyden taito 
heijastuvat lähes kaikissa haastatteluissa. Hartikaisen sisarukset tulivat Helsinkiin 
ensiksi piikomaan, kuten niin monet muutkin naispuoliset elintarviketyöntekijät. 
Sitten tuli mahdollisuus päästä asumaan muualle. Elina Hartikainen kertoi, että 
”meijän pitäjän miehiä asui Puistolassa, me päästiin sinne. Yläkerran huone. Oma-
kotitalon yläkerta. Silloin kun lähettiin sieltä perheestä, rouva tuli sanomaan, että 
on laskenut ettemme pärjää. Hilja sanoi rouvalle, että rouva ei pärjäis, mutta me 
pärjätään. Ja niin oli, pärjättiin. Olemme saaneet rahan riittämään, mutta palkat on 
olleet pienet ja eläke myös.”229 

Gia Virkkusen haastattelemat 1930-luvun laman kokeneet ihmiset, verrates-
saan 1930- ja 1990-lukujen lamaa, arvostelivat nykyistä työttömyysturvajärjestelmää, 
koska sen vastikkeeksi ei tarvitse tehdä töitä. Kielteisiin kommentteihin sisältyi 
myös omillaan pärjäämisen kunnian eetoksen heikkeneminen.230 Tämän ideologian 

takana oli kyläyhteisöjen pitkän kokemuksen tuottamat opetukset siitä, miten suo-
malaisessa maalaismaailmassa pysyttiin hengissä. Vaatimus- ja varustelutaso olivat 
vähäisiä, mutta perunalla ja maidolla selvisi, marjojen, vihannesten ja kalan avulla 
ruoan ravintoarvot paranivat, polttopuut, vesi, eläinten rehu ja jopa rakennustar-
peista suuri osa saatiin ympäristöstä; monilla seuduilla agraarimiljöö mahdollisti 
ahkeralle tiettyä vähimmäisturvaa. Työntekoon kasvattaminen oli kunnollisen per-
heen tärkein perintö lapsilleen vanhana aikana. Jos oppi tekemään kaiken aikaa 
työtä, oppi hankkimaan polttopuuta, oppi ompelemaan, jaksoi kyykkiä marjassa, 
hankkia eläimille ruokaa ja tehdä töitä taloissa, selvisi hengissä ja pystyi auttamaan 
muitakin perheen jäseniä, etenkin mikäli perhettä ja sukua oli ympärillä ja elettiin 
kyläyhteisön säännöillä ja sovussa.

Työnteon ja omillaan pärjäämisen eetosta voidaan myös pitää nuoren itsenäisen 
talonpoikaisvaltion irtiottona vanhaan sääty-yhteiskuntaan ja sen eriarvoisuuteen. 
Siihen sisältyi vanhan aateliston ja elitismin vastaisuus, työnteolla taattava tasa-arvo 
vastaan perityt säätyetuoikeudet, topeliaaninen ”perttuloiden” elämän kanonisointi 
ja ”bertersköldien” etuoikeuksien loppu. Tämä yhteiskunta ei todellakaan ihannoinut 
”joutilasta luokkaa”. Niinpä köyhimmänkin töllin lapsi saattoi saada yhteisön kan-
nustusta ja arvostusta olemalla siisti, vahva ja ripeä tarttumaan työhön kuin työhön.

2.4  yövartijavaltion sosiaalipolitiikka ja uusi  
voiMasuHde toisen MaailMansodan jälkeen

Kun väestön valtaosan, maaseudun pieneläjien tuloista suurin osa meni sokeriin, 
vehnäjauhoihin, kahviin ja paloöljyyn, tuntuvat monet nykyaikaiset teemat haas-
tattelututkimuksen valossa miltei absurdeilta. Puoliomavaraistaloudessa elävän 
väestön rahankäyttö oli pientä, ja samaan pyrittiin myös valtion hallinnossa. Ihan-
teena oli mahdollisimman suppea valtiontalous, ja 1920-luvun aikana toteutetut 
uudistukset synnyttivät suurta vastustusta. Lapuan liike pyrki eroon jopa olemassa 
olevista vähäisistäkin sääntömääräisistä valtionavustuksista, sosiaalisista tulonsiir-
roista, työlainsäädännöstä, osuustoiminnasta ja ”oppivelvollisuusrasituksesta.” Vero-
varat tuli suunnata maanpuolustuksen ja järjestyksen ylläpitoon. ”Menot oli pei-
tettävä 1800-luvun tapaan tulleilla ja valmisteveroilla, omaisuusvero sitä vastoin oli 
kokonaan poistettava ja verottoman tulon ylärajaa nostettava”, kuvaa Juha Siltala 
Lapuan liikkeen tavoitteita.231 Vaikka Lapuan liikkeen tavoitteet eivät toteutuneet, 
näkemys valtion vähäisistä tehtävistä oli hyvin samanlainen niin vasemmisto- kuin 
oikeistopuolueillakin.

Valtiovarainministeriön historiateoksessa arvioidaan, että Rytin ja Paasikiven 
”vanhaliberalistisen” käsityksen mukaan valtion oli toimittava lähinnä ”yövartijana”. 
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Vahvalla valtiolla tarkoitettiin lähinnä yleistä järjestystä ja turvallisuutta. Vaikka 
1930-luvun laman jälkeen tätä näkemystä myös arvosteltiin, 1930-luvun alkupuo-
liskon suomalaisessa talouskeskustelussa säilyi yleisesti hyväksyttynä näkemyksenä 
käsitys liiaksi paisutetusta valtiontaloudesta.232 Vasemmistolaiset lauloivat, että ”verot 
kansan verta juovat”. Sosiaalidemokraattisen puolueen edustajana valtiovarainmi-
nisteri Tanner oli todennut puheenvuorossaan budjetin lähetekeskustelussa edelleen 
vuonna 1937, kuinka ”on havaittu, että eduskunta melkein kaikkialla on unohtanut 
tehtävänsä veronmaksajain puolustajana ja että se päinvastoin on voimakkain tekijä 
menojen lisäämisessä”. Myöskään radikaalivasemmiston piirissä ei iloittu verojen 
maksamisesta.233

Toisen maailmansodan aikana vallinnut elintarvikepula, sotatalous ja kolmen suu-
ren hallitusyhteistyön hinta- ja palkkasäännöstelyn lainsäädäntö sekä asutustoiminta 
ja sotakorvausten maksatus laajensivat julkisen sektorin taloudellista valtaa. Kolmen 
suuren hallituksen palkkalakien ansiosta etenkin naisten ja aputyöntekijöiden palkat 
nousivat vuosina 1945–1948. Rauhansopimuksen yhteydessä rikkurikaartit lopetettiin, 
ay-toimintaa diskriminoivat lait kumottiin ja työpaikkaliukumia haettiin ja saatiin 
helpommin.234 Ihmisiä siirtyi huonosti palkatusta maataloustyöstä teollisuuden palve-
lukseen. Rahatalous lisääntyi myös maaseudulla, mutta silti suuri osa suomalaisista eli 
edelleen 1950-luvun alussa puoliomavaraisissa oloissa pienillä tuloilla. 

Autonomian kauden epäkohdat ja niiden ratkaisemisesta syntynyt uusi järjes-
telmä läpäisivät hyvin monimutkaisella tavalla koko yhteiskunnan. Pienviljelijä-
lehti pohti vuonna 1939, mikä olisi oikea tie helpottaa työttömyyttä. Jos työtä ei 
voida järjestää, lehti katsoi, että ”ainoa mahdollisuus on silloin hankkia työttömälle 
työtä ja toimeentuloa maataloudessa, siis antaa heille maata viljeltäväksi.”235 Heikki 
 Kupiainen ja Erkki Laitinen kuvaavat pienviljelyideologiaa lähinnä eheyttäväksi 
sosiaalipoliittiseksi linjaksi, joka omaksuttiin ensimmäisen maailmansodan jäl-
keen.236 Kai Häggman kirjoittaa, kuinka ”itsenäisen Suomen ensimmäisinä vuosina 
maatalouden tukeminen nähtiin myös sosiaalipoliittisena ratkaisuna. Agraarisen 
omavaraisuuden toivottiin jo sinänsä vähentävän pientilallisten tarvetta kunnalli-
seen köyhäinhoitoon tai eläketurvaan.”237 Maata raivattiin lisää erittäin paljon maa-
ilmansotien välisenä aikana, yhteensä noin 407 000 hehtaaria eli runsas viidennes 
peltoalasta. Raivauksen taustalla olivat etenkin vuodesta 1928 myönnetyt raivaus-
palkkiot. Ne kannustivat pientilallisia pellonraivaukseen, kun etenkin 1930-luvulla 
muut työmahdollisuudet olivat vähissä.238 Ylipäänsä valtion monimutkainen tuki-
politiikka, jota maatalousneuvojat ja järjestöt veivät tiloille, muodosti suuren osan 
pienviljelijöiden rahatuloista. 

Sekä vuoden 1918 tapahtumat, nälänhätä ja sotaorpojen huolto että vajaan kym-
menen vuoden kuluttua seuranneet suurten pulavuosien sosiaaliset ongelmat lisä-
sivät kuntien ja yksityisen hyväntekeväisyyden voimavaroja siellä, missä oli halua 
toimia hädän lievittämiseksi. Vuoden 1918 Köyhäinhuoltokomitean mietintöön 
sisältyi käsitys yhteiskunnan ja sen jäsenten välisestä suhteesta: ”Ihmisen oli tultava 
toimeen yhteiskuntaan turvautumatta ja jos siihen oli turvauduttava, apu oli vähin 
’tarpeenmukainen’ ja silläkin oli lainan luonne.”239 Työttömyyspolitiikkaan sisältyi 
köyhäinhoidolle tunnusomaisia yksilöllisen tarveharkinnan piirteitä, ja senkin peri-
aatteisiin kuului, että oli vältettävä moraalisesti rappeuttavaa ja nöyryyttävää raha-
avustusten antamista työttömyyden seurausten lieventämiseksi.240 Valtion rooli oli 
vähäinen. Päävastuu vanhoista, sairaista ja työkyvyttömistä oli edelleen perheellä, 
suvulla ja kunnalla ja julkinen apu leimasi edelleen saajansa. Useimpien kansan-
edustajien mielestä valtion tehtäviin ei kuulunut kansalaisten sosiaalisen turvallisuu-
den takaaminen; sellainen ajatus oli vastenmielinen. Valtion sosiaalimenojen osuus 
bruttokansantuotteesta oli 1930-luvulla alle prosentin, 1960-luvulla 11 prosenttia ja 
vuonna 1992 jo 36 prosenttia.241

Laman vaikutukset mökkiläisten ja kaupunkilaisköyhien elämään olivat ankaria, 
ja lähes viidesosa suomalaisista, noin 600 000 ihmistä, eli niukalla ja puutteellisesti 
ravitsevalla ruoalla vielä 1930-luvun loppupuolella.242 Matti Hannikaisen mukaan 
1930-luvulla Helsingissä palkat laskivat poikkeuksellisen paljon, köyhyyden lisäksi 
yhteiskunta epädemokratisoitui ja työntekijöiden toimintaoikeudet kapenivat. 

Kuvan asetelma kertoo omistajiensa ylpeydenaiheesta, hyvin hoidetusta peruna ja kasvimaasta.
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Vähävaraisten ihmisten ahdinko lisääntyi entisestään. Toisaalta hän toteaa, ettei 
Helsingin kaupungin järjestämiä avustustoimenpiteitä voida pitää yksinomaan 
epäonnistuneina, vaan kaupunki pystyi avustamaan jollakin tavoin suurinta osaa 
työttömistä asukkaistaan.243 Jarmo Peltola toteaa, että ”johtuen vuosien 1918–1939 
poliittisesta kehityksestä työntekijöiden neuvotteluasema oli heikko varsinkin talo-
udellisesti huonoina aikoina”. Poliittinen oikeistosuuntaus kiristi otettaan saman-
aikaisesti laman syvenemisen kanssa tuhoten ammattiyhdistysliikkeen vähäisetkin 
turvaverkot. Väitös kuvaa tamperelaistyöttömien ihmiskohtaloita syöksynä kohti 
erilaisia kriisejä prostituutiosta alkoholismiin, ja laman varjo jatkui joidenkin per-
heiden osalla vuosikymmeniä.244 

Toisen maailmansodan jälkeisten vuosien sosiaalipolitiikka

Asenteet sosiaalipolitiikkaan säilyivät hyvin samankaltaisina vuosikymmenestä toi-
seen. Poliittinen voimasuhde muuttui Suomessa toisen maailmansodan jälkeen, mikä 
loi yhteiskunnalliseen uudistustyöhön uusia mahdollisuuksia. Sosiaalivakuutuksen 
syntyminen viivästyi kuitenkin 1960-luvulle asti, ja erääksi syyksi tälle esitän, että 
vanha tuotantotapa ja hegemoninen ajattelutapa pitivät vallassaan sekä kansalaisia 
että puolueita. Kun monet tutkijat ovat arvioineet, että kansalaissodan jälkeisinä vuo-
sina pienviljelyksen tukeminen oli samalla sosiaalipolitiikkaa, niin tämä linja vain voi-
mistui sodanjälkeisinä vuosina. Suurimmillaan tuet olivat asutustoiminnan kiivaim-
pina vuosina 1947–1949 noin viidesosan budjetin menoista ja Kekkosen viimeisen 
hallituksen (1954–1956) hintasubventioiden aikana noin 17–19 prosenttia.245

Maataloustukien prosenttiosuuden vaihtelu kertoo osaltaan melko melskeisestä 
taistelusta maatalouden tuista ja maatalousratkaisujen sisällöistä. Oliko kyse elin-
keinopolitiikasta vai sosiaalipolitiikasta? Asia konkretisoitui muun muassa siihen, 
maksettiinko hinta- vai tuotantotukia ja mikä oli maidon ja viljan tukien suhde. 
Kun maanviljelijät halusivat sopimuksia, jotka turvaisivat heille saman tulotason 
kuin työntekijöillä oli, elintarvikkeiden hintojen korotukset aiheuttivat inflaatiota 
ja palkkaliikkeitä, indeksien laukeamista. SAK ja sosialidemokraattinen pienviljeli-
jäsiipi ajoivat niin sanottua tuotantotukilinjaa, toteaa Tapio Bergholm.246 Tuotanto-
tukimallissa valtion taloudellinen tuki suunnattiin tiloille sellaisessa muodossa, jolla 
ne sen avulla parantaisivat tuottavuuttaan esimerkiksi parempien lannoitteiden, ojit-
tamisen ynnä muun avulla, kun taas hintatuki suunnattiin suoraan elintarvikkeiden 
tuotannon määrän mukaisesti ja oli siten edullisempi suurten tuotantomäärien myy-
jille. SKP:n aineistossa vuodelta 1957 kiitettiin, miten ”sodan jälkeen pienviljelijöille 
ryhdyttiin kiireellisesti jakamaan myös tuotantotukea erilaisten tukipalkkioiden 
muodossa niiden tuotantoedellytysten parantamiseksi; väkilantojen, väkirehujen, 

siementen, koneiden, rakennustarvikkeiden ym. saannin helpottaminen avasi pien-
viljelmien karjataloudelle suotuisat kehittymismahdollisuudet. Jo kolmen vuoden 
kuluttua voitiin todeta sotien aikaisen elintarvikepulan loppuneen ja maatalou-
temme tuotantosuunnan palanneen karjatalousvaltaiseksi.”247 

Kysymykseen viljan tai maidon suosimisesta liittyi kansallista ja kansain välistä 
latausta, puoluepoliittisia ja myös tilakokojen ja etelän ja pohjoisen viljelyn risti-
riitoja. Kylmillä tiloilla kesti pitkään saada maa viljelykuntoon, mutta maitotalous 
saatiin toimintaan varsin nopeasti. Viljasadot olivat myös parempia Etelä- ja Länsi-
Suomessa, etenkin jos tilalla oli varaa hankkia kunnon väkilannoitteita ja uutta 
tuotantoteknologiaa. Niinpä kysymys jakoi etelää ja karuja alueita, uusia ja vanhoja 
tiloja, varakkaita ja vähävaraisia tiloja. Maidon ja viljan hintasuhteella valittiin myös 
sosiaalipolitiikan linjaa. SKP:n aineistossa kuvataan, miten ”ennen sotaa maatalous-
politiikka edisti ennen kaikkea harvalukuisten suurviljelijöiden etuja liian korkean 
viljan hinnan ja alhaisten maataloustyöntekijöiden palkkojen avulla”. Viljan kilo-
hinta oli ollut tavallisesti noin kaksi ja ajoittain kaksi ja puolikin kertaa maidon 
hintaa korkeampi. Sodan jälkeen, kun maitotaloustuotteiden hinnat vakautettiin, 
hintasuhteen muutos ja tuotantotuet merkitsivät kymmenien tuhansien pienvilje-
lijöiden siirtymistä kotikulutustuotannosta maidon ja lihan myyntituotannon har-
joittamiseen.248 Pellervo-seuran Markkinatutkimuslaitoksen julkaisussa Maatalous ja 
yhteiskunta on tilastoitu maidon ja eri viljalajien tuottajahinnat vuodesta 1931. Mai-
don hinta alkoi nousta tilaston mukaan jo sodan aikana, ja sotien jälkeen se oli 
jopa viljan kilohintaa suurempi ja alkoi sitten tasaisen laskun jääden kuitenkin sotia 
aikaisempaa tasoa suuremmaksi viljaan verrattuna.249 

Ulko- ja kauppapoliittisesti kysymys oli kuuma. Pienviljelijäjärjestöt ja SKDL 
esittivät, että maan luonnolliset tuotanto-olosuhteet olivat sopivia karjataloudelle. Kil-
pailukykyistä tuotetta voitaisiin kahdenvälisellä kaupalla vaihtaa Neuvostoliiton vilja- 
ja rehutuotteisiin. Viljanviljelijöille halpa tuontivilja oli luonnollisesti kauhistus. Vil-
janviljelyn suosimista puollettiin, koska sekä vuoden 1918 että sota-ajan elintarvepula 
oli vielä muistissa. Vastaavasti SKDL:n edustajat esittivät, että viljanviljelyn lisääminen 
osoitti maamme oikeiston valmistautuvan sotaan. Koetun maailmansodan, ruokapu-
lan ja 1950-luvun kylmän sodan aikana viljan ja sodan keskinäisyhteys ei ehkä tuntunut 
kaukaa haetulta. EFTA-neuvottelujen yhteydessä Helsingin Sanomat siteerasi Lordi 
Beaverbrookinin lausuntoa Farming Express -lehdessä, jossa hän varoitti siitä, kuinka 
Suomi tuo sianlihaa Englantiin: ”Sikoja voidaan kasvattaa Suomessa ’luonnottoman 
halvalla’, koska maa voi ostaa halvalla rehua ja välineitä Neuvostoliitosta.”250

Eräänlaisia pienviljelysideologian mukaisia tulonsiirtoja edustivat hintasubven-
tioiden ja pienviljelystukien lisäksi myös lapsilisät ja vuoden 1956 kansaneläkeuu-
distus. Samoin laaja edulliseen korkoon sidottu aravalainoitus oli osa aikakauden 
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sosiaalipoliittista toimintaa, joka mahdollisti etenkin tietyn tulorajan alla eläville 
lapsiperheille oman asunnon hankkimisen. 

Sotien jälkeisenä aikana päätettiin lapsilisien maksusta. Pekka Kuusen arvion 
mukaan esimerkiksi viisilapsisen pienviljelijäperheen käytettävissä olevat tulot 
lisääntyivät keskimäärin ehkä noin neljänneksellä. Vuonna 1949 lapsilisien osuus oli 
40 prosenttia kaikista valtion sosiaalimenoista ja 1950-luvulla noin 8 prosenttia kai-
kista valtion kassamenoista.251 Suomen Sosialidemokraatti vuodelta 1956 kertoi, että 
peräti 630 880 lasta sai lapsilisää.252 

Lapsilisät olivat kaiken aikaa oikeiston hampaissa ja niiden sisällöstä käytiin jat-
kuvaa riitelyä eduskunnassa. Syyskuussa 1958 Helsingin Sanomat esitteli Kansallis-
osakepankin kuukausikatsausta aiheesta. Katsauksessa oli laskettu, mitkä tuloluokat 
maksoivat eniten veroja ja ketkä hyötyivät lapsilisistä. Lehdessä kerrottiin että alin 
neljännes, sellaiset perheet, joita valtio ei lainkaan verottanut, sai reilusti yli puolet 
kaikista lapsilisistä, eli 12,3 miljardia markkaa, kun kaikki muut ryhmät saivat lap-
silisiä yhteensä vain noin 8 miljardia markkaa. Toiseksi alin veronmaksajaryhmäkin 
hyötyi vielä lapsilisistä, se sai 4,7 miljardia markkaa lapsilisinä mutta maksoi veroina 
1,8 miljardia. Ylin neljäs veronmaksajaryhmä sai lapsilisiä vain 0,5 miljardia, vaikka 
maksoi veroja 3,7 miljardia markkaa.253 Tämä tilasto, joka tietenkin oli suunnattu 
propagandistiseen vaikuttamiseen, kuvannee kuitenkin omalla tavallaan suomalaista 
perherakennetta vielä 1950-luvun lopulla. Pienillä mökkiläistiloilla oli paljon lapsia 
mutta niin vähän tuloja, etteivät he maksaneet veroja laisinkaan.

Pääkaupunkiseudun rakennus- ja elintarvikealan eläkeläisille tehdyn kyse-
lytutkimuksen vastaajien perheiden lapsiluku kuvasi yleisimminkin tunnistettua 
tilannetta. 254 Lapsiluku oli pienempi sekä ammattityöläisten perheissä että kau-
punkimaisesti asuneiden vastaajien ja myös läntisen ja eteläisen Suomen perheissä. 
Vastaajien perheiden lapsilukuun ei sen sijaan vaikuttanut köyhyys eikä vastaajan 
syntymäaika. Isot perheet olivat yleisempiä maaseudulla, tiloilla ja etenkin Itä- ja 
Pohjois-Suomessa.255 Tässä mielessä lapsilisätkin olivat tosiasiassa eräänlaista tukea 
puoliomavaraiselle mökkiläiselämälle, jossa lapset olivat tärkeää työvoimaa. Arto 
Viitaniemi muistaa, kuinka lapsilisillä ”niin isossa perheessä kuin meillä […] oli val-
tava merkitys. Äitihän oli valtavan tyytyväinen, kun se tuli äitin tilille vielä, kaikki se 
kakaroihin laittoi, se oli oikein konkreettinen taloudellinen merkitys isolle lapsiper-
heelle.256 Timo Piippo muisti, miten koko kylän naiset lähtivät yhdessä kaupunkiin 
ostamaan lapsille kenkiä ja vaatteita aina sen jälkeen kun lapsilisät oli maksettu.257 
Pääkaupunkiseudun kyselyyn vastanneista lähes puolet muisti, että lapsilisät oli-
vat olleet erittäin tärkeitä perheiden taloudelle, ja 15 prosenttia arvioi niiden olleen 
melko tärkeitä. Vain 2 prosenttia ei ajatellut lapsilisillä olleen merkitystä perheen 
taloudelle. Vastanneista 37 prosenttia eli aikana, jolloin ei vielä ollut lapsilisää. 

Eläkeläisten elatuskysymys oli eräs suuri keskustelunaihe koko 1950-luvun. Vuonna 
1937 säädetty ensimmäinen kansaneläkeuudistus oli osoittautunut vaatimattomaksi ja 
jätti eläkeläiset jälkeen yleisestä elintason kohoamisesta etenkin sodanjälkeisen inflaa-
tion takia. Vuonna 1950 vain noin 15 prosenttia eläkeiän ylittäneistä sai eläkettä, joka 
tasoltaan oli vaatimaton ja kaikkine lisineenkin vastasi vain noin 15 prosenttia työnteki-
jän palkasta.258 Kansaneläkejärjestelmä uudistettiin vuonna 1956. Vuonna 1957 kokonais-
eläkemenot kasvoivat 2,5-kertaisiksi vuoden 1956 menoihin verrattuna. Niiden osuus 
valtion kaikista kassamenoista oli vuosina 1957–1966 noin 8 prosenttia.259 Kansaneläke-
uudistus oli ehkä vanhan omavaraistaloudellisen tuotantomallin ja sotien jälkeisen ajat-
telutavan viimeinen suuri uudistus. Helsingin Sanomissa arvioitiin, että uusi laki merkitsi 
tulonsiirtoa maaseudulle. ”Vuodenvaihteessa tuleva uusi kansaneläkejärjestelmä muut-
taa eläkejärjestelmän luonnetta”, lehti arvioi. ”Huoltolinja on kieltämättä varattomille 
edullisempi kuin vakuutuslinja ja kun maaseutu maksaa varsin pienen osan lain mukai-
sista ’vakuutusmaksuista’ saaden kuitenkin pääosan eläkkeistä, merkitsee laki huomat-
tavaa tulonsiirtoa maaseudun pieneläjien hyväksi.”260 

Laki ei syntynyt tyhjiöön – jo ennen uusia kansaneläkelakejakin eläkeläisten oli 
ollut elettävä. Maassa oli monenlaisia järjestelmiä, jotka ainakin osalle eläkeläisiä 
tarjosivat kohtuullisen elämän. Osa vanhuksista työskenteli niin kauan kuin pys-
tyi ja eli saamillaan palkkatuloilla ja/tai viljelyllä. Valtion ja kuntien eläkeläisillä oli 
oma eläkejärjestelmänsä. Yksityisillä työnantajilla oli ollut köyhäinhoitolain mukai-
sesti ehdollisesti määrätty elatusvelvollisuus, johon oli sisältynyt työntekijälle oikeus 
eläkkeen luontoiseen etuuteen, edellyttäen, ettei hänellä ole omia säästöjä tai lapset 
eivät kyenneet häntä elättämään. Vuonna 1955 huoltoapulakia uudistettaessa korva-
usvelvollisten piiristä poistettiin toisen polven sukulaiset, mutta lasten velvollisuus 
huoltaa vanhempiaan ja vanhempien pitää huolta myös täysikäisistä lapsistaan säily-
tettiin.261 Rudolf Lindblad muisteli lapsuuttaan ja nuoruuttaan Helsingissä ja totesi, 
että melkein joka kodissa eli jossain nurkassa suvun vanhuksia.262 Kaupunkien ja 
kauppaloiden eläkeläisistä vuonna 1962 yksin asui noin kolmannes, puolison kanssa 
noin 36 prosenttia, lapsen tai hänen perheensä kanssa viidennes, muiden sukulaisten 
tai muiden ihmisten kanssa noin 12 prosenttia.263

Työeläkekomitean mukaan niin sanotut syytinkieläkkeet olivat vielä maaseu-
dulla tavallisia: ”Vaikka pientilaan liittyvä syytinki ei olekaan suuri, se voi sisältämi-
ensä asunto- ym. luontaisetujen muodossa antaa kansaneläkkeensaajalle huomatta-
vaa lisäturvaa siinä määrin, että vanhusten asema maaseudulla saattaa olla verraten 
tyydyttävä. Tämän mahdollisti oma tai edullinen asunto, mahdollisuus tuottaa 
elintarvikkeita joko yksin tai perheenjäsenten työkykyisten jäsenten avustuksella.” 
Noin 10–20 prosentilla komitean tutkimista vanhuksista oli jonkinlainen yksityi-
nen työnantajan maksama eläke ja puolella asuntoetu. Pekka Kuusen komitealle 
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antaman asiantuntijaselvityksen mukaan näyttikin kansaneläke- ym. edellä mainittu 
turva ainakin eräissä tutkituissa maalaiskunnissa jo takaavan vanhuksille kulutus-
tason, joka on kohtuullisessa suhteessa asianomaisen alueen väestön aktiivin osan 
kulutustasoon.264

Lisäksi yleinen mielipide ainakin kaupungeissa kannatti yhä vuonna 1963 sel-
laista ajatusta, että kansalaisten tuli itse varautua vanhuutensa varalle, kuten Yrjö 
Heleniuksen tutkimus Omavastuu vai yhteisvastuu osoittaa. Tutkimus tehtiin tam-
perelaisten keskuudessa, ja sen määrittelemästä työväen kerrostumasta 77 prosent-
tia ja johtavasta kerrostumasta 81 prosenttia oli samaa mieltä seuraavan väittämän 
kanssa: ”Jokaisen pitää itse ponnistella ja säästää vanhuutensa varalle, eikä jättää itse-
ään yhteiskunnan elätettäväksi.”265 Pääkaupunkiseudun elintarvike- ja rakennusalo-
jen eläkeläisille tekemässäni kyselyssä tiedusteltiin, miten heidän isovanhempansa 
olivat selviytyneet taloudellisesti (myös tähän kysymykseen vastaajat saattoivat antaa 
monta vaihtoehtoa).

Taulukko 4. Isovanhempien tilanne

Omalla tilalla  
tai syytingillä Eläkkeellä Lasten  

luona
Lasten  

auttaessa
Omilla  

säästöillä

Äidin vanhemmat 46,8 15,7 14,2 7,4 18,8

Isän vanhemmat 45,6 13,4 14,5 8,9 19,5

Kaavakkeiden sivuun oli kirjoitettu seuraavanlaisia lisätietoja:

   ”Torppari.”
  ”Mummoni hieroi ja sai siitä lisäansioita.” 
  ”Äidin suku hävisi kansalaissodan aikana. Hän oli orpo.”
  ”Torppareita, jotka saaneet häädön, mutta rakentaneet uuden talon saatuaan 
palata kotitilalleen.”
  ” Isän vanhemmat asuivat liki, auttoivat polttopuun hankinnassa, hevostöissä ja 

pappa rakensi talomme ennen sotia isän kanssa.” 
  ” Äidin äiti eli leskenä ja kulki kylissä pesemässä pyykkiä, josta sai toimeentu-

lon itselleen ja vanhimmalle v eljelleni.” 
  ”Omalla mökillä syytingillä.”
  ”Vaari ammuttiin kapinassa.” 
  ”Isovanhemmilla oli kaksi lehmää, minä olin yhden talven pois koulusta ja 
heillä apuna.”

  ”Äidin ja isän vanhemmat saivat kunnanjauhoja.” 
  ”Toiset isovanhemmat vanhainkodissa.” 
  ”Äidinpuoleiset isovanhemmat kuolivat 1918.” 
  ”Suutari-isän vanhemmat selvisivät kerjuulla.”
  ” Torppareita 1800-luvun lopulta asti, 1865 syntyneitä, selvisivät omalla tilalla ja 

lasten auttaessa taloudellisesti.” 
  ”Isoissa taloissa renkeinä ja piikoina.” 
  ” Työllä.” (Tämä oli kirjoitettu hyvin monissa kaavakkeissa sivuun, koska sitä ei 

ollut ymmärretty kysyä vaihtoehtona.)

Eräs vastaaja oli kirjoittanut erilliselle liuskalle: ”Isän isä teki päretöitä eli koppia 
myyntiin torikauppiaille niin kauan kuin kuoli. Se oli sellaista aamuviideltä ilta-
seitsemään, ylikin. Eläke ei riittänyt. Lähtö tuli yöllä hänen ollessaan 80-vuotias. 
Koppakuorma odotti valmiiksi tehtynä aamuista torille lähtöä.” 266

Vaikka vasemmiston kansanedustajat olivat toimineet paremman eläketurvan 
puolesta, todellisuus oli pakottanut ihmiset elämään ilman sitä. Vanhuksella ole-
tettiin olevan itsellään säästöjä vanhuuden varalle ja lisäksi lapsilla oli lakisääteinen 
velvollisuus elättää tarvittaessa vanhempansa. Oletettavasti vasta useita vuosia myö-
hemmin hyväksyttiin yleisesti sellainen uusi mullistava ajatus, jonka mukaan eläk-
keen tulee kertyä niin suureksi, että vanhus selviää sen varassa ilman työntekoa, peru-
namaata, lehmää, omia säästöjä tai lasten rahallista tukea. Tyyne Leivo- Larssonin 
arvio uudesta kansaneläkelaista joulukuussa 1956 Suomen Sosialidemokraatissa kuvasti 
hyvin vallitsevaa ajattelutapaa ja elämänmuotoa: ”Suurin myönteinen tapahtuma on 
kevätkaudella säädetty uusi kansaneläkelaki […]. Uudetkaan eläkkeet eivät kyllä ole 
niin suuria, että ne yksistään kykenisivät takaamaan riittävän turvan eläkeläiselle. 
Mutta ottamalla huomioon, että useimmilla eläkeläisillä on lisäksi muita tuloja tai 
sitten he asuvat omaistensa kanssa yhteisessä taloudessa, tämä uudistus tulee tun-
tumaan taloudellisena helpotuksena paljon useammalle kuin eläkeläisten lukumäärä 
on. Ja onhan heitäkin jo noin 400 000.”267 

Puhdas palkkatyöläisyys ei ollut vielä 1950-luvulla vallitseva elämänmuoto, vaan 
pienviljelyksen, pienyrittäjyyden ja palkkatyöläisyyden yhdistelmä muodosti väestön 
valtaosalle elämisen ehdot. Jos aiemman, valkoisen pienviljelysvaltion sosiaalipoli-
tiikan keskeinen ajatus oli ollut, että suorat rahasiirrot rappeuttavat kansaa, näin 
ajateltiin edelleen: työttömien sosiaaliturvaa edistettiin työllisyystöillä. ”Kun työttö-
mät pantiin tietyömaihin, tie- ja vesirakennushallituksesta tuli Pohjoismaiden suu-
rin työnantajat”, toteaa Marko Nenonen kuvatessaan työllistämistöiden laajuutta.268 

Vuoden 1958 työttömyyskomitean mietintö kuvasi, kuinka suoranaista raha-
avustusten jakamista ilman vastasuoritusta oli pidetty vahingollisena, koska se saattoi 



100
          

Pienviljelyksen ja puolittaisen omavaraistuotannon vanha maailma 101Pienviljelyksen ja puolittaisen omavaraistuotannon vanha maailma
            

vaikuttaa moraalisesti rappeuttavasti työntekijän vastuuntuntoon. Mietinnässä arvi-
oitiin, ettei niissä työttömyyspolitiikan varsinaisissa perusteissa, joita sovellettiin 
1930-luvulla, ollut tapahtunut toisen maailmansodan jälkeen oleellisia muutoksia.269 
Gia Virkkunen kuvaa, kuinka hätätöistä maksettiin 1930-luvulla todella mitätöntä 
palkkaa270, mutta toisen maailmansodan jälkeiset työttömyystyöt teetätettiin käyvällä 
palkalla. Tämä suututti melko lailla oikeistoa, ja sitä paheksuttiin jatkuvasti lehtikir-
joituksissa ja väitettiin, että työttömyystyömaille hakeuduttiin hyvien palkkojen takia, 
vaikka työtön olisi muualtakin saanut työtä tai sitä olisi ollut omalla tilalla. Vuoden 
1958 työttömyyskomitea määritteli eri työttömyyden lajit ja totesi, että teollisuuden 
rakenteesta johtuen työttömyys oli kausiluontoista ja huipussaan tammi–maalis-
kuussa. Tosin kesätyöttömyyttä oli saattanut olla enemmänkin, mutta sitä ei kyetty 
mittaamaan, koska käytössä olivat vain työttömyyskortistojen tiedot. Useimmat kun-
nat eivät pitäneet kortistojaan lainkaan auki kesäisin, joten työttömäksi ilmoittautu-
minen kesäisin oli mahdotonta. Pohjois- ja Itä-Suomessa työttömyys oli rakenteel-
lista. Näillä alueilla esiintyi työttömyyttä hyvinäkin aikoina. Komitea erotti omaksi 
ryhmäkseen niin sanotun kitkatyöttömyyden eli työttömyyden eri sesonkien (esim. 
puunkaato ja uitot) välillä. Työttömyyden eri lajit esiintyvät yleensä samoilla maantie-
teellisillä alueilla.271 

Pienviljelykeynesiläisyys

Poliittinen voimasuhde muuttui Suomessa toisen maailmansodan jälkeen, mikä 
loi yhteiskunnalliseen uudistustyöhön uusia mahdollisuuksia. Sosiaalivakuutuksen 
syntyminen viivästyi kuitenkin 1960-luvulle asti, ja erääksi syyksi esitän, että vanha 
tuotantotapa ja hegemoninen ajattelutapa pitivät vallassaan sekä kansalaisia että 
puolueita. Sotien jälkeisen kauden sosiaalipolitiikkaa voitaisiin kutsua eräänlaiseksi 
”pienviljelykeynesiläisyydeksi”, jossa yhdistyi vanhan omavaraistalouden ajattelutapa 
jonkinlaiseen keynesiläiseen ideologiaan. Pienviljelykeynesiläisyyden termillä voitai-
siin kuvata edellä esiteltyä talous- ja sosiaalipolitiikan kokonaisuutta, jossa tukimuo-
dot koostuivat esimerkiksi asutustoiminnan kuluista, erilaisista pellonraivauspalkki-
oista, oman maidon juomatuesta, lehmänpitoavustuksista sekä subventioista, joilla 
pyrittiin laskemaan elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden hintoja, työllistämistöistä, 
lapsilisistä ja kansaneläkkeistä, jotka olivat universaaleja etuja. Toisaalta etenkin kan-
saneläke niin pieni, ettei yksinäinen kaupunkilaiseläkeläinen pelkästään sen varassa 
kyennyt selviytymään kunnolla.

Ilmaisulla pyrin siis kuvaamaan eräänlaista jakopolitiikkaa demokraattisessa 
talonpoikaisvaltiossa, jossa palkansaajien, pienviljelijöiden ja yrittäjien ammatit eivät 
vielä olleet kaikkialla erkautuneet toisistaan, vaan jossa tukitoimin yritettiin antaa 

kaikille monimuotoistalouden eläjille hiukan lisää valtion varoista. Termi pitää sisäl-
lään myös uuden poliittisen ja yhteiskunnallisen voimasuhteen tilan, jossa edellisen 
hegemonian toimintamalli ei enää riitä turvaamaan maaseudun pieneläjien suostu-
musta Neuvostoliiton voitettua sodan, mutta jossa pienviljelysideologia vielä yhdis-
tää kansalaisia. Esimerkiksi viljan ja maidon hintasuhteen muutokset kuvannevat 
hyvin yhteiskunnallisen voimasuhteen muutosta. Koska kyse oli myös eräänlaisesta 
suhdannepolitiikasta ja kulutuskysyntää lisäävästä talouspolitiikasta, rohkenen kut-
sua sitä pienviljelykeynesiläisyydeksi ymmärtäen, että termi sisältää tulkinnallisia 
ongelmia.

Miten elämästä selvittiin? 

Etenkin Hannikaisen, Peltolan ja Virkkusen tutkimukset ovat selvittäneet elämää 
1930-laman tilanteissa. Tämän tutkimuksen kysely- ja haastatteluaineisto käsitte-
lee pääasiassa nuorempien, 1930-luvun jälkeen syntyneiden ihmisten kokemuksia 
(yli 90 % pääkaupunkiseudun rakennus- ja elintarvikealan eläkeläisvastaajista on 
syntynyt vuosien 1928–1946 välisenä aikana), eivätkä 1930-luvun laman kokemukset 
nousseet paljonkaan esiin, sota-aika sitäkin enemmän. Tauno Taskinen, lihanleik-
kaaja, HK:n monikymmenvuotinen pääluottamusmies, muisti kuinka hänen van-
hempansa olivat ensin muuttaneet vuokramökkiin taksvärkkiä vastaan, mutta sitten 
ostaneet pienen paikan. He olivat saaneet pidettyä sen 1930-laman aikana kovalla 
työllä ja saituudella, ja Taskisen vanhemmat veljet olivat muistellet sitä suorastaan 
nälkäaikana.272 

Koska köyhäinhoito oli etupäässä kuntien tehtävä, muutamien ihmisten 
lapsuuden muistelmista välittyvät myös eri alueilla vallinneet erilaiset käytännöt. 

Eräs maalarin poika, joka itsekin oli maalari Pohjois-Karjalasta (s. 1934), kuvasi, 
miten hänen lapsuudenkodissaan oli 11 lasta, yksi hehtaari maata, lehmiä, lampaita, 
sika ja kaneja. Maalarin muistelma kunnallisesta sosiaaliavusta oli seuraavanlainen: 
”Ainoastaan oli sellainen suurperheavustus jonka sai kuudennesta lapsesta lähtien, 
sitäkään ei saanut rahana vaan huonekaluina. Astiakaappi ja puurakenteinen avattava 
sänky oli eräänlainen yhdistelmävaihtoehto.” Edellä esiintynyt orpo nuori postinkan-
taja ja kaninkasvattaja muisteli kirjoituksessaan, kuinka ”pappan kuoleman aikoihin 
pari kunnanhallituksen miestä kävi meillä ilmoittamassa, että kunnanhallitus oli päät-
tänyt maksaa meille avustusta, olikohan ollut 350 markkaa kuussa. Tähän mummuni 
pontevasti ilmoitti, että ’ei me tarvita, kyllä me tullaan omillamme toimeen’. Tähän 
miehet vastasivat, että kyllä me nyt maksetaan, koska niin on päätetty, ja mummoni 
itki monta kertaa kun hänestä tehtiin ilman aihetta ’kunnanvaivainen’. Mummo kuoli 
1950, olin silloin 16-vuotias. Siitä lähtien olen tullut omillani toimeen.”273
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Kun Aarre Hanan isä kuoli 49-vuotiaana, perheeseen jäi kahdeksan alaikäistä 
lasta. Vanhimmat pojat jäivät auttamaan perheen taloudessa, mutta silti piti hakea 
apua kunnalta ja ”se oli häpeällistä, kun perhe tuomittiin kunnanelätiksi. Koettiin, 
että oltiin elättejä.” Sisaret keräsi marjoja ja oltiin talkoissa taloissa, näinkin saatiin 
perheelle ruokaa.274 Timo Piipon kotiväki sai puolestaan rintamamiestilansa vuonna 
1950 ja hänen mukaansa alkuvuodet elettiin tilan perustamispalkkioilla, metsän 
myynnillä ja työllistämistöillä.275 Näihin pienviljelysvaltion tukimuotoihin ja lapsili-
siin ei näyttäisi liittyneen minkäänlaista stigmatisoivaa luonnetta, vaan niistä taistel-
tiin ja niitä puolustettiin tärkeinä oikeuksina. 

Monet kyselytutkimukseen vastanneet kertoivat orpoudestaan, samoin monet 
haastatelluista, myöhemmin keskeisistä ammattiyhdistysaktiiveista. Chrichton Vul-
canin pääluottamusmies Ilmari Nieminen oli isätön, telakan toinen aivan keskeinen 
aktiivi Kauko Sunisto oli sotaorpo. Helsingin kirvesmiesten sihteeri Mauri Perä 
sai isältään 12-vuotiaana perinnöksi kellon ja tehtävän huolehtia perheen elatuk-
sesta. Teuvo Kauhasen isä kuoli hänen ollessaan melko nuori, Marian konditorian 
ammattiyhdistysaktiivit Elina ja Hilja Hartikainen menettivät äitinsä aivan pieninä. 
Kaapelitehtaan ammattiosaston monivuotinen puheenjohtaja Antti Paananen oli 
sotaorpo.276 Rakennusalan veteraanien tapahtumassa eräs osallistuja kertoi tauolla, 
kuinka hänet myytiin neljänä peräkkäisen 
jouluna eri taloihin, kun hänen isänsä oli 
mennyt Amerikkaan ja äiti kuollut.

Kuvattujen selviytymismekanismien 
avulla voi tarkastella vanhan yhteisön järjes-
telmää, koska nämä lasten orpouden koke-
mukset kuvaavat puoliomavaraisen agraari-
systeemin toimivuutta ja toimimattomuutta 
arjen tasolla, melkoista ajattelutapojen 
eroa nykyiseen hyvinvointivaltion malliin. 
Orpousmuistojen avulla voi ymmärtää 
lasten ja tehtyjen työmäärien merkitystä 
työvoimavaltaisessa agraariyhteisössä ja 
vastaavasti olemassa olleen sosiaaliturvan 
puutteita. Orvoille löytyi sijaa sieltä, missä 
oli puutetta tekijöistä. Sisarukset Elina ja 
Hilja Hartikainen jäivät äidittömiksi hyvin 

varhain. He olivat kotoisin Muuruvedeltä. Elina Hartikainen (s. 1926) kertoi, kuinka 
”äiti kuoli 41-vuotiaana ja minä jäin orvoksi viisi ja puoli -vuotiaana. Äitillä oli kaksi 
lehmää, isä joutui hävittämään ne. Isä oli talolla töissä, ei aina talo tarvinnut, savot-
tatöissä kävi, missä aina tarvittiin. Äiti haudattiin mikkelinä, se jäi mieleen. Minut 
otti äitin hyvä ystävä, veljen otti yksi äitin veli, Hilja jäi isän kanssa, mutta hänetkin 
otti yksi pieni paikka. Sitten jouduin mummon hoiviin viiden vanhana. Mummo oli 
lähettänyt sanan papalle, että halusi ottaa yhden niistä tytöistä. Oma tyttö oli mennyt 
viikkoa ennen naimisiin ja halusi uuden tytön itselleen. Niin minut sitten vietiin sinne. 
Olivat hyviä meille, ei mitään moittimista. Se työ, se oli aina ensimmäinen, selkä vää-
ränä kannettiin kaikki korennot, mummo oli vanha ja huono, hänellä oli apulainen, 
minä siinä apuna, kun miehet kauempana oli töissä. Jalat linkkua heitti, kun alta kym-
menvuotiaana kannoin isoja maitotonkkia. Siitä lähtien selät ovat olleet huonoja.”277 

Kyselytutkimuksen kaavakkeiden sivuun kirjoitettujen tarinoiden yhteydestä 
löytyi monenlaisia orpouden aiheuttamia kasvutilanteita, joissa kaikissa näkyy van-
han pienviljelymaailman asenteet ja selviytymiskeinot sekä malliin sisältyvä ”sosiaa-
liturva” ja tai sen puute. Pyhäjärven kunnassa vuonna 1926 syntynyt nainen, kondiit-
tori, kertoi että hänen isänsä oli maanviljelijä, lapsia oli 13. Isän kuoltua he joutuivat 
omalta tilalta pois, vuokralle taloon. Veljet olivat talossa töissä, samoin vastaaja ja 
hänen siskonsa. Kouluun lapset eivät päässeet syksyllä ennen kuin talon työt oli 
tehty. ”Äiti kun haki kunnasta apua, sanottiin, että viekää lapset lastenkotiin. Joskus 
sai riisijauhoja.”

Pienviljelijäyhteiskunnan menetelmillä saattoi kuitenkin perhe myös sel-
viytyä ja olla ylpeä menestymisestään, kuten hyvin monissa kyselytutkimuksen 
vastauksissa ja sivuun kirjoitetuissa lauseissa kerrottiin. Anttolassa vuonna 1934 
syntynyt nainen toimi myöhemmin tupakkateollisuuden koneenhoitaja. Hänen 
isänä oli ollut työmies, metsätöissä talvisin ja kesällä laivurina. Äiti oli ompelija. 
Lapsia perheessä oli seitsemän. Isä kuoli vuonna 1935, sen jälkeen perheellä oli 
monia asuntoja, viimeiset 11 vuotta vuokramökissä, jossa maata kaksi hehtaaria, 
kaksi lehmää, muutama lammas, possu ja kissa. Rahat pantiin yhteiseen kassaan, 
josta jokainen sai tarpeen mukaan. Isäpuoli kuoli syöpään vuonna 1948. Vastaaja 
kirjoitti: ”Taitava taloudenpito ja yhteishenki ovat ykkösasioita. Äitini oli tarkka 
ja neuvokas.” Perhe toimi työväenyhdistyksissä ja SVUL:ssa koska ei ollut muita 
urheiluseuroja. Vastaaja ehti osallistua lapsena myös näytelmäkerhotoimintaan, 
tanhuihin ja voimisteluun.278 Eräs sotaorpo muisteli, että ”isäni kaatui sodassa 
1942, olin 1-vuotias ja veljeni 3-vuotias. Asuimme äitini enon talossa kamarin ja 
keittiön sisältävässä asunnossa. Äitini kävi taksvärkkitöissä. Työllään hän hankki 
ruoan lapsilleen. Äitini oli kova kutomaan ja hän kutoi kylän ihmisille villapai-
dat, lapaset ja sukat. Tästä hän sai rahaa, millä ostettiin niitä tarvikkeita, joita Kauhavalainen nainen kilien kanssa.
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ei muuten saanut. Siirtolaismummo Tetri hoiti meitä, kun äitimme kävi metsä-
töissä tekemässä propsia ja hakkaamassa halkoja. Lapsilisät tulivat tositarpeeseen 
ja menivät yleensä talousmenoihin.”279

Vanhan pienviljelyhegemonian ajattelutapaa ja sosiaalisen turvan käsitettä 
kuvannee, kuinka asustuskomiteoiden mietinnössä todettiin, että sotaleskelle ja 
orvoille lapsineen pitää antaa maata raivattavaksi.: ”Monet ovat sodassa menettäneet 
perheen huoltajan, työkykynsä, jopa jotkut lapset vanhempansakin. Näidenkin hen-
kilöiden tulevaisuus on turvattava.” Komiteamietinnössä arvioitiin, ettei yhteiskunta 
koskaan pysty antamaan rahallisesti niin paljon avustusta, että se turvaisi mainitulle 
henkilölle kohtuullisen toimeentulon, ja todettiin myös, ettei ”tällainen avustamisen 
muoto sitä paitsi yhteiskunnallisista syistä ole soveliaskaan”. Sen sijaan mietinnössä 
todettiin, että ”monta kertaa on jouduttu havaitsemaan, ettei maaseudulla perheen 
huoltajan kuolema ole niin ratkaiseva kuin muissa yhteiskuntaluokissa, koska maata 
viljelevällä perheellä on toimeentulonsa perustana viljelmä. Perhe voi jatkaa työtänsä 
vaikkakin perheen pää on poistunut elävien joukosta. […] Mainittakoon ainoas-
taan, että leski ja lapset voivat kykyjensä mukaan osallistua vaikkapa pienenkin tilan 
hoitoon siitä puhumattakaan, että lapsien varttuessa heidän työkykynsä kasvaa.”280 
Ajatus kylmää nykyajan ihmistä: yksinhuoltajaäiti työnnettäisiin pienine lapsineen 
keskelle korpea.

Kaapelitehtaan ammattiosaston eläkkeellä olevan puheenjohtajan Antti Paana-
sen perhe oli juuri hankkinut oman tilan, kun perheen äiti vammautui vaikeasti 
tapaturmassa ja miltei samanaikaisesti isä kuoli sodassa. Lapset olivat pieniä ja kunta 
järjesti aluksi apua perheelle. Lapset alkoivat sitten vähitellen itse vastata perheen 
taloudesta, kummatkin vanhemmat pojat olivat vuorotellen vuoden pois koulusta 
alle kymmenvuotiaina hoitaen ruoanlaiton, eläimet, huushollin ja nuoremmat lap-
set. Äidin vähitellen kuntoutuessa hän paneutui tilan hoitoon ja laajensi maatilaansa 
hankkien uutta maata ja kehittäen tilastaan todellisen mallitilan. Paanasen äiti jopa 
voitti myöhemmin useita palkintoja maatalouskilpailuissa.281 Koivikkorannan eläke-
läistapahtumassa myös eräs Äetsässä pientilalla vuonna 1949 syntynyt tamperelai-
nen teurastaja muisteli, kuinka ”rupesin viiden vanhana hoitamaan tilaa, koska muut 
kuoli poies, vieraita käytettiin lisäksi. Tätini vastasi virallisesti, muttei itse jaksanut 
tehdä tilan töitä.” Mies päätti tämän muistelmansa onnelliseen hymyyn: ”Elämä 
meni hyvin. Silloin sai kunnon maitoa ja kermaa.”282 

Sota-ajan kurimuksen seurauksena syntyi paljon uusperheitä. Kyselytutkimuksen 
vastausten sivuun oli myös kuvattu sellaisia vaikeita ongelmia, joita syntyi, kun per-
heeseen tuli uusi isä ja suhde ei ollut helppo. Näissäkin muistelmissa kovia kokeneet 
agraariyhteiskunnan nuoret kasvatit nousivat itsenäisiksi toimijoiksi, jotka ratkaisivat 
tilanteet omilla keinoillaan: ”Äitini meni uuteen avioliittoon sodan jälkeen ja tästä 

liitosta syntyi kaksi poikaa vuosina 1950 ja 1953. Tällöin asuimme äitini syntymäko-
dossa, joka rakennettiin uudelleen omalle tontille. Tähän aikaan minä hoidin velipuo-
liani. Äitini sairastui vakavasti vuonna 1955 ja kuoli heinäkuussa samana vuonna. Tästä 
alkoi elo maailmalla. Isäpuoleni ajoi minut ja veljeni pois kotoa. Menin aluksi Mum-
moa ja Vaaria hoitamaan, sillä koulu oli kesken (jatkokoulu + rippikoulu). Mummo 
oli poliopotilas rullatuolissa. Vaari oli dementikko, kova karkailemaan. Minä hoidin 
hänet kotiin, pesin pyykin, laitoin ruoan ja siivosin. Vuonna 1957 pääsin ripille. Tätini 
hommasi piikapaikan Helsingistä ja siitä alkoi itsenäinen elämä.”283

Unto Rantanen, turkulainen eläkeläinen, liha-alan keskeinen aktiivi, pääluotta-
musmies ja liiton hallinnon jäsen muisteli Koivikkorannan retkellä suhdetta omaan 
isäpuoleensa: ”Isä kuoli sodassa. Mää joutusin harventamaa ja tekemään kymmenen 
vanhasta maatöitä, joitain pennejä sai rahaa ja kaikki annettiin kotiin, että sai kou-
luvaatteet. Jouduin paikatuissa olemaan paljon, pilkattiinkin, kun oli paikatut vaat-
teet ja saappaat. Oli ruoan kanssa hankalaa, niin sen ymmärsi. Isäpuolen kanssa tuli 
riitaa, kun aina hakkas, vaikken pahaa tehnyt, niin sain niskalleni, äiti jos tuli väliin, 
niin sai selkää. Löin isäpuolta karmistuolilla päähän, tuli tajuttomaksi, luulin että nyt 
se nitistää mun. Mutta parin viikon kuluttua sano: me ei sovita samaan taloon, eikä 
äitillä ollut sanomista. Lähdin 14:n ikäisenä, Turkuun leipomon juoksupojaksi, ajoin 
leipomon tuotteita. Mun mielestä hänellä (isäpuoli) ei ollut rakkautta koko elämää 
kohtaan, kun sorasta kotiin tuli. Ne miehet oli ihan hajalla. Koko elämän katkeruus 
ja opin etten omia lapsia kurita.”284 

Sotaorpojen kokemukset ja muistot lapsuudesta vaihtelivat. Onnellisena lap-
suuttaan ei muistanut Oulun läänissä vuonna 1931 syntynyt kirvesmies. Hänen 
isänsä, pientilallinen, jäi sotavangiksi vuonna 1939. Lapsia perheessä oli seitse-
män. He asuivat mökissä, söivät lihaa, jos sattuivat saamaan, kauppaan oli 17 kilo-
metriä. Vastaaja muisteli, että halla vei aina kaiken viljan. Sota-aikana kaikki oli 
loppu, kovat pakkaset, ei teiden aurausta ja lapsilla pakkotyövelvollisuus, irtolais-
laki. ”Sota tuhosi kaikki haaveet ja koulunkäynnit. Kellään ei ollut mitään. Olen 
käynyt kansakoulua kolme luokkaa, opettaja ei-pätevä maatalon emäntä. Töihin 
ei ollut kun lapsia ja naisia, meitäkin seitsemän nälkäistä sota-orpoa.” Eräs vas-
taaja vertaili lapsuutensa kokemuksia nykyaikaan: ”Lapsuuteni oli ihan normaalia 
ennen talvisotaa ja perheemme eli isän palkalla. Meitä lapsia oli viisi. Jatkosota 
alkoi, samaten vaikeudet. Isä kuoli 1942. Meillä ei ollut säästöjä. Äiti haki apua 
sosiaalitoimistosta, asuimme Tampereella. Äidille ehdotettiin, että hän lähettää 
nuorimmat lapset Ruotsiin. Äiti ei suostunut luopumaan lapsistaan. Minä olin 
16-vuotias. Äiti meni töihin. Minun täytyi keskeyttää koulu. Muutimme Keravalle 
ja minäkin menin töihin. Elimme ilman sosiaaliapua. Siskoni oli 14-vuotias ja 
hän hoiti pikkupojat päivisin. Saatiin joskus Amerikan paketti, jossa ei ollut esim. 
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lasten vaatteita, niistä ei ollut paljon iloa. Nykyään on sosiaaliturva parempaa. Ei 
tarvitse viiden lapsen yksinhuoltajan antaa lapsiaan pois. Lapset saavat opiskella, 
eikä tarvitse lopettaa koulua ja alkaa elättämään perhettä niin kuin minä jouduin. 
Sitä ei paheksuttu silloin. Oli vähän niin kuin kehitysmaissa nykyään, vaikka elet-
tiin 40-lukua.”285 

Kyselytutkimuksen avulla pyrin selvittämään, kokivatko pääkaupunkiseudun 
elintarvike- ja rakennusalan veteraanit lapsuutensa köyhäksi. Köyhyyttä koskevat 
kysymykset jäivät noin sadalta vastaamatta, ilmeisesti asiaa koettiin vaikeaksi mitata 
tai noloksi. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan perheen taloudellista tilaa suh-
teessa naapureihin, ja huomattavan suuri määrä jätti vastaamatta myös tähän kysy-
mykseen. Ammattiyhdistysaktiivit ovat tottuneet tarkkuuteen, ja eräs vastaaja kir-
joittikin sivun viereen: ”oli niin monenlaisia naapureita”. Kysymykseen vastanneista 
kuitenkin lähes 70 prosenttia kertoi lapsuudenkotinsa olleen köyhä ja hiukan yli 
60 prosenttia katsoi, että perheen tilanne oli ollut samanlainen kuin naapureilla.286 
Koska tähän kysymykseen ei liittynyt minkäänlaisia mittareita, moni todennäköi-
sesti vertasi lapsuutensa tilannetta nykypäivään.

Eino Kilven perheessä elettiin pienillä tuloilla ja Kilpi koki lapsuudessaan eron 
alueen varakkaampiin lapsiin. ”Ero näkyi siinä, että rikkaitten lapset pääsi oppi-
kouluun, oli joku näyttämisen tarve tehdä työnsä viimeisen päälle hyvin. Koulun-
käynti oli toinen, sain aina hyvän todistukset.”287 Ensio Laine totesi lapsuudestaan: 
”Kyllä kai me oltiin köyhiä, nykyisin enemmän ehkä sanottaisiin vähävaraisia, mutta 
oltiin köyhiä. Vähän tasavertaisia naapurusten kanssa.” Kun kysyin Sunistolta ja 
Laineelta, muistivatko he varsinaisesti nähneensä kurjuutta, miehet pohtivat asiaa 
pitkään. Suniston kotona ei ollut kurjuutta. ”Enpä oikein usko, että kukkaan olisi 
Paimiossa ollut nälässä, yks perhe oli huonossa asemassa.” Oliko Turussa köyhyyttä? 
”Oli varmasti”, sanoi Laine, ”alettiin kamppailla ja tuntui että saavutettiin, elämää ei 
ehkä koettu niin huonona”. Hän ei muistanut, että kukaan olisi ollu niin ”ankarassa 
tilassa, että nälkää olisi nähnyt”.288 

Itäisen ja pohjoisen Suomen syrjäkylien todellisuus oli vaikeampaa vielä sotien 
jälkeenkin, ja läntisen Suomen köyhyys oli varmaankin hyvin erilaista kuin Koillis-
Suomen pientiloilla. Eräs kyselyyn vastannut elintarviketyöläinen kirjoitti, kuinka 
”ruokavelkaa syntyi aina työttömyyden aikana ja silloin täytyi hakea pankista vek-
seli. Oltiin köyhiä, mutta oli vielä enemmän puutteessa olevia. Olen nähnyt sen-
kin ihmeen, kun aikuinen mies on lainannut naapurin hevosta ja lähtenyt kerjuulle 
yrittämään talveksi ruokaa perheelleen talosta taloon. Tämän yhteiskunnan on vai-
kea ymmärtää sotien jälkeisen ajan todellista köyhyyttä, se oli varsinkin maaseudun 
syrjäkylissä niin täydellistä ja järkyttävää kun sitä vertaa nykyaikaan. Ei ollut mitään 
turvaverkkoa mihin olisi pudonnut työttömyyden tai sairauden tullessa. Itse olen 

lähtenyt maailmalle matkalitterat ja 30 mk naapurilta lainattua rahaa taskussa ja 
tieto siitä, että perillä saa ruokalappuja ruokalaan muutaman päivän päästä. Mutta 
kaikesta huolimatta ei minun lapsuuteni niin ankeata ollut, sitä mitä ei ollut ei osan-
nut kaivata. Siinä yhteiskunnassa oli jotain, joka on tyystin hävinnyt ihmisten joka-
päiväisestä kanssakäymisestä ja elämästä.”289 

Muuan 1943 Piippolassa syntynyt työmiehen poika, muurari, totesi kirjoituk-
sessaan, ettei ennen niin sanottu mökkiläinen saanut mitään sosiaaliturvaa. Hän 
oli kirjoittanut punaisella tussilla seuraavassa kursivoidut lauseet: ”Ei sitä tunne-
tukkaan. Jos joutui sairauden tai muun takia hakeen kunnan apua. Oli suuri häpeä – 
koko pitäjä tiesi sen. Rikkaat pilkkas sitä. Usein joutu köyhän pennut huutolaiseksi. Sitä 
asiaa ei tiedä toinen senkun kokee niin tietää kuin kova häpeä se usein on kantaa läpi 
elämän sitä taakkaa. Köyhän lapset usein joutu jättään koulun kesken kun täyty 
mennä töihin, kun vanhemmat oli köyhiä tai sairasti tai ei ollut töitä. Talolliset ja 
rikkaat kyllä pärjäs, ei ollut puutetta leivästä. Täytys tehdä enemmän tutkimus-
työtä miten kurjaa köyhillä ennen oli. Nykysukupolvi ei tiedä tästä asiasta juuri 
mitään. (Oltiin monessa paikassa niin sanotusti nälkäkuoleman kans hippasilla, 
tämä on totta?)” 

Vastanneiden joukosta erottuu avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten ryhmä. 
Tilanne saattoi merkitä tiukassa kyläyhteisössä syrjintää ja osattomuutta, varsinkin 
jos ei ollut isovanhempia auttamassa. Erkki Toivola (s. 1939), isätön poika Eurasta, 
kasvoi isoisänsä ja tätinsä hoivissa. Toivolan äiti kuoli mielisairaalaan, ja Toivola 
muisti, että häntä itseään sanottiin äpäräksi ja että sen kuuli monta kertaa. Toisaalta 
hän kasvoi hyvin turvallisissa oloissa isoisän ja tätien hoitamana ja osallistui pap-
pansa kanssa niin puun hankintaan, peltotöihin kuin yhteiskunnallisiin rientoihin-
kin. Toivolan isoisä oli entinen tarkka-ampuja Venäjän armeijassa, ja hän oli ollut 
sotavankina ensimmäisen maailmansodan aikana Saksassa. Toivolan isoisä piti Pun-
tarin torppaa, kävi työssä sahalla, oli siellä pääluottamusmiehenä ja toimi työväen-
yhdistyksessä sihteerinä ja puheenjohtajana.290 Vaikeampaa oli yksinäisillä naisilla, 
kuten eräs elintarvikealan vastaaja muisti: ”Äiti teki torppaa vastaan kesällä töitä, 
peltotyöt, riihen lämmitys, viljankorjuu ja puinnit, lapset olivat myös heti töissä 
kun kykenivät. Sosiaaliviranomaiset eivät auttaneet tai tukeneet perhettä. He eivät 
tykänneet äidistä, jolla oli paljon lapsia, mutta ei miestä. Koulussa opettajat ja rik-
kaiden kakarat kurittivat ja kiusasivat.” Varpaisjärvellä vuonna 1931 syntynyt isätön 
kondiittori kirjoitti kaavakkeen sivuun, että äiti oli ollut kehrääjä mutta joutunut 
myös kerjäämään lapsilleen ruokaa. Perheessä oli viisi lasta. Puut perhe sai kunnan 
metsästä, äiti kaatoi, lapset auttoivat. Lihaa ei juurikaan ollut.291 

Koivikkorannan eläkeläisten tapaamisessa useimmat muistot kiteytyivät keske-
nään hyvin samantyyppisiksi. Vuonna 1936 syntynyt lapinlahtelainen meijeriapulainen 
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kertoi, kuinka oli ”nuorena joutunna tekemään töitä, äiti oli sotaleski, ei ollut rahaa. 
Piti olla joka talossa heinän teossa ja kaikessa muussa työssä. Rieskan sai kainaloon, 
ruoan talosta, äitillä ei ollut antaa, se oli iso asia. Ei jäänyt vihamielisyyttä, taloissa 
olivat ystävällisiä. Ei talollisillakaan ollut. Oppi tyytymään.” Eräs Koivikkorannan 
retkelle osallistunut eläkeläinen muisteli, kuinka oli ”pikkunen mökki, isä myllärinä, 
tupa ja kammar, kaheksan lasta. Viisi poikaa ja kolme tyttöä. Kasvimaata, heiniä, 
kerkesi leikkiäkin. Vaatteet ostettiin, sokeri ja kahvi, sähkövalot, mylly kävi vesivoi-
malla. Kanoja, porsas. Riitti ruokoo, jauhoja oli.”292 Timo Piippo muisti oman kylän 
tilannetta 1950-luvulla: ”ehkei siellä ihan nälässä oltu, sellaisesta ei juoruttu, yksi-
puolista kyllä ravinto oli. Kylissä oli sosiaalitarkkailija, joka kävi parissa perheessä. 
Suuri lapsimäärä ja pieni paikka oli suurin syy taloudelliseen hätään. Kaikilla ei ollu 
samoja taitojakaan.”293 Kaikista pääkaupunkiseudun eläkeläiskyselyyn vastanneista 
vajaa kolmasosa ei kokenut lapsuutensa kotia köyhäksi.294

Gia Virkkunen toteaa tutkimuksessaan, että kukaan haastatelluista ei tar-
kentanut kysymystä, joka käsitteli talollisten ja työläisten välistä juopaa. Lähes 
jokaisessa vastauksessa raja vedettiin talollisen ja työläisen välille.295 Sosialide-
mokraattien pienviljelysiiven tunnetuin kansanedustaja, ministerinäkin toimi-
nut Hannes Tiainen kuvailee muistelmissaan, miten maattoman elämä oli ennen 
toista maailmansotaa kurjan ja köyhän ja siinä välissä olevan elämää, mutta ”maata 
omistava mökkiläinen oli jo ihminen vertaistensa seurassa.”296 Aino Mielosella 
on vahva muistikuva opettajansa ajatuksista: ”Ei me muuten jouduttu kärsimään, 
mutta opettajahan se vihas niitä, jotka ei ollu maanviljelijöiden lapsia.” Viitaniemi 
muisteli 1950-luvun lapsuuttaan vasemmistolaisesti suuntautuneella entisellä torp-
parialueella ja kertoi, ettei sielläkään arvostettu maattomia. ”Siellä oli muutamia 
taloja, joissa – sanottiin ’Leskikalleksi’ jäi kolme tytärtä, ei maata ollenkaan, vaan 
perunapelto. Sitä ei pidetty minään, ei edes nää torpparit arvostanut. Ei pidetty 
minään.”297 Aarre Hana muisti, että luokkarajat olivat hirveän voimakkaita, työ-
väkeä ei arvostettu, vain maanomistaminen teki paremmaksi. Hana oli aktiiviur-
heilija, ja jokaisessa urheilukilpailussa tapeltiin porvariseuran jäsenten kanssa luo-
kan puolesta. ”Aina oli huonommat urheiluvälineet, mutta mä voitin silti.” Hana 
muistelee, että eri sosiaaliryhmien lapset leikkivät yhdessä, osallistuivat yhdessä 
kylätappeluihin, ja jotkut talollistenkin lapset kävivät työväentalolla. Mutta urhei-
luhengessä oli kova tunne, että pitää nujertaa se toinen osapuoli. ”Ei me muita 
huonompia oltu silti”, Hana muistaa. Hänenkin arvionsa mukaan alistus kestet-
tiin, kun ”oltiin suosittuja kylällä, oltiin sosiaalisia, meillä kävi porukkaa, rikkait-
tenkin poikia istui ison pöydän ääressä syömässä. Oltiin siistejä, ahkeria ja par-
haita urheilussa.”298 

Perheiden yhteisapu

Kunnallinen sosiaaliturva oli vaihtelevaa ja vähäistä, eikä Sakari Saaritsa omassa 
laajassa tutkimuksessaan suomalaisesta köyhyydestä ja sosiaalisesta keskinäisavusta 
ole löytänyt niinkään yhteisöllistä apua vaan melko selkeään vaihtoon perustunutta 
toimintaa tai julkista sosiaaliapua.299 Hannikainen toteaa Saaritsan väitöskirjan arvi-
ossaan, miten ”toisen maailmansodan jälkeistä hyvinvointivaltio-projektia pönkite-
tään usein menneisyyskuvilla, joiden todellisuuspohja on vähintäänkin yksipuolinen. 
Entisaikojen kunnallista köyhäinapua pidetään helposti vain hakijaa nöyryyttävänä, 
kun kyse oli myös konkreettisesti elintärkeästä avusta. Epävirallista apua kohtaan 
tunnetaan taas nostalgista innostusta ja se esitetään vaihtoehtona nykyajan sosiaa-
liturvan todellisille tai kuvitelluille ongelmille.”300 Vaikka tehtaissa oli työväen apu-
kassat ja vaikka sairastuneiden perheille kerättiin taloudellista tukea ja muutakin 
yhteisöllistä apua annettiin, haastattelututkimuksissani yhteisöjen epävirallinen apu 
ei noussut juuri lainkaan esiin: vain vajaa kymmenen muistoa liittyy ihmisten hyvän-
tahtoisuuteen tai julkiseen apuun.301 Mökkivuokra, laitumien käyttö, polttopuiden 
kerääminen, hevosen lainaus, perunat ja muu ruoka – miltei kaikki nämä maaseudun 
pieneläjien naapureilta saamat edut maksettiin yleensä työpäivinä takaisin. 

Ydinperheiden jäsenten keskinäisen elatusvelvollisuuden tunne oli vastaajien 
keskuudessa varsin yleistä. Kysyin vuoden 2008 Koivikkorannan elintarvikealan elä-
keläisretken osanottajilta alustukseni lopussa, millainen ihminen heidän lapsuudes-
saan olisi sanonut, ettei hänen velvollisuutensa olisi auttaa tarvittaessa vanhempiaan 
taloudellisesti. Yleisö pohti asiaa hiljaisuudessa pitkään, ja lopuksi joku vastasi, että 
sellaisen ihmisen piti olla kyllä ison kartanon poika. Elatusvelvollisuuden ja vastuun 
tunne vanhemmista ja sisaruksista oli ilmeisesti vallitsevaa aikakauden oloissa, jos-
kaan ei mikään yksiselitteinen sääntö. Kyselytutkimuksessa mitattiin elatusvelvolli-
suuden tunnetta muutamilla erilaisilla kysymyksillä.302 Pääkaupunkiseudun kyselyyn 
vastanneet kävivät auttamassa vanhempia kotoa muuton jälkeen seuraavasti (monet 
vastasivat useaan eri vaihtoehtoon):

Taulukko 5. Auttamassa kotona.

Lukumäärä

Auttamassa töissä 418

Hoitamassa sairasta 62

Autoin taloudellisesti 153

En pystynyt 100

Ei tarvittu 285
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Pääkaupunkiseudun elintarvike- ja rakennuseläkeläisille tehdyssä kyselyssä pyydet-
tiin vastaamaan myös siihen, ajattelivatko he nuoruudessaan velvollisuudekseen aut-
taa vanhempiaan taloudellisesti. Tähän myönteisesti vastasi runsas viidennes, tarvit-
taessa auttamisen velvollisuutta koki noin 40 prosenttia ja 35 prosenttia vastasi, ettei 
kokenut velvollisuudekseen auttaa vanhempiaan taloudellisesti. Tähän aiheeseen 
liittyen oli kirjoitettu muun muassa seuraavanlaisia oheishuomautuksia:

  ”Muutin Helsinkiin vuonna 1962, kun isä oli kuollut samana vuonna, otin 
äidin mukaani tänne.”
 ”Rakensin talon vanhemmilleni melkein yksin vuosina 1946–1949.” 
 ”Ruukin entinen torppari piti kunnia-asiana tulla toimeen omillaan.”
 ”Luovutin perinnön nuoremmalle veljelleni, hän hoitaa vanhempani.” 
 ”Lomalla käydessä annoin aina rahaa, eivät pyytäneet. (Iloisia olivat.)”
 ”Veli jatkoi tilalla. Isä ja äiti tekivät töitä yhdessä.” 
  ”Perheen kanssa asui isän ensimmäinen anoppi, kunnes kansaneläke alkoi, 
sitten toinen tyttö otti hänet.”303

Lasten velvollisuus elättää vanhempiaan säilytettiin vielä 1950-luvulla lainsäädän-
nössä. Elintarvike- ja rakennusalojen eläkeläisille suunnatun kyselyn vastaajista noin 
63 prosenttia piti velvollisuutenaan auttaa vanhempiaan ja sisaruksiaan taloudellisesti 
ainakin tarvittaessa. Kittilässä vuonna 1930 syntynyt betoniraudoittaja kertoi isänsä 
olleen maaseppä ja pienviljelijä. Hän kuvasi tilannetta seuraavasti: ”Asuessani tilalla 
vastuu oli suuri, mutta kun muutin Helsinkiin vastuu oli jätettävä nuoremmille.” 
Lomalla ollessaan hän oli kysynyt äidiltään, miten tämä pärjää, ja hänen äitinsä oli 
vastannut, että ”minä kyllä pärjään, jos tämä Suomen valtio pysys pystyssä”. 304 Osa 
vastaajista saattoi ajatella, että kunnioituksesta vanhempiaan kohtaan piti sanoa, että 
he halusivat selvitä ja selvisivät ilman lasten tukea. Osa vastaajista sulki tämän kysy-
myksen pois kertomalla vanhempiensa kuolleen tai jouduttuaan itse jonkun konflik-
tin takia pois kotoa. Jotkut haastatellut kertoivat, että perheessä oli sovittu, kuka jää 
tilalle ja hoitaa vanhemmat.

Vuoden 1956 kansaneläkelain uudistus 
alkoi parantaa vastaajien vanhempien talou-
dellista tilannetta, niin ettei varsinaisen talo-
udellisen tuen tarvetta esiintynyt samassa 
määrin kuin lasten ollessa pieniä. Nuorisoa 

tarvittiin kotiin kuitenkin esimerkiksi heinätöihin. Erilaiset ristiintaulukoinnit eivät 
selvittäneet, minkälaiset taustat kertoisivat elatusvelvollisuuden tunteen taustasta, sillä 
muuttujat pysyivät hyvin pieninä.

Elintarviketyöläisistä 59 prosenttia ja rakennustyöläisistä 67 prosenttia  katsoi vel-
vollisuudekseen auttaa vanhempiaan ja sisaruksiaan taloudellisesti ainakin tarvittaessa. 
Koska naisista 58 prosenttia ja miehistä 66 prosenttia katsoi velvollisuudekseen auttaa 
vanhempiaan taloudellisesti, elintarvike- ja rakennusalojen näkemysten ero selittynee 
vastaajien sukupuolella.305 Kysymykseen auttamisvelvollisuudesta vastattiin myöntei-
sesti Länsi-Suomessa 61-prosenttisesti, Itä-Suomessa ja Pohjois-Suomessa 66-pro-
senttisesti. Isän ammatti jakoi enemmän, sillä maanviljelijöiden lapsista 56 prosenttia 
ja pienviljelijöiden ja työntekijöiden lapsista 69 prosenttia ja ammattityöntekijöiden 
lapsista 62 prosenttia vastasi ”kyllä” tai ”tarvittaessa”, kun heiltä kysyttiin velvollisuutta 
auttaa vanhempia tai sisaruksia talou dellisesti. Omalla tilalla asuvista 63 prosenttia, 
omatarveviljelyn oloissa asuvista 65 prosenttia ja kaupunkimaisesti asuvista 59 prosent-
tia katsoi velvollisuudekseen auttaa vanhempiaan.

Polttopuiden hankintaa koskevan kysymyksen ja vanhempia kohtaan tunnetun 
elatusvelvollisuuden ristiintaulukointi antoi myös jonkin verran pieniä eroja. Vastaa-
jat, joiden kotona ei tarvittu lainkaan polttopuita, vastasivat vain 52-prosenttisesti 
myönteisesti elatusvelvoitteen tuntemiseen. Ne joiden kotiin puut saatiin omasta 
metsästä, vastasivat ”kyllä” tai ”tarvittaessa” 59-prosenttisesti. Vastaajista ne, joiden 
kotiin puut hankittiin monin eri tavoin, kokivat elatusvelvollisuutta erityisen usein, 
68-prosenttisesti.

Enemmistö vastaajista kuitenkin tunsi velvollisuudekseen auttaa perhettään 
taloudellisesti tarvittaessa. Nuorimmat kaupungissa kasvaneet ja isojen tilojen lapset 
tunsivat vähiten elatusvastuun tunnetta vanhemmistaan, näin voisi päätellä ristiin-
taulukoiden suunnasta tai ihan vaan järkeilemällä. Melko todennäköisesti keskinäi-
sen perhevastuun taustalla oli monia erilaisia sosiaalistavia tekijöitä. Lapsena teh-
dyn työn merkitys heijastui monella tavalla elatusvastuuntunnon syntyyn. Henkilöt, 
jotka kokivat lapsena tehneensä perheen taloudelle tärkeää tai erittäin tärkeää työtä, 
kokivat myös velvollisuutta auttaa perheitään hyvin usein. Lähes 70 prosenttia niistä, 
jotka tekivät paljon työtä mielellään tai joutuivat tekemään liikaa työtä, kokivat myös 
elatusvastuun tunnetta vanhemmistaan.

Perheen tradition merkitys elatusvastuun syntymiselle oli suuri. Niiden vastaa-
jien, jotka tunsivat velvollisuutta auttaa taloudellisesti perhettään, vanhemmista noin 
80 prosenttia katsoi velvollisuudekseen auttaa omia vanhempiaan. Taloudellista vas-
tuuta tunteneista kyselyn vastaajista useat kokivat, että heiltä odotettiin enemmän 
apua kuin he olisivat kyenneet tai halunneet antaa. Elatusvelvollisuuden tunnetta 
esiintyi myös muutamassa sellaisessa vastauksessa, jossa sekä vastaajan perheen että Vanhemmat lapset hoitivat nuorempiaan.
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vanhempien perheen taloustilanne tai sosiaalinen asema ei viitannut köyhyyteen, jol-
loin asenne näytti olevan eräänlainen kulttuurillinen elämäntapakysymys, ”oikean-
laisen” ihmisen malli, joka saattoi periytyä edellisten sukupolvien elämäntilanteesta. 

2.5  pienviljelyvaltion poliittinen  
HegeMonia ja oikeistoliikeHdintä 

Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton päätirehtööri Leo Ehrnrooth oli todennut 
vuonna 1919, kuinka kaupalla ja teollisuudella oli säätyvaltiopäivien aikana hyvin vai-
kutusvaltainen asema, mutta eduskuntauudistuksen jälkeen oli luotu asetuksia, jotka 
loukkasivat turmiollisella tavalla kaupan ja teollisuuden elinkeinoetuja.306 Kun säätyval-
tiolla oli monta vuosisataa kestänyt historia, 1920–1930-luvuilla yleiseen ja yhtäläiseen 
äänioikeuteen perustuva tasavaltainen hallitusmuoto oli vasta parin vuosikymmenen 
ikäinen nuori ja radikaali kokeilu. Verrattuna autonomian ajan loistokkuuteen ja titte-
leihin oli suomalainen uusi taloudellinen rakennekin ”köyhäläinen” ja sarkanuttuinen.

Sotien välistä aikaa on totuttu arvioimaan lähinnä oikeistoliikehdinnän ja taak-
sepäin katsovan maalaisromantiikan ajaksi, mutta se myös tuhosi satoja vuosia kes-
täneen aatelisen luokkayhteiskunnan ja ruumiilliseen työhön osallistumattoman 
eliitin ihannoinnin nostaen uusiksi hyveiksi talonpoikaiset arvot, työnteon ja työn. 
Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus asetti lukumääräisesti vähäiselle yhteiskunnalli-
selle eliitille uudenlaisen hallitsemisen haasteen, koska aatelisto oli menettänyt osan 
etuoikeuksistaan, suurtilallisia ja suuromistajia oli vähän, eikä Venäjän keisarillista 
senaattiakaan enää voitu käyttää apuna. Pienviljelysvaltaisessa maassa voimakkaat 
maataloustuottajien osuuskunnat, kuten Valio, lihatuottajien osuuskunnat, Hank-
kija sekä SOK:n ja OTK:n osuuskaupat muodostivat merkittävän talousklusterin, 
jonka johtomiehet olivat osa myös ylintä poliittisen päätöksenteon koneistoa.307 
Jopa talouselämän johto piti sisällään entisen valtioeliitin kannalta ”epäluotettavaa 
ainesta”, koska alkiolaisten pienviljelijäin ja sosialistisen työväestön osuustoiminnal-
listen liikkeiden johtomiehet, esimerkiksi Väinö Tanner ja Viljami Kalliokoski, oli-
vat myös merkittävä osa suomalaista talouspoliittista eliittiä.308

Torpparivapautuksen jälkeinen pienviljelyksen hegemonian poliittinen konsen-
sus sulki kuitenkin ulos radikaalivasemmiston ja teollisuustyöväen. SKP:n jäsenyys 
määriteltiin oikeusistuinten päätöksellä jo 1920-luvun alussa valtiopetokseksi tai sen 
valmistelemiseksi. Myös kaikenlaisista yhteyksistä SKP:hen – sen julkaisemien kir-
jojen ja lehtien hallussapidosta ja levittämisestä, sen monistus- tai kirjoituskoneen 
säilyttämisestä tai huoneen luovuttamisesta sen toimihenkilöiden asunnoksi – sai 
vankeusrangaistuksen.309 Vuosina 1923–1934 lakkautettiin vasemmistolaisia järjestöjä 
yhteensä 3 129, joista ammattiosastoja oli 1 292. Valtiorikoksista vuosina 1920–1930 

tuomittiin yhteensä 1 615 kansalaista, joista 336 vuonna 1930. Tauno Saarelan mukaan 
laajat pidätykset herättivät huomiota varsinkin Pohjoismaissa. Ruotsalainen libe-
raali valtalehti Dagens Nyheter jopa vihjaisi suomalaisille vuonna 1923, ettei oikeus-
valtiossa ollut tapana kriminalisoida näkemyksiä, joita vallanpitäjät eivät hyväksy-
neet.310 Suomessa poliittista oikeistoa ja sen kellokkaita pelättiin syystäkin, koska 
syrjintä, fyysinen pakko ja militaristiset käytännöt olivat läsnä yhteiskunnan arjessa 
vielä pitkälle 1930-luvun loppuvuosina ja sota-aikana. Pienviljelijässä oli vuonna 1936 
seuraavanlainen kysymys: ”Saako poliisikonstaapeli ollessaan iltamissa järjestystä 
valvomassa tuoda myöskin kyytimiehensä maksutta iltamaan, vai voidaanko kyyti-
mieheltä vaatia pääsylippu?”311

Juha Siltala arvioi, että Suomen oikeisto katsoi jääneensä itsenäisyyden ensim-
mäisellä vuosikymmenellä saaliista osattomaksi, vieläpä joutuneensa maksajaksi. 
Nopeasti kasvanut Maalaisliitto vei ääniä ja virkapaikkoja oikeistolta, ja maatalou-
den tukeminen ohitti virkamieseliitin edut. Virkamiesten taloudellinen asema oli 
heikentynyt inflaation takia, kaupan ja teollisuuden edustajat eivät olleet tyytyväisiä 

Järvenpääläinen koululuokka sotaaikana.
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progressiiviseen verotukseen ja osuustoimintaliikkeiden suosimiseen, ja oikeisto piti 
tuhlauksena kuntien ja valtion sosiaalikuluja.312 Lapuan liikkeen kyyditykset sekä 
pyrkimykset viedä äänioikeus yli 600 000 suomalaiselta saivat aikaan vastaliikkeen, 
ja äärioikeiston kannatus väheni 1930-luvun loppupuolella. Toisen maailmansodan 
aikana näkemyserot sotapolitiikasta jakoivat jälleen kansalaisia. 

Kun vanhan pienviljelyhegemonian oleellisena osana oli pyrkimys diskri-
minoida vasemmistolaista ajattelua ja toimintaa, ei tässä pyrkimyksessä tehty vält-
tämättä suurta eroa eri työväenliikkeen suuntien kannattajiin. Yhteiskunnallisista 
asioista ei ennen toista maailmansotaa aina uskallettu puhua edes omille lapsille, 
koska pelättiin, että sellaiset puheet leviävät vaarallisiin paikkoihin. Vaasalainen 
Kalevi Hakala, Suomen Elintarviketyöläisten Liiton järjestösihteeri poikasena 
seuraili Lapuan liikkeen autojen huristamista, mutta hän ei oikein ollut saanut 
vanhemmiltaan selville, mistä oli kyse.313 Monissa haastatteluissa juuri opettajien 
asenteet vasemmistolaisia lapsia kohtaan muistettiin erityisen raskaina. Helsingin 
Kauppiaiden ammattiyhdistysaktiivi Olavi Heinonen (s. 1922) kasvoi Sääksmäellä. 
Hänen isänsä oli työssä Yhtyneillä paperitehtailla ja perhe asui mökissä kartanon 
maalla. Opettajat olivat pukeutuneet koulussa suojeluskunta- tai lottapukuihin. 
Vuoden 1918 tapahtumista ei uskallettu puhua.314 Aikakauden dramaattiset tapah-
tumat ja niiden tulkinnat jäivät lasten mieliin ja vaikuttivat kasvavan sukupolven 
asenteisiin ja arvoihin. 

Valtaosa väestöä asui maaseudulla. Vasemmistolaisuutta diskriminoivan pien-
viljelyhegemonian ja vasemmistolaisen maaseutuväestön elämän ja asenteiden keski-
näissuhde oli erityisen jännitteinen, koska voittajat ja voitetut elivät monikertaisissa 
likeisissä suhteissa. Hegemonisen ajattelun huipulla oli viljelijäväestö, ja vasemmis-
tolainen työväki maaseudulla joutui kokemaan kaksinkertaista toiseutta. Perheissä 
jouduttiin rakentamaan työvälineitä tilanteen sietämiseksi, koska sen muuttamiseen 
ei näyttänyt olevan mahdollisuuksia.

Aino Mielosen (s. 1929) perhetaustana oli iso, vanhan työväenliikkeen mukana 
elänyt ja lähinnä sosialidemokraatteihin sitoutunut ja itsetietoinen myllärisuku Hol-
lolasta, ja hänen tarinaansa voidaan tarkastella eräänlaisena läntisen Suomen yleis-
vasemmistolaisen ammattiyhdistysihmisen sukupolvi- ja kehitystarinana. Mielosen 
muistot ovat varmaankin jähmettyneet suvun yhteisiksi myyteiksi, joita oli kerrottu 
vuosikymmenien ajan suhteellisen samanlaisina, vain rikastettu joskus uudella muo-
tisanalla. Mielosen isä oli liittynyt punakaartiin mutta selvinnyt hengissä. ”Siellä olisi 
tullut tapetuksi, mutta kun joku oli sanonut Mommilan kartanon herralle, että se on 
liian hyvä tapettavaksi, että sillä on niin hyvä pää, että kannattaisi pelastaa. Se pelastet-
tiin, mutta pantiin kovaan työhön ja sai ruoskaa, jos ei jaksanut.” Aino Mielosen muis-
toissa heijastuu myös, kuinka vanhempien ja yhteiskunnan instituutioiden ristiriitaiset 

vaikutteet heijastuivat lapsiin. Hän kertoi, että heillä oli ollut semmmonen opettaja, 
joka oli ”opettanut ensin isän ja sitten meidät lapset Hollolassa. Oli kovin neuvostovi-
hamielinen ja kun myö lapset kotona yritettiin niitä opettajan puheita soveltaa, niin isä 
sano, että takki päälle ja pellolle siitä, että saatte nuo höyryt pois päästänne.”

Lapuan liikkeen aikana Aino Mielonen oli vielä pieni lapsi, mutta muistot ja 
analyysit olivat jälleen suvun yhteisiä: ”Mun pappan mukaan kolmekymmenluvulla 
herrat alkoi huvittelemaan työläisten kustannuksella, kun eivät saaneet tarpeeksi 
kuritusta aikaan silloin 1917. Kun ne kartanoiden ali-ihmisetkin sai palstoja itelleen. 
Kolmekymmentäluvulla tuli se puumi, että polttivat niitä työväentaloja. Saarisen 
veljeksiä oli seitsemän, isällä kuusi veljeä ja sisko. Ne vahti aina yöt, melkein kohta 
virisi, että täytyy muidenkin vahtia, ja perustivat sellaisia partioita, ettei päässevät 
polttaan taloa.” Mielosen muistin mukaan suojeluskuntalaisten talo oli tanssien 
aikana usein tyhjä ja työväentalo pullisteli. Paikkakunnan pojat ja Lahdesta tulleet 
alkoivat tappelemaan, ”siellä oli sellainen konstaapeli, ettei se koskaan työläisten 
asiaa ajanut, porvarien vaan. Konstaapelin poika sai selkäänsä kovasti, niin meidän 
tyttöjen piti pyytää armoa sille pojalle, ettei sitä henkihievariin laittaneet.”315

Sota-aikana perhe asui muualla ja Aino Mielonen oli mennyt pikkulottiin. ”Sain 
luvan mennä, eikä selvitetty, miksei olisi saanu mennä. Ei halunneet selittää, kun siellä 
oli ihmisiä, jotka olisi tullu kurnuttammaan”, arvioi Mielonen. ”Sota jatku ja jatku, suo-
jelukuntapäällikkö jako Linköpinkin avustukset tuttavilleen ja ystäville, sain vain kor-
keakorkoiset kengät, jollaisille ei ollut mitään käyttöä. Sano vielä, että nytkö soditaan, 
niin köyhälistöltä verhot karsitaan. Se [suojeluskuntapäällikkö] oli niin sotaintonen.” 

Torpparivapautuksen kokeneita pientilallisia oli myös paljon maaseudulla, ja 
vaikka he eivät enää osallistuneetkaan näkyvään joukkoliikehdintään kuten vuosina 
1905–1918, monet isännät pysyivät vasemmistolaisina. Eräs rakennusalan aktiivi oli 
kotoisin tilalta savolaiskylästä. Mies oli syntynyt savupirtissä ja hänen pappansa piti 
tilaa, joka oli miltei täysin omavarainen. Tämän rakennusmiehen äiti oli istunut 
lähes koko jatkosodan ajan poliittisena vankina Hämeenlinnan naisvankilassa. Hän 
oli kärähtänyt vietyään ruokaa venäläisille vangeille. Sotapoliisit olivat myös tehneet 
ratsian perheen tupaan, mutta eivät olleet löytäneet etsimäänsä eli metsä- ja uitto-
työläisten ammattiosaston pöytäkirjoja. Isoisä oli älynnyt piilottaa salaisen aineiston 
katon rakenteiden sisään, kertoi muistelija hiukan ylpeänä todeten, että ”pappa oli 
vähän ennakoinut”. Tämän tarinan kertoja ei muistanut kokeneensa minkäänlaista 
väheksyntää tai kiusaamista kylällä, kaikki olivat niin samanmielisiä. Toisaalta hän 
kyllä irvisti arvellessaan, että joku oli käräyttänyt metsä- ja uittotyöläisten ammatti-
osaston paperit ja hänen äitinsä käynnin venäläisten vankien luona.

Yhteiskunnalliset ristiriidat olivat piilossa ja samalla tavattoman voimakkaita 
näennäisen idyllisessä ja arkaaisessa pienviljely-yhteisössä. Kyläläisten ja venäläisten 
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sotavankien kohtaamiset tulivat muutamissa muissakin haastatteluissa esiin, ja 
myös niissä näkyi kyläläisten läheisyys ja intiimiys – asiat tiedettiin ja silti ne oli-
vat vaiettuja. Antti Paanasen kotikylällä oli venäläisvankien leiri, josta eräs vanki 
yritti livahtaa yöjalkaan mutta eksyi vahingossa kylän kovimman suojelus kuntalaisen 
pihaan. Paanasen mukaan koko kylä kuunteli kauhuissaan miehen parkumista, kun 
häntä piestiin.316 Erkki Toivolan isoisä oli kylän ainoa, joka osasi venäjää, ja venä-
läisten sotavankien vartijat toivat vankeja joskus öisin hänen luoksensa. Myös Toi-
volan perhe vei ruokaa sotavangeille. Ennen kuolemaansa Toivolan isoisä varoitti 
Väinö Tannerista, ja Toivola meni pappansa toivomusten mukaan SDP:n opposition 
toimintaan.317 

Kauko Suniston (s. 1937) isänpuoleinen sukuhaara oli enemmän oikeistolaista 
ja isä oli kuulunut suojeluskuntaan. Suniston äidin isä, kivityömies, oli työssä gra-
niittitehtaalla, kuten myös Kaukon setä, joka oli tehtaan pääluottamusmiehenäkin. 
Äidin puolen vaikutus lisääntyi sodan jälkeen, kuuluttiin OTK:laiseen liikkeeseen. 
Vanhempien työläispoikien puheet ja ilmapiiri kasvattivat häntä vasemmistolai-
seen suuntaan. Heitä oli iso nuorten miesten ryhmä, jolla oli omat touhut: paljon 
urheiltiin, pelattiin korttia ja vaikka mitä, ei virallisten järjestöjen puitteissa vaan 
kylän poikien itsensä kaveritoimintana, mutta tälläkin ryhmällä oli omat symbolit 
ja eräänlaisen itse tehdyn ”lipun” avulla viestittiin harrastuksista. Kauko Suniston 
mukaan ennen sotia Paimiossa pelättiin kovasti Venäjää. Kun hän oli sitten myö-
hemmin käynyt Neuvostoliitossa, vanhat pelot elivät edelleen ja kartanon omistaja 
kutsui Kauko Suniston juttelemaan. Ihmisiä tuli kuuntelemaan, kun häntä haasta-
teltiin. Kyseltiin, ”eikö Kaukoa ollut pelottanut mennä sinne, oliko siellä konekivää-
rejä katolla ja paljon muuta.” Sodan jälkeinen nuori polvi oli erilaista joka suhteessa. 
”He eivät pelänneet Venäjää eivätkä juuri muutakaan”, totesi Sunisto.318 

Monien elintarvikealan aktiivien muistot yhteiskunnallista tilanteista ovat 
vähemmän latautuneita, kotona ei ehkä puhuttu politiikkaa, mutta näkemykset 
ymmärrettiin. Elina Hartikainen (s. 1926) muisti lapsuutensa Muuruvedeltä, että 
”siellä oli suojeluskunta siihen aikaan aikuisille, lapsille pyhäkoulu. Ei ainakaan 
hyväksytty suojeluskuntia. Kyllähän pappa ol niin vasemmistolainen, muut vähäsen 
kiersivät, ei nyt haitannut millään tavalla, en silloin tajunnut, myöhemmin tajusin. 
Kohtalaisen suuria maalaistaloja.”319 Tauno Taskinen (s. 1936) muisti olleensa viiden 
vanha, kun vanhin veli myi pyöränsä ja joutui sotaan. Vanhemmat inhosivat syvästi 
sotauhoa. ”Työmiesporukat naureskelivat isoja talollisia, jotka uhosivat, että kaapas-
taas maata sieltä mustan mullan alueelta, niin ei näitä kivisiä peltoja tartte enää 
viljellä. Sodan loppuminen oli todella ihanaa, veljet tuli sodasta ja köyhempi väki 
oli vähän vahingoniloista, että mitenkähän talolliset nyt suunsa pistää.”320 Elintar-
viketyöläisten Liiton Etelä-Suomen eläkkeellä oleva toimistonhoitaja Anja Jämsen 

muisti, että ”nuorilla oli kauhea tarve tehdä jotain sodan jälkeen, kun vuosiin ei ollut 
mitään, ei tansseja – ei yhtään mitään.”321 

Ilmapiiri ei kaikkialla vapautunut vielä sodan jälkeenkään. Erkki Rannan (s. 
1935) perheellä ei ollut omaa maata Pohjois-Hämeessä, vaan hänen isänsä oli renkinä 
taloissa. Ranta arvioi, ettei voitu olla julkisesti vasemmistolaisia, koska silloin isä ja äiti 
eivät olisi saaneet minkäänlaista työtä – tiedettiin eräs muurari, hyvä ammattimies, 
joka joutui Tampereella käymään töissä. Ranta muisteli, että Kuhmalahdella ”ainoa 
’työväenyhdistys’ oli suojeluskuntatalo, ja että vanha kaarti piti jöötä 1960-luvulle asti. 
Siellä oli 18 vasemmistolaista.” Esimerkkinä kylän ilmapiiristä hän muisti, kuinka hän 
oli lähtenyt lomalle. Vaalit järjestettiin silloin 1950-luvun lopulla heinäkuussa, ja kodin 
vieressä ollut koulu oli äänestyspaikkana. ”Mutsi tulee sannoo mulle, että faija ei lähde 
äänestämään, kun sulla oli helsinkiläinen vaaliote, kun ei kukaan täällä äänestä sillä. 
Menin seuraavana päivänä sitten äänestään Tampereelle ja palattuani makailin vin-
tillä, niin jo kuulu kolinaa, kun mutsi ja faija painaa äänestämään. Heidän oli pakko 
olla näin, vaikka olivat vasemmistolaisia, ei ollut siitä mitään epäilystä.”322 Poliittinen 
kiehunta ja yhteiskunnallinen aktiivisuus jatkui pitkälle 1970-luvulle asti, kun men-
neisyyden muistojen kanssa yritettiin tehdä sopua. Kumikorjaaja, asentaja, myöhem-
min Suomen Elintarviketyöläisten Liiton toimitsija Rudolf Lindblad muisti, kuinka 
sodan jälkeen tehtaissa puhumalla puhuttiin aivan kyllästymiseen saakka vuoden 1918 
tapahtumista ja Lapuan liikkeestä. Hänen arvionsa mukaan se johtui siitä, että oli niin 
pitkään jouduttu pelkäämään ja vaikenemaan.323 

Pienviljelyksen ja torpparivapautuksen muistot elivät vielä 1950-luvulla isovan-
hempien tarinoissa maaseudulla, ja tuoreempi sota-ajan dramatiikka kietoutui osaksi 
vanhempaa vuoden 1918 myytistöä ja suomalaisten herrojen parjattua sotahulluutta. 
Arto Viitaniemien (s. 1946) lapsuudenkoti oli Hämeen ja Pohjois-Satakunnan vanhaa 
torpparialuetta, ja hän kertoi, että ”torpparivapautus muistettiin ilman muuta voittona, 
mummo kertoi siitä lapsensa lapsille, oli loistava kertoja. Oli elänyt punaisten puolella, 
veljet osallistui punakaartiin. Kertomukset oli sitä, että oli saatu homma hanskaan 
ja siinä riitti pakertamista senkin jälkeen. Ikaalinen oli sahtipitäjä, aina tähän aikaan 
[haastattelu tehtiin kesäkuun lopulla], jossa heinää ei vielä korjata, niin tehtiin sahtia. 
Äijät kiersi ryyppäämässä talosta taloon eikä tulleet aina yöksikään kotiinsa välillä. Ne 
riiteli politiikasta, vedettiin joskus nenuunkin, pikku mukulat pyöri jaloissa mukana. 
Sota-ajan kokemukset eli näissä ryyppyjuhlissa.” Viitaniemen kotiseudulla ei ollut 
työväentaloa lähellä, ”eikä meidän porukka kuulunut pienviljelijäyhdistykseen. Maa-
seudun vasemmistolaisuus ei ollu järjestötoimintaa, se oli enemmän sukukäsitys. Maa-
seudun pieneläjien punaisuus on sukuperintöä torpparivapautuksen ajoilta. Mullakin 
se on mummun tarinoiden kautta selkäytimeen mennyt asia.” Viitaniemi kertoi, että 
hänen isänsä veli oli kuulunut SKP:hen ja järjestänyt vaalitilaisuuksia, tupa oli ollut 
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täynnä väkeä, sinne tulivat maalaisliittolaisetkin kuulemaan sanaa. ”Nää kävi vastaavasti 
maalaisliittolaisten tilaisuudessa, oli kiinnostusta politiikkaan. Ei ollut paljon tekemis-
täkään. Ensimmäisen elokuvan kattelin näissä, se oli liikennevalistuselokuva.”324

Eino Kilpi (s. 1947) muisti, että hänen kotiseudullaan Pielavedellä SKDL:n kan-
natus oli 60 prosenttia. Kilpi tuli myös entisestä torpparisuvusta ja muistaa, miten 
”mummoni kertoi lapsuudessani usein, kuinka hän joutui lähtemään pienenä sisarensa 
kanssa kerjuulle, kun leipä loppui. Monesti hän muisteli myös, minkälaista oli elää 
ison talon torpparina: ”Ehkä kovasta elämänkoulusta johtui, ettei meillä saanut tehdä 
missään tilanteessa velkaa ja kaikki ostokset oli tehtävä OTK:n kyläkaupasta.” Kilpi 
kertoi kuulleensa aivan vastikään, kuinka muuan Maalaisliiton kyläpäällikkö oli tar-
jonnut aikoinaan hänen mummolleen kuljetusta. Muorin vastaus oli kuulunut: ”Minä 
en tarvihe sinun kyytiä. Minä iänestän soslistia, ne antavat immeisille leipee.”325

Antti Paananen (s. 1931) meni kotoaan lähdettyään OTK:n osuuskauppaan 
töihin ja kulki jonkin aikaa sosiaalidemokraattisten nuorten mukana. Hän siirtyi 
myymälänhoitajaksi Ikaalisten maalaiskuntaan Saukonperällä ja ihmetteli, miksi 
isojen tilojen isännät olivatkin SKDL:n porukkaa. Hänelle selvisi, että kyseiset talot 
olivat entisiä Saukonkartanon torppareita. Vasemmistolaisuus alueella periytyi siltä 
ajalta.326 Nuoremman polven lihanleikkaaja ja HK:n työsuojeluvaltuutettu Martti 
Meriniemi (s. 1945) kuvasi kotikylänsä elämää seuraavasti: ”Korpilahdella oli kaksi 
urheiluseuraa, liityin toisten mukana koulussa Murtoon, mutta isä käski vaihtaa 
TUL:n seuraan Pyrintöön. Naapuriston metsätyömiehet ja pienviljelijät istui usein 
meillä kotona. Kuuntelin tietenkin heidän juttujaan, ja olihan se semmoista ’her-
ranperkelettä’. Käytiin pienviljelijäyhdistysten kokouksissa fortunapeliä pelaamassa, 
voittoina oli työmiestupakka-aski tai kahvipaketti, siellä pyörittiin tansseissa. Siinä 
miljöössä kasvoi itsestäänselvyyksiä.”327

Kondiittori Sirkka Särkelä (s. 1941) muisteli lapsuutensa yhteiskunnallista maa-
ilmaa Iisalmen maalaiskunnassa sodan jälkeen arvioimalla, että vasemmistolaisuus 
oli ilman muuta selvää, ”ei mitään meteliä, mutta ilman muuta selvää. Paljon oli 
isoja taloja, ne oli rikkaita, ne ei ollut vasemmalla. Kyllähän naapurina oli iso talo, 
oli kummi, oltiin usein siellä. Tiesin, että oltiin eri mieltä. Kaupassa iso isäntä, sano 
että naiset sais olla pois politiikasta, isä sanoi, että kyllä nekin tykkäis, jos niillä olis 
Hertta Kuusinen. Vanhemmat kävi myös seuroissa, kyläyhteisö oli sellainen.”328

TUL ja urheilutoiminta yhdistivät vasemmistolaista nuorisoa sekä sotaa edeltävältä 
ajalta että sodan jälkeen. Aarre Hana (s. 1935) kasvoi Parikkalassa aivan työväentalon 
lähettyvillä ja hänen isänsä oli järjestöaktiivi. Kaikki elämä keskittyi työväentalolle. 
Hana muistaa, miten TUL:n liittojuhlille lähtemiseen kerättiin vuosi rahaa. Seurojen 
piti maksaa osallistujille liittojuhlapuku, ja hän oli siitä hyvin ylpeä. Jo 17-vuotiaana 
hänet valittiin sekä paikallisen ammattiosaston että urheiluseuran johtokuntaan. Perhe 

oli sosialidemokraattinen, kuten alueella usein oltiin, ja vuoden 1956 hajaannuksessa 
mentiin opposition mukaan. Hanan vanhin veli oli opposition toiminnassa hyvin 
aktiivinen. Kun Hana muutti pois kotoaan, oli hän jo niin arvostettu urheilija voitettu-
aan kaksi TUL:n nuorten mestaruutta, että hänelle tarjottiin työpaikkoja. Mihinkään 
porvariseuraan hän ei halunnut, sillä hän koki TUL:n tärkeäksi.329

Joensuulainen liha-alan ammattilainen Seppo Rytkönen (s. 1945) oli Joensuusta. 
”Karjalan poikii Pohjois-Karjalasta. Olimme kaupunkilaisia, isä oli sahalla töissä, 
äiti oli sairaala-apulainen. Perheessä oli yhdeksän lasta. Perheellä oli aluksi huone 
ja keittiö. Siellä oli pikkusen ahdasta, kun nukkumaan alettiin. Kun pimeellä yritti 
sangolle, ei tiennyt ketä ruhjaisi milloinkin. Isä ja koko perheyhteisö oli vasemmis-
tolainen, siihen vaan kasvaa mukaan. Isä kertoi sotajuttuja, ei ollut tietenkään hyväk-
synyt sotaa. Mie painin, olin TUL:n seurassa ja partiossa. Tultiin junalla vuonna 1956 
TUL:n suurjuhlille, oli punaiset polvihousut ja valkoinen paita, se oli hienoa.”330 
Toinen lihanleikkaaja Pertti Autiosaari muisteli samoja liittojuhlia kademielin. Van-
hemmat veljet pääsivät kentälle TUL:n suurjuhlille esiintymään punaisissa polvi-
housuissa ja valkoisessa paidassa, mutta Pertti sai vain katsoa. Porukka tuli Parolasta 
Helsinkiin härkävaunuilla.331 

Vuonna 1955 vuosien 1917–1918 tapahtumista oli kulunut vasta 35 vuotta, 1930-
luvun lamasta ja Lapuan liikkeestä 25 vuotta ja toisen maailmansodan päättymisestä 
11 vuotta. Tapahtumat elivät ihmisten mielissä ja puheissa ja muodostivat suurelle 
osalle kasvavaa nuorisoa sukupolvikokemusten verkoston, joka määritteli hyvän ja 
pahan, oikean ja väärän muodostaen perustan myöhempien aikojen aktiivisuudelle 
uusissa oloissa. Yhteiskunnallinen lataus, joka eli piilossa kyläyhteisöissä ja suvuissa 
joko valtiollisen poliisin, sotapoliisin tai ainakin taloudellisten riippuvuuksien ja työ-
suorituksiin vaadittavan yhteistyön takia, odotti purkautumista. 

2.6  epäty ypillisen ty ypillinen –  
puoliproletaarisen eläMänMuodon kartta

Pääkaupunkiseudun rakennus- ja elintarvikealan eläkeläisille tehdyn kyselytutki-
muksen tulokset eivät houkuttele helppoihin yleistyksiin. Kun noin neljä prosenttia 
eli oloissa, joissa ei tarvittu laisinkaan polttopuuta ja kun noin viisi prosenttia vas-
taajista ei joutunut lainkaan kantamaan puita ja vesiä lapsuudessaan, olisi voinut 
kuvitella, että kyse oli samoista henkilöistä, mutta näin ei ollut. Muutaman vastaa-
jan lapsuudenkodeissa ei tarvittu polttopuuta, mutta silti he kertoivat joutuneensa 
kovastikin kantamaan puita vesiä ja myös vieraille. Tyypillisen epätyypillinen vastaaja 
oli myös helsinkiläisen tarjoilijan ja yksihuoltajaäidin poika, joka oli toiminut lap-
suudessaan työväenjärjestöissä. Hän ei kuitenkaan muistanut lapsuuttaan köyhänä, 
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koska perhe oli asunut omalla noin kahdeksan hehtaarin tilalla, eikä hän myöskään 
ollut sisäistänyt perheen elatusvelvollisuuden tunnetta.

Syntyjään helsinkiläisiä vastaajia oli 54 eli noin 6–7 prosenttia. Heistä 36 eli kau-
punkimaisissa oloissa, 14 pientä omatarveviljelyä mahdollistavissa oloissa ja neljä 
omalla maatilalla. Lehmä oli kahden helsinkiläisvastaajan lapsuudenkodissa, ja kaksi 
muutakin helsinkiläisperhettä hankki maidon muutoin kuin ostamalla sen kaupasta. 
Vastaajia pyydettiin valitsemaan, asuivatko he kaupunkimaisesti, pientä omatarve-
viljelyä mahdollistavissa oloissa tai omalla tilalla. Heiltä kysyttiin myös isän ammat-
tia. Vertaamalla näitä tietoja ei vielä syntynyt kovinkaan yksinkertaista kuvaa ihmis-
ten elämisen tavoista, kuten on jo varmaankin selvinnyt. 

Pyrin tekemään eräänlaisen omavaraisuuden ja työvoimavaltaisuuden rakenne-
kartan käyttäen hyväkseni vastaajien antamia tietoja siitä, mitä he ostivat kaupasta, 
mitä töitä he joutuivat tekemään lapsuudessaan kotonaan, mitkä olivat perheen suu-
rimmat rahanmenot ja niin edelleen. On kuitenkin todettava, että rajat ryhmien 
välillä ovat häilyviä: joskus oli sika, sitten se syötiin loppuun; lehmää pidettiin, jos 
laidunasia saatiin järjestykseen. Tiettyjä yleistyksiä aineiston pohjalta on kuiten-
kin mahdollista tehdä, kun samalla muistaa kyseisen aikakauden olleen muutosten 
ja murrosten aikaa, ja hyväksyy sen, että yleistykset piilottavat tavattoman paljon 
erityistä ja epätyypillistä. Vielä vuonna 1950 maaseudulla asui noin 67 prosenttia 
väestöstä ja kaupunkien liepeilläkin pidettiin vielä eläimiä, eli vanhan elämäntavan 
laajuuden määrittelyyn ei saa helposti myöskään käytettävissä olevien tilastollisten 
tutkimusten avulla yksinkertaista aikaan ja paikkaan sidottua elämäntavan kuvausta, 
koska olosuhteet vaihtelivat suuresti myös maan eri osien välillä. Maanviljelijä- ja 
pienviljelijäisä oli kyselyyn vastaajista noin 39:llä prosentilla, mutta omalla tilalla asui 
lähes 50 prosenttia ja lehmä oli jo yli 60 prosentilla vastaajien perheistä.

Sota-aika, siirtokarjalaisten asuttaminen, rintamamiestilojen perustaminen ja 
kaupunkeihin muutto muuttivat satojen tuhansien ihmisten elämisen muotoja tut-
kimusajankohtana. Nuoremmat vastaajaikäluokat tulivat useammin omalta tilalta 
kuin vanhemmat vastaajat. Jos vuosina 1910–1928 syntyneistä 37 prosenttia ja vuosina 
1929–1940 syntyneistä noin 45 prosenttia kasvoi perheen omalla tilalla, niin ikäryh-
mästä 1941–1953 tiloilta tuli jo 51 prosenttia vastaajista. Tämä tietenkin selittyy osin 
sillä, että maatilojen määrä lisääntyi sotien jälkeen, mutta myös sillä, että nuorem-
masta ikäluokasta suurempi osa tuli pientilavaltaisesta Koillis-Suomesta. Sodan ja 
sen jälkeisen ajan säännöstelytalouden ja asutustoiminnan seurauksena maaseutu-
mainen puolittainen omavaraistalous suorastaan lisääntyi, eikä vuosina 1935–1950 
syntyneiden vastaajien kesken muistoissa näyttäisi vielä olevan kovin suuria elämän-
tapaan liittyviä eroja. Koska kyseessä on eri ikäisten, eri puolilla maata kasvaneiden 
elintarvike- ja rakennusalan eläkeläisten kyselytutkimukseen vastanneiden ihmisten 

muistojen perusteella tehty elämäntavan kartta, se tuskin vastaa minkään paikka-
kunnan tai ajanjakson tilannetta Suomessa (Liite 2). Karttaa voisi kutsua myös van-
han tuhoutuvan elämänmuodon kuvioksi, koska se on tehty pää asiassa maaltamuut-
tajien kyselytutkimuksen vastausten perusteella. 

Kuvio 2. Puoliproletaarisen elämänmuodon kartta.
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1. Ei tarvittu polttopuita. Nykykäsityksen mukaista kaupunkilaiselämää vietti 
vastaajista lapsuudessaan noin 3–4 prosenttia. He eivät tarvinneet polttopuuta lai-
sinkaan. Jos elämisen arkea vertaa oloihin, joissa puut ja vesi kannetaan, puuhella 
sytytetään, hygieniaan tai ruoanlaittoon tarvittava kuuma vesi keitetään hellalla, vie-
märiä tai sisävessaa ei ole, kuten ei myöskään pyykinpesukonetta tai pölynimuria, 
arjen pyörittämiseen tarvittava työmäärä muuttuu oikein tuntuvasti. Kaksi prosent-
tia vastanneista naisista ja viisi prosenttia miehistä ei ollut joutunut kantamaan lai-
sinkaan polttopuita tai vettä lapsuudessaan. 

2. Kaikki ostettiin. Seuraava porras oli suuruudeltaan noin 15 prosenttia, yhdessä 
edellisen ryhmän kanssa vajaa 20 prosenttia. He hankkivat tarvitsemansa poltto-
puut, perunat, vihannekset ja kaiken muunkin pelkästään ostamalla. Kaikista vas-
taajista noin 15 prosenttia piti vuokraa lapsuudenkotinsa suurena rahamenona, ja he 
olivat lähes samoja henkilöitä, jotka olivat vastanneet asuneensa kaupunkimaisesti. 
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Tähän ryhmään kuuluivat suurimmalta osin ne 12 prosenttia naisista ja 17 prosenttia 
miehistä, jotka eivät olleet lapsina joutuneet lainkaan tekemään peltotöitä. Kyselyyn 
vastanneista miehistä 23 prosenttia ei ollut myöskään tehnyt lainkaan metsätöitä 
lapsuudessaan tai nuoruudessaan. Toisaalta nämä kaupunkilaiselämää viettäneet 
antoivat useimmiten ainakin osan ansaitsemaansa rahaa kotiin, ja noin 55 prosenttia 
tähän ryhmään luettavista vastanneista katsoi joutuneensa tekemään lapsena liian 
paljon töitä, enemmän kuin olisivat halunneet tai jaksaneet. Tässä lukumäärältään 
pienessä kaupunkilaismaisesti eläneiden ryhmässä köyhyyden ja työnteon välttä-
mättömyyden kokemus muuttui suuresti eri vuosikymmeninä. Siihen sisältyvät sekä 
vastaajat, jotka kiillottivat kenkiä aivan pienestä pitäen ja antoivat kaiken saamansa 
rahan kotiin, että myös nuorimmat, useimmiten ammattityöläisten lapset. He eivät 
juurikaan osallistuneet lapsina työntekoon, eivätkä he kokeneet samalla tavalla vel-
vollisuutta auttaa vanhempiaan taloudellisesti kuin muissa ryhmissä. 

3. Mökkiläisyys ilman eläimiä. Noin 18 prosenttia vastaajien lapsuudenkodeista voi-
daan luonnehtia mökkiläisyydeksi tai omakotiasumiseksi ilman eläimiä. Perunat ja 
vihannekset olivat omasta takaa jo yli 72 prosentilla kaikista vastanneista. Puiden suh-
teen tämä ryhmä oli osittain omavarainen, vaihtoi puuta työhön ja keräsi joutopuuta, 
mutta joutui joskus myös ostamaan sitä. Moni velkainen rintamamiestalo lämmitet-
tiin myös esimerkiksi omistajansa työpaikan jämäpuilla. Maaseudun suurten tehtai-
den työväki eli usein tällaisissa olosuhteissa. Ryhmän kulutusrakenne alkaa jo poiketa 
edellisistä, koska asumiseen liittyvän vuokran, energiakulujen ja veden, jätemaksujen 
ja muiden asumiskulujen osuus oli vähäinen ja jokin osa ruoastakin saatiin vihannes-
maalta, metsästä ja järvistä. Karjanhoito ei kuulunut naisista 20 prosentille ja miehistä 
noin 40 prosentille heidän lapsuudessaan. Vastaajien keskuudesta erottuu yhteensä 
noin 35–36 prosentin joukko, joka hankki lähes pelkästään ostamalla lihan ja maidon.
 
4. Mökkiläisyys eläimillä. Mökkiläisyys ja palkkatyöläisyys, johon sisältyi myös 
eläinten pito, yhdisti noin 34 prosenttia vastaajista. He hankkivat polttopuun, lihan 
ja osittain maidonkin omasta takaa, osittain työtä vastaan ja vaihtelevasti myös osta-
malla. Vuokra oli vain noin 10 prosentilla tähän ryhmään kuuluvien muistin mukaan 
heidän lapsuudenkodeissaan suuri menoerä, mutta työttömyys ja sairastaminen 
koski heihin hiukan muita useammin. Vaikka suurella osalla heistä oli lehmä, he silti 
joutuivat ostamaan osan maidostaan, koska heikon ravinnon takia lehmät menivät 
usein talvella umpeen tai rehua ei ollut onnistuttu hankkimaan tarpeeksi. Vaikka 
heillä oli yleensä kotieläimiä, niiden liha ei välttämättä riittänyt koko talven ravin-
noksi, etenkin jos perheessä oli paljon lapsia. Tämän ryhmän elinmahdollisuudet oli-
vat ratkaisevasti riippuvaisia koko agraariyhteisön tarpeesta saada tilapäistyövoimaa 

ja ammattilaiskäsityöläisten palveluksia kehittymättömän teknologian ja infrastruk-
tuurin oloissa. Rahatalouden yleistyminen, maaseudun tilojen vaurastuminen, koti-
talouden, maatalouden ja metsätöiden koneistuminen hävittivät tämäntyyppisen 
elämäntavan lähes kokonaan muutamassa vuosikymmenessä. 

5. Omavarainen. Täysin omavaraiseksi sekä polttopuun, lihan, maidon että kanan-
munien suhteen lapsuudenkotinsa muisti noin 30 prosenttia vastaajista. Heistä run-
saat 35 prosenttia ei antanut lainkaan rahaa kotiin omista tienesteistään ja vain vajaa 
kaksi prosenttia muisti vuokran olleen perheen suurin rahameno. 

Ryhmien 4 ja 5 lapset joutuivat puun ja veden kantamisen sekä pelto- ja metsä-
töiden lisäksi myös osallistumaan karjanhoitoon. Tämä kaikista vastaajista noin 65 
prosentin osuus muodostaa monella tavoin samoin ajattelevien joukon. Esimerkiksi 
kysymykseen ”oliko lapsena tekemänne työ tärkeää” vastasivat maitonsa ostaneiden 
perheiden lapset 30-prosenttisesti, että työ ei ollut tärkeää. Sen sijaan sellaisista vas-
taajista, joiden perheillä oli maito omasta takaa, piti lapsuutensa töitä merkitykset-
töminä 6,5 prosenttia. Vain 4 prosenttia niistä vastaajista, joiden perheisiin maito 
hankittiin monin eri tavoin, piti lapsena tekemäänsä työtä merkityksettömänä. 

Vanhakantaisen maatalouden ja heikon infrastruktuurin rakenne  
– piilotettujen konfliktien alue

Osa haastatelluista muisti lapsuutensa miljöön sortavana, osa rakastavana ja huoleh-
tivana. Vuoden 1918 tapahtumien jälkeen ja myös lapualaisliikehdinnän seurauksena 
kylän sukujen ja perheiden kesken ja sisällä saattoi olla poikkeuksellisen voimakkaita 
jännitteitä. Vasemmistolaisuus ja vuosien 1917–1918 muistot elivät vaihtelevasti avoi-
mena järjestötoimintana tai sukujen omana kulttuurisena asenteena, joskus jopa salai-
suutena. Jotkut muistivat, miten rikkaiden lapset kiusasivat tai opettaja vihasi, toiset 
muistivat talollisten olleen ystävällisiä. Kyläläiset saattoivat käydä seuroissa ja kaikkien 
puolueiden tupailloissa, rikkaiden talojen lapsetkin istuivat joskus Aarre Hanan lap-
suudenkodin ruokapöydässä ja suojelukuntalaiset tanssivat Hollolassa työväentaloilla.

Erikoista tälle elämäntavalle oli se, että huolimatta kiihkeän poliittisen kuohun-
nan aiheuttamista traumoista, vihamielisyyksistä ja kiihkosta tilanomistajat, pien-
tilalliset ja työntekijämökkiläiset muodostivat tiukahkon taloudellisen symbioosin, 
josta he kaikki olivat riippuvaisia ja jossa he tarvitsivat toisiaan. Tilanne edellytti tie-
tynlaista kulttuurisen ja sosiaalisen käyttäytymisen mallia, joka toki muotoutui eri-
laiseksi eri paikkakunnilla riippuen alueen sosiaalisesta rakenteesta. Lisäksi vastaa-
jat ja haastatellut muistelivat oman kylänsä sosiaalisten suhteiden mallia erilaisista 
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lähtökohdista. Teknologisesti kehittymätön, lähinnä pienviljelijävaltainen tuotanto-
rakenne, heikko infrastruktuuri ja olematon sosiaalivakuutus pakottivat kyläläiset 
yhteen ja rakentamaan toimivan keskustelukulttuurin ja jonkinlaisia yhteiskunnalli-
sista voimasuhteista riippuvaisia sopimuksia vaihdon hinnasta.

Elämä kylissä oli monellakin tavalla piilotettujen konfliktien aluetta. Vaihdon 
hinnasta ei sopinut tai voinut julkisesti kiistellä, ja poliittiset konfliktit olivat olleet 
ennenkokemattoman rajuja jakaen jopa perheitä ja sukuja. Naapurien kanssa pyrit-
tiin elämään sovussa huolimatta taloudellisista ja näkemyksellistä eroista ja alistuk-
sista, koska systeemi edellytti yhteistoimintaa ja keskinäistä vaihtoa. Maa- ja met-
sätalous oli heikosti koneistettua, ja etenkin rakentamisen, viljelyn ja puunkorjuun 
sesonkiaikoina tarvittiin paljon työväkeä. Samoin lastenhoito, vaatehuolto ja koti-
talous työllistivät aivan eri lailla kuin nykyään. Moni koti oli yhdistetty lastentarha 
ja vanhainkoti, tekstiilitehdas, puuverstas ja osin jopa sairastupa, joka aina syksyisin 
muuttui säilöntäkeskukseksi, kun marjat keitettiin ja hillottiin, vihannekset purki-
tettiin ja siat savustettiin ja suolattiin. Talollisten, pientilojen ja mökkiläisten kaikilla 
perheenjäsenillä oli monenlaista askaretta tämän sosiaalisen rakennelman sisällä, 
koska se vaati niin paljon käsipareja. Keskinäiset riippuvuudet eivät tietenkään mer-
kinneet yksisuuntaisesti vain talolliselta mökkiläiselle työtä vastaan annettuja etuja, 
vaan systeemi sisälsi monenlaista pienimuotoista vaihtoa, mikä tuli haastattelujen 
yhteydessä esille. Esimerkiksi hollolalaisessa Saarisen mylläriperheessä lapset huo-
lehtivat perheen saunan lämmityksestä. Viimeiseksi saunaan tuli muuan vanhempi 
yksinäinen naapurin mies, joka sai saunan sitä vastaan, että pilkkoi perheelle polt-
topuita. Lasten piti valvoa, että lämpö riitti myös hänelle ja että kynttilä paloi ja oli 
valaisemassa pimeää saunapolkua.332 

Maaseudun yhteisöjen jäsenillä oli siis niin sanotun virallisen talouden puitteissa 
palkkatuloja metsätöistä tai jostain muusta palkkatyöstä ja he saivat lapsilisiä. Tilalli-
sille tuli lisäksi rahaa maitotilistä, muiden maataloustuotteiden ja metsän myynnistä, 
pellonraivauspalkkioista sekä maataloustuista. Tämän talouden lisäksi maaseudulla 
oli valtava eräänlainen puoliharmaan talouden alue. Se sisälsi omavaraistuotantoa ja 
monenlaista vaihtoa, ja tämän kaltaista elämää oli jonkun verran myös kaupungeissa. 
Kansalaiset tekivät toisilleen isoja ja pieniä työsuorituksia rahaa vastaa, mökin vuok-
raa vastaan, eläimiä ja eläinten rehua vastaan sekä polttopuita ja ruokaa vastaan, ja 
myös vanhat vaatteet olivat sodan jälkeisinä vuosina haluttua vaihtotavaraa. Lisäksi 
maatalouden kaikki suuret sesonkityöt tehtiin joko köyhimpien työtä vastaan tai 
vasta vuoroisesti talkoilla, samoin kattotalkoot, valut ynnä muut rakennusprojektit. 
Työn ostajalle ratkaisu oli edullinen, koska hänen ei tarvinnut maksaa palkkoja. Käy-
täntö tarjosi perheille vaihtelevantasoisen minimiturvan eli asumisen, energiansaan-
nin ja tietyn perusravinnon, vaikkei säännöllisiä ja kunnollisia palkkatuloja ollutkaan.

Verojen maksua ei katseltu suopeasti, koska valtiolta saatavat edut olivat vähäisiä 
ja kansalaisten käytössä oleva raha samaten; yövartijavaltiolla oli ilmeisesti hyvinkin 
laaja ja kyseenalaistamaton legitimiteetti myös tavallisen kansan keskuudessa. Julki-
sen sektorin mahdollisuudet laajentaa valtiontaloutta verovaroin olivat rajoitettuja, 
koska suuri osa arkista kansantaloutta oli tällä vaihdon, keskinäisten suoritusten ja 
omavaraisuuden epämääräisellä alueella. Tilanne muuttui hitaasti sodan jälkeisinä 
vuosina, kun asutustoiminta, uusien kylien perustaminen, lapsilisät, edulliset lainat, 
maataloustuet ja työllisyystyöt – koko pienviljelykeynesiläisyyden tukipolitiikka – 
alkoivat osoittaa valtion merkitystä kansalaisille tuloeroja tasoittavana mahdollisuu-
tena. Pelkästään palkallaan elävien määrä lisääntyi myös jatkuvasti, mikä mahdollisti 
laajemman veronkannon ja asetti yhteiskunnalle vaatimuksia uudenlaisesta infra-
struktuurista ja sosiaalivakuutuksesta. 

2.7 pienviljelyksen tulevaisuus 
Pienviljelijä-lehden toimituksella oli vielä tulevaisuudenuskoa vuonna 1953. Lehti 
ennusti: ”Maassamme ei siis ole vielä ainakaan 150 vuoteen mitään vaikeuksia luon-
nollisen maatalousväestön lisäkasvun sijoittamisessa.”333 Tässä lähinnä vasemmisto-
laisena pidetyssä lehdessä toisteltiin näkemystä siitä, että pienviljelys on tuotannol-
lisesti edistyksellinen viljelyn muoto ja että nimenomaisesti omistaminen muuttaa 
työntekijän suhdetta työhönsä. Vielä vuonna 1954 Pienviljelijä kirjoitti, että ”jos 
otetaan maaseudun työttömyystyömailta työhaluttomin mies ja asetetaan hänet 
isännäksi elinkelpoiselle pientilalle, hänen työsuorituksensa on kokonaan toisen-
lainen.”334 Arto Viitaniemen ja Eino Kilven mummo muistelivat lapsenlapsilleen 
torppariaikojen ongelmia, kuten varmaan moni muukin mummo ja pappa entisillä 
torpparitiloilla. Lähes jokaisessa Pienviljelijässä oli sankarillisten torpparitaistelijoi-
den muistelmia menneistä kauhuista ja suuresta voitosta. 

Suuri osa uusista asutustiloista ei ollut vielä minkäänlaisessa kunnossa, kun 1950-
luvun alkuvuosina jouduttiin toteamaan, että maaseudun tila oli kriisiytymässä. Alkoi 
ankara vaihe, pienviljelyksen nostalgia ja taloudelliset vaikeudet vaihtelivat puheissa 
ja kirjoituksissa, kun surullinen lopputulos alkoi häämöttää. Vuosina 1950–1960 
teollisuustuotteiden hintataso nousi Euroopassa noin 25 prosenttia ja maatalous-
tuotteiden aleni 10 prosenttia, eli tuotteiden vaihtosuhde heikkeni 30 prosentilla.335 
Pienviljelyksen tilanne puhutti laajasti. Otsikolla ”Asutuksen haaksi rikko” Helsingin 
Sanomien pääkirjoituksessa joulukuussa 1955 esiteltiin maataloushallituksen eläk-
keelle jääneen johtajan K. J. Ellilän esitelmää, jossa hän muun muassa totesi, kuinka 
valitsevaa oli edelleenkin Gebhardtin aatteisiin nojautuva ”pienviljelysromantiikka”. 
Ellilän mukaan tilannetta olo heikentänyt asutus toimintakin, jossa on annettu maata 
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”melkoisesti enemmän muille kuin siirtoväkeen kuuluville – sekä myös maatilojen 
vapaa osittaminen.” Ellilän mukaan tilanne oli vaikea, mutta ”pelastumiselle siitä 
umpikujasta, johon on jouduttu, ei esitelmöitsijä halunnut esittää mitään patentti-
ratkaisua.”336 Vuoden 1957 alussa julkaistiin Antti Mäen puheenjohtajakaudella toi-
minut komiteamietintö maatalouden tilanteesta. Komitea katsoi, ettei maatalous 
edes parhailla viljelysseuduilla ja 10–25 hehtaarin viljelmillä ole tuottanut käyvän 
palkkatason mukaista korvausta viljelijäperheen suorittamasta maataloustyöstä eikä 
kohtuullista korkoa maatalouteen sijoitetuista pääomista. Vielä heikompia ovat 
tulokset maan muissa osissa ja viljelmillä, jotka eivät pienuutensa tähden voi tarjota 
riittävästi työtä viljelijälleen.337

Aarne Hulkkonen joutui toteamaan juhlapuheessaan pienviljelijäväen kesä-
juhlilla vuonna 1956, kuinka nykyisen traktori- ja sähkövoiman sekä väkirehujen 
ja lannoitteiden aikakauden kokemus on osoittanut täysin vanhanaikaiseksi käsi-
tykseksi pienviljelyksen järkevyyden. ”Maa- ja karjatalouden voimaperäistämisessä 
ovat suurviljelmät jättäneet kauas jälkeensä pienviljelmät niin hehtaarisatojen kuin 
karjatuotannonkin suhteen. Ennen perheen omin voimin hoidettavan pienviljelmän 
ylärajana pidettiin 10–15 hehtaarin viljelmää, kun nykytekniikalla voidaan perhevil-
jelmänä hoitaa jo 40–60 hehtaarin tila.” Hulkkonen kuvasi myös sitä, miten vuosisa-
tojen ajan oli kuviteltu, että maan hedelmällisyydellä oli määrätty rajansa, mutta nyt 
tämäkin ”hedelmällisyyden laki” oli todettu kumoutuneeksi. ”Hehtaarisadot samoin 
kuin karjan keskituotot ovat kaikissa korkeamman talouskulttuurin maissa kohon-
neet lähes kolmanneksella ja huipputulokset kaksinkertaistuneet viimeisen kymme-
nen vuoden kuluessa.”338 

Asutustoiminnan merkitys oli ollut aivan erilainen Itä- ja Pohjois-Suomelle. 
Alussa asutusvaiheen rakennus- ja raivaustoiminta työllisti Itä- ja Pohjois-Suomea, 
kun kauppoja, kouluja, posteja ja muita palveluja oli perustettava syrjäseuduille. Etelä-
Suomessa työmarkkinoille sopeutuminen tapahtui helpommin, sillä maa- ja metsäta-
louden osuus elinkeinorakenteesta oli vähäinen ja taloutta hallitsevat sektorit, palvelut 
ja teollisuus, ottivat uutta työvoimaa palvelukseensa. ”Raju, lähes pari vuosikymmentä 
kestänyt, suurelta osin valtion tukitoimin ylläpidetty maaseudun asuttaminen, pellon-
raivauksen ja rakentamisen korkeasuhdanne kääntyi nopeasti syväksi ja pitkään jatku-
neeksi laskusuhdanteeksi syrjäseuduilla, missä palvelujen ja teollisuuden työpaikkai-
mua ei ollut”, toteaa Markku Tynkkyläinen. 339 Pertti Rannikko toteaa raportissaan 
Metsätalous ja kylä, miten sotien jälkeisen asutustoiminnan tuloksena syrjäseuduille 
syntyi kukoistuksen aika 1940–1950-luvuilla. Tilanne heikkeni kuitenkin koko 1950-
luvun ajan.340 Työttömyyttä lisäsi suhdanteitakin enemmän työvälineiden kehitty-
minen ja työn rationalisointi. Kuljetus siirtyi vesireiteiltä maanteille, moottorisaha 
yleistyi, puun kuorinta siirtyi tehtaisiin ja traktori syrjäytti hevosen. Rationalisoinnin 
seurauksena huomattavasti pienempi työntekijämäärä pystyi korjaamaan tarvittavat 
puut.341 Pitkään työskennelleen työttömyysvakuutuksen periaatekomitean mietintö 
totesi työttömyyden luonteen muuttuneen ja pelkäsi työttömyydestä tulevan pysyvä 
ilmiö, koska viimeisen kymmenen vuoden aikana oli ollut vain kaksi täystyöllistä tal-
vea. Erikoisen vaikeana nähtiin kausi 1956–1958, ja ennakoitiin, että seuraavakin talvi 
tulisi olemaan vaikea.342 Vanhan tuotantomuodon lahoaminen lisäsi työttömyyttä, ja 
vanhan pienviljelyideologian aate raha-avustusten haitallisuudesta ohjasi työllisyyden-
hoidon työttömyystöihin. 

Viljelijöiden tulotaso suhteessa palkansaajien tuloihin oli koko 1950-luvun ajan 
keskeisimpiä yhteiskunnallisia kiistakysymyksiä. Eräänlaisena vastauksena tähän 

Syrjäkylien köyhille suurperheille lähetettiin apupaketteja, mukaan käärittiin erityisesti lämpimiä vaatteita. 
7.12.1956.
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väittelyyn Kulutusosuuskuntien Keskusliitto julkaisi Pentti Viidan tutkimuksen Vil
jelijäväestön ja palkansaajien elintaso 1963. Viidan tavoitteena oli osoittaa, ettei vilje-
lijöiden elintaso ollut jäänyt jälkeen niin pahasti kuin väitettiin, mikäli huomioitiin 
verojen, lapsilisien ja omien tuotteiden käytön osuus elinkustannusten muodostuk-
sessa. 343 Vaikka Viita pyrki osoittamaan, että kaikki tekijät huomioiden palkansaa-
jien elintaso ei ole merkittävästi viljelijöiden elintasoa parempi, pientilat tarjosivat 
silti muita paljon kapeamman elannon. Jos Pienviljelijä vielä vuonna 1954 kuvasi 
tulevaisuudenuskon symbolina, kuinka ”Jokela kaivaa sisukkaana ojaansa, tulevaa 
valtaojaa, joka vie nälän ja puutteen pieneläjän vähäisiltä tilauksilta”344, monet haa-
veilivat kerrostaloasunnosta, sisävessasta, viemäristä ja säännöllisestä tuntipalkasta. 
Kirvesmies Timo Vihersaari Kalvolasta tuli vauraasta kartanosuvusta ja muisti, 
miten pitkin 1950-lukua isoillakin tiloilla alettiin ihmetellä työläisten palkkoja, kun 
työnteolla näytti vaurastuvan paremmin kuin tilanpidolla. Suvun lukiolaispojat oli-
vat kesäisin töissä, ja yhdessä ihmeteltiin, miten hyvin he tienasivat.345

1950-luvun puolivälissä hyvin monelta taholta tulevat yhdensuuntaiset tekijät 
ajoivat vanhan tuotannollisen mallin, pienviljelyyn ja monimuotoistalouteen perus-
tuvan elinkeino- ja elämisen tavan dramaattisella tavalla nurkkaan. Sotaa edeltävänä 
aikana myös maatalousteknologia oli kehittynyt uusien innovaatioiden seurauksena, 
ja sen käyttöönotto lisääntyi vähitellen myös Suomessa:

1. Pienviljelytilojen kannattavuus jäi heikoksi, eivätkä ne kyenneet rationalisoimaan 
ja koneistamaan toimintaansa varakkaampien tilojen vauhdissa. Perinteinen käsitys 
pientilojen tuotannollisesta etevämmyydestä todettiin vanhentuneeksi. 

2. Asutustaajamien työväestön palkat ja elintaso nousivat nopeammin kuin pien-
tilallisten, eikä pientilaa voitu kokea enää parhaaksi tai ainoaksi turvaksi nälkää ja 
puutetta vastaan. Päinvastoin, nälkämaiden eli syrjäseutujen kylmillä tiloilla elä-
vien taloudellinen ahdinko ja 
suoranainen kurjuus oli hyvin 
tunnettua. 

3. Pienten tilojen viljelijöille välttämättömät sivuansiot heikkenivät sekä asutustoi-
minnan hiipumisen myötä että puun korjuun rationalisoinnin vuoksi. Kun asutustoi-
minnan uudet kylät, tiet, koulut, postit, navetat ja talot oli rakennettu, ei kirvesmie-
hille ja muurareille ollut enää paljonkaan töitä etenkään maan itäisillä ja pohjoisilla 
alueilla. Metsäteollisuus ei enää myöskään tarvinnut entisessä määrin pientilojen 
työpanosta. Työttömyys lisääntyi.

4. Elintarvikkeiden omavaraisuus oli saavutettu ja karjatalouden tuotannossa oli jo 
ylijäämää. Pientilojen karjatuotannon tukemiselle ei näyttänyt löytyvän enää muita 
kuin sosiaalipoliittisesti järkeviä perusteluja, mutta toisaalta maatalouden viention-
gelmien takia niitä oli helppo vastustaa. 

5. Pienviljelyksen hegemoniaa alettiin kyseenalaistaa sekä tutkijoiden että poliitik-
kojen piirissä, ja tilanne synnytti puolueiden sisällä ristiriitoja.

Torpparien aika ei vielä 1950–1960-lukujen vaihteessa ollut mitään esihistoriaa. Lau-
kon häädöistä oli kulunut vasta 50 vuotta. Torpparivapautuksesta ja maan itsenäis-
tymisestä oli kulunut vasta noin 40 vuotta ja sen kokeneet ihmiset elivät tiloillaan. 
Pienviljelysideologian lyhyt historia ja historian mullitukset elivät nostalgiana niin 
lehtien artikkeleissa kuin ihmisten puheissa. Sodanjälkeisen asutustoiminnan seu-
rauksena oli asutettu toiset lähes satatuhatta perhettä. Vanhan puoliproletaarisen 
pienviljelystalouden lahoamisvaihe lisäsi puutetta ja tyytymättömyyttä, eikä asutus-
toiminta tarjonnut enää edes kuviteltua kilpeä kommunismia tai radikalismia vas-
taan, pikemminkin päinvastoin. Torpparivapautuksesta alkanut pienviljelysideologia 
ja puoliproletaarinen tuotantomalli olivat kummatkin ajautumassa umpikujaan. 

Suomalaisen yhteiskunnan rakennemuutos oli nopea. Maa- ja metsätalou-
desta ansionsa saavan väestön osuus väheni 64 prosentista 35 prosenttiin vuosina 
1940–1960. Teollisuuden ja rakennuksen palveluksessa olevien osuus nousi 18 pro-
sentista 31 prosenttiin ja muiden elinkeinojen harjoittajien osuus 17 prosentista 34 
prosenttiin.346 Vuosien 1950–1970 välillä maalta kaupunkeihin muutti jo yli miljoona 
ihmistä. Pertti Haapalan mukaan joukko voidaan jakaa karkeasti niin, että puolet oli 
pientilojen liikatyövoimaa ja toinen puoli viljelijöiden liikoja lapsia.347 

”Sitä vaan odotti, että tulisi ikää, että pääsisi kattelemaan parempia työmaita”, 
totesi Erkki Ranta kertoessaan, miten hän kesti köyhyyden ja alistuksen ilmapii-
rin pienessä pohjoishämäläisessä kylässä. Muuan elintarvike- ja rakennusalaneläke-
läiskyselyyn vastannut, vuonna 1943 syntynyt maanviljelijän poika ja sittemmin ay-
aktiivi Varkaudesta, oli kirjoittanut erillisen muistelun, joka loppui seuraavasti: ”Se, 
etteikö ruokaa ollut kolmen hehtaarin peltoa viljellessä, saatiin perunat, vihannekset, 

Oululainen modisti tutustumassa mie
hensä sukuun maalla. Kuvassa voi havaita 

kahden erilaisen arvomaailman kohtaa
misen. Maalaisväen mielestä ei sopinut 

vaatteilla koreilla, ja nuori, melko varaton 
kaupunkilais käsityöläinen oli yrittänyt 

parhaansa mukaan näyttää tyylikkäältä 
mennessään ensimmäistä kertaa tapaa

maan tulevan miehensä sukua.
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jauhot, kalastus, polttopuut. Metsätöistä rahaa, rahalla ostettiin sitten muut esim. 
suola, kahvi, vaatteita, työkaluja ym. ym. sellaista, joka oli teollista tuotantoa. Jos-
sakin vaiheessa tuli koneita metsätöihin, ne vei metsätyökohteet, kun ei ollut enää 
hevosilla käyttöä. Metsätyötkö loppu hevosilta, loppui meiltä käteisraha, jolla olisi 
voitu ostaa vaatteita ym. ym. Hevostyö oli se avainsana, kun loppui työt hevosilta, 
loppui isänniltä rahat. Seuraus, maaltapako!” 348 

Aarre Hana ajatteli, että tarvitaan parempi elämä, mutta hänellä ei ollut 
maanhalua eikä mahdollisuutta kouluttautumiseen. Tulevaisuus oli muualla.349 
Kun haastateltavilta kysyttiin, miksi he lähtivät pois kotiseuduiltaan, vastaus oli 
yleensä sanasta sanaan sama kaikilla: ”Siellä ei ollut mitään, ei kerta kaikkiaan 
yhtään mitään”. Itä-Suomessa tämä olikin erityisen selvää, koska pientilojen kan-
nattavuus oli heikkoa, mutta entä vauraassa läntisessä Suomessa? Kauko Sunisto 
selvitti asiaa seuraavasti: ”Mulla ei ollu maanviljelyspohjaa, täytyy olla ammatilli-
nen ammattitaito. Mää oppisin arvostamaan niitä, jotka silmin nähden pärjäsivät 
ja toiset selvisivät kiikun kaakun. Ei ollu tilan koosta kiinni. Eräs totesi, kun oli 
isäntien rinki koolla, että juu, juu mää myönnän ettei maanviljelyllä kannata, mut 
rahaa tulee pirusti. Hän osti kummallekin pojalleen kartanot. Eihän mul ol mit-
tään mahdollisuuksia, olisin silti joutunut käymään muualla töissä ja tienaamaan, 
ei se olis elättänyt.” Sunisto arvioi, että ”olisin voinu ostaa pienen torpan, olis siihe 
ollu rahaa.  Paimiolaiset pojat lähti kaikki sieltä pois, kaikki lähti pois, yksi tuli 
takaisin Ruotsista, mut seki pitää kesämökkinä. Maanviljelys ei ollut status, vaan 
se oli tehdas. Ei oltu nälässä, ei koskaan, oli ystävällinen ympäristö, äidin tekemät 
vaatteet, kyllähän me tunnettiin lämpimän leivän perinne, jos oli vastoinkäymisiä, 
tai vuorotteluperiaate. Silti tehdas oli elämän mitta ja määrä. Siellä istuttiin illat 
piirissä puhuttiin siinä keskusteltiin työasioita, mulle tämmöisen niinku luokka-
tietoisen tajunnan herääminen. Olin yks niitä harvoja pikkupojista, kun sen sijaan 
mieluummin kuin juoksin niittyjä ja mekastin, kuuntelin miesten juttuja ja arvi-
oita ja näitten miesten jutuista tappeluista työpaikoista ja palkoista, opin, perhana, 
eihän kaikki olekaan tarjottimella.”350 

Vuoden 1955 Pienviljelijän pääkirjoituksessa vedottiin menneisiin tapahtumiin 
jokseenkin pateettisesti: ”pienviljelys on säilytettävä, vaikka se tilapäisesti tuntuisi 
yritystaloudellisesti epäedulliseltakin. Me olemme sen tuleville sukupolville velkaa. 
Nykyisen pienviljelyksemme olemme saaneet torppariesi-isiltämme.”351 Torppari-
alueiden Arto Viitaniemeä kasvatettiin pientilan jatkajaksi, koska hän oli vanhin 
poika, mutta minkäänlaista velkaa hän ei kokenut haluavansa maksaa. ”Mutsin aja-
tuksissa se oli niin, että sun homma on jäädä tähän ja muut saa lähteä. Mulla oli 
kuitenkin hirveä hinku päästä kaupunkiin. Eno asu Helsingissä ja sen tarinoiden 
mukaan tein johtopäätöksen, että tästä lähden. En kokenut syrjintää, oli sosiaalinen 

ympäristö. Eno oli töissä Valiolla autokuskina, sitten tupakkatehtaalla. Ei maatyö 
ollu raskasta, olen ollu aina riski. Faija oli toinen yllyttäjä, sano ettei maaseudulla ole 
elämän edellytyksiä ja oli hirveen oikeassa. Äitillä sellainen… oli hirvee raatamaan 
ja kuoli kun ei päässyt tekemään töitä, tuskaili monta, monta vuotta, hän on kyn-
tensä verille raatanut, tehnyt peltoa ja hoitanut eläimiä ja tänne te jätätte kaikki. Hän 
oli sellainen maasta kasvanut nainen.”352

Teuvo Kauhanen ajattelee, että tullessaan Helsinkiin sodanjälkeisinä vuosina 
hän oli paljon huonommassa asemassa kuin nykyiset turvapaikanhakijat. Hän asui 
veljineen vuosikausia pommisuojiin kyhätyissä yömajoissa.353 Karl Erikssonilla on 
muistikuva muuttajan epävarmuudesta: ”Pelättiin työttömyyttä ja pelättiin, että 
joudutaan palaamaan maitojunalla takaisin sinne syntymäseuduille. Pelättiin, että 
ne kaverit, jotka olivat jääneet maaseudulle, pääsisivät pilkkaamaan ja nauramaan 
epäonnistumista. Sellaisia tapauksia oli nimittäin. Kun meni kotiin käymään, piti 
olla uusi palttoo ja hattu vähintään, vähittäismyynnillä ostettu, sehän ei näkynyt 
päällepäin. Lisäksi kummassakin taskussa pullo viinaa. Silloin me, jotka muutimme 
Helsinkiin, olimme onnistuneet maailmalla ja saavuttaneet sellaisen taloudellisen 
hyvinvoinnin, joka meidän mielestämme kaupunkilaisille kuuluikin. Me emme tien-
neet sosiaaliturvasta mitään. Jos isompia ongelmia tuli, oli pakko palata kotinurkkiin 
maaseudulle, ja se oli hirveä häpeä.354”

Helge Talvitiekin lähti maailmalle heti, kun ”napa ulottui kynnyksen yli. Nuo-
rena sitä oli niin itsevarma ja kuntokin oli hyvä. Pyörin työmailla muutaman vuoden 
eri puolilla Etelä-Suomea, muun muassa Turengin sokerijuurikastyömaalla harven-
nuksessa, renkinä Hollolassa, metsäkämpillä, Inkoon saaristossa, värjärioppilaana 
Palosaaressa, hetken aikaa Ruotsissa, Lahdessa Upolla, Karhulan paperitehtaalla 
veturinkuljettajana, Heinolassa faneritehtaalla, Porvoon Tolkkisissa voimalaitostyö-
maalla, ja muitakin työpaikkoja oli. Se oli sitä aikaa; töitä oli ja välilaskupaikkoja. 
Asunnoksi löytyi pihamökkejä, joissa oli kalusteina sänky ja patja. Vuokran sai mak-
saa kuukauden jälkeen. Jos jotakin jäi säästöön, lähetin kotiin. Sitten vakiinnuin 
avioliittoon 1964 ja jäin Lahteen.”355

2.8  pienviljelykeynesiläisy yden joutsenlaulu  
– yHteiskunnallinen tilanne yleislakkoon asti 

Kekkosen viimeinen hallitus vuosina 1954–1956
Ennen vuoden 1954 vaaleja Maalaisliitto ja oikeistopuolueet olivat pyrkineet reivaa-
maan talouspolitiikan oikealle, mutta oikeiston vastenmielisyys sitoutua Kekkoseen 
ajoi nämä hankkeet karille. SDP:n onnistui kaataa niin kutsuttu ”niukkasbudjetti”, 
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jolla oli ollut tarkoitus supistaa valtion menoja ja heikentää lapsilisiä. Kokoomuksessa 
oli asetettu suuria toiveita vuoden 1954 vaaleihin, joiden avulla tavoiteltiin paluuta 
niukan valtiontalouden linjoille, mutta vuoden 1954 eduskuntavaalit muodostuivat 
suorastaan traumaattisiksi kokoomukselle, joka sai suuren vaalitappion.356 SDP oli 
saanut vuoden 1954 vaaleissa yli 26 prosentin kannatuksen ja Maalaisliiton kannatus 
oli yli 23 prosenttia, eivätkä nämä isot puolueet hyvällä katselleet pienen kansanpuo-
luelaisen Törnqvistin pääministeriyttä. 357 Sosialidemokraatit antoivat periksi sille, että 
Kekkosesta tuli pääministeri, ja hänen mahdollisuutensa presidentin virkaan parani-
vat. Maalaisliittolaiset puolestaan hyväksyivät sosialidemokraattien talouspoliittiset 
vaatimukset. Sosialidemokraattinen puolue ja Maalaisliitto hyväksyivät kompro-
missihallitusohjelman ja syrjäyttivät vanhan hallituksen. Valtionvarainministeriön 
kansantalousosastolla oli laskettu, että Kekkosen viidennen hallituksen (1954–1956) 
ohjelman kustannukset olivat noin 39–40 miljardin markan luokkaa.358 Maalaislii-
tossa kritiikki oli ollut ankaraa: Maalaisliitto oli tehnyt äkkikäännöksen, luopunut 
säästämisestä, subventiot olivat kuluttajille hyvin edullisia. Virolaisen mukaan oltiin 
kuin puulla päähän lyötyjä.359 Ohjelman tärkeänä osana olivat elintarvikkeiden hin-
tasubventiot, joiden ansiosta palkkoihin ei tarvinnut tehdä indeksikorotuksia. Kek-
kosen punamultapohjainen viides hallitus herätti myös metsäteollisuuden piirissä 
voimakasta ärtymystä, ja sitä pidettiin teollisuusvihamielisenä hallituksena, pahim-
pana sitten Mauno Pekkalan johtaman kolmen suuren koalition.360 SKP:n poliitti-
sella toimikunnalla oli suuria vaikeuksia hahmottaa johdonmukaista linjaa Kekko-
sen hallitukseen: ”Nykyinen hallitus noudattaa epäilemättä suurpääoman sanelemaa 
linjaa. Erikoista siinä on kuitenkin etuisuuksien antaminen – vaikka tilapäisestikin 
– työläisille ja talonpojille hintojen alennuksien ja tukipalkkioiden muodossa.” Poliit-
tisen toimikunnan kokouksessa kuitenkin nähtiin, että ”suurpääoma kyllä toisaalta 
vastustaa hintojen alennuksia ja tukia ja von Fieandt valittaa liian keveitä rahamark-
kinoita.” SKP:ssa arvioitiin, että kaikki hintojen alennukset tulevat työläisten mak-
settavaksi. Puolueessa vaadittiin kunnollisia palkankorotuksia.361

Puoluekenttä

Sodan jälkeisen ”kolmen suuren” hallituskauden (1945–1948) kaatumisen jälkeen 
Suomessa käytiin poliittista taistelua kolmen melko tasavahvan puolueen kes-
ken. Sosialidemokraattinen puolue (noin 26 %), SKDL (21–23 %) ja Maalaisliitto 
(tasaisesti noin 23 %) olivat lähes samansuuruisia. Porvarilliset puolueet saivat 
myös noin neljänneksen äänistä, mutta porvarillinen puoluekenttä oli jakautunut 
kokoomukseen (12–15 %) ja ruotsalaiseen (noin 6–7 %) ja suomalaiseen (noin 6–7 %) 
kansanpuolueeseen. 

Maalaisliitto oli sotaa edeltävällä ajalla ollut lähinnä karjalaisten ja pohjalaisten 
pienviljelijöiden puolue, mutta tilanne alkoi muuttua sodan jälkeen. Leo Granberg 
on kuvannut MTK:n luonteen muuttumista, todeten että viljelijöiden järjestäytymi-
nen oli ollut hajanaista ennen sotaa. Huomattava osa viljelijöistä eli tuolloin suurelta 
osin oman tilan tuotteista. Pääosa syrjäseutujen pientiloista ei ollut lainkaan esimer-
kiksi meijereiden keräilyjärjestelmien piirissä. Maataloustuottajien Keskusliittoa oli 
pidetty laajasti Etelä-Suomen suurtilallisten edustajana. 1940-luvun lopulla MTK 
alkoi keskittymään talouspolitiikkaan ja sen pohja laajeni ja vaikutusvalta kasvoi 
maaseudulla. Kokoomuslaisten osuus järjestön johdossa väheni ja maalaisliittolais-
ten kasvoi merkittävästi.362 Maalaisliitto itsekin muuttui: jos se aiemmin oli edusta-
nut pääasiassa Karjalan, Pohjois-Suomen ja Pohjanmaan pienviljelijöitä, erityisesti 
etelän viljamaille muuttaneet siirtokarjalaiset alkoivat vaurastuessaan muuttaa myös 
Maalaisliiton näkemyksiä. Esimerkiksi Johannes Virolainen oli siirtolaistaustainen 
kansanedustaja, jonka tila oli vilja-alueella Etelä-Suomessa ja joka ajoi erittäin joh-
donmukaisesti viljanviljelysten etuja. Heikki Waris teki tutkimuksen siirtoväen sosi-
aalisesta sopeutumisesta ja totesi, että porvarillisten puolueitten edustajien määrä 
kunnanvaltuustoissa on tuntuvasti lisääntynyt niissä lounaisissa lääneissä, joissa kar-
jalaista siirtoväkeä on eniten. Wariksen mukaan karjalainen siirtoväki muutti Etelä-
Suomen ”poliittisia kasvoja”.363 MTK suurviljelijöiden kokoomuslaisena edustajana 
ja entinen pienviljelystä ihannoiva Maalaisliitto muodostivat uudenlaisen voima-
ryhmittymän, jonka maatalouspoliittiset tavoitteet liittyivät maatalouden elinkeinon 
elinehtojen edistämiseen. Niinpä Maalaisliiton linjana ollut kireän rahan politiikka 
ja suppea valtiontalous olivat osittain jäänne sotia edeltävän ajan hegemonisesta 
yövartijavaltiosta, joka silloin yhdisti laajemminkin väestöä, mutta vähitellen tais-
telu uudesta linjasta alkoi kulkea polarisoituneen maatalouden sisällä ja muistuttaa 
enemmän perinteistä oikeisto–vasemmisto-jakoa. Kekkosen edustama vasemmisto-
laisempi K-suunta ja lähinnä Sukselaisen ja Virolaisen edustama S-suunta ottivat 
yhteen sekä puolueen sisällä että eduskunnan äänestyksissä.

Ammattiyhdistysliike eli voimansa tunnossa sodan jälkeen ja oikeisto jäi het-
keksi alakynteen. Syksyn 1944 koittaessa kaikki työnantajajärjestöt joutuivat uuteen 
poliittiseen toimintaympäristöön, koska kommunistit nousivat maan alta. Jyrki Vesi-
kansan mukaan tilanne alkoi ”normalisoitua.” SDP:n tannerilaisen johdon liityttyä 
kommunismin vastaiseen kylmän sodan rintamaan. ”SDP:n Jo riittää -kampanjan 
jälkeen ’vaaran vuosien’ pahin paine alkoikin olla ohi.”364 Ainakin osa sosiaalidemo-
kraattista ammattiyhdistyssiipeä hyväksyi jopa lakkojen väkivaltaiset lopettamiset 
1940–1950-lukujen vaihteessa. Lakkolaisten ampumiset Kemissä, Helsingissä Ara-
bian tehtaan lakkolaisten kohtelu ja yleinen taistelu vallasta ay-liikkeessä olivat vaikea 
vaihe suomalaiselle työväenliikkeelle.365 Väinö Leskinen, SDP:n entinen pääsihteeri 
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ja niin kutsutun aseveliryhmän vaikuttaja muistelee, että ”sinänsä oli luonnollista 
– ja on – että poliittisessa organisaatiossa tapahtuu nuorentumista. Harvoin se on 
tapahtunut niin jyrkästi kuin sosialidemokraattisen nuoren polven tullessa sodasta. 
Sillä oli takana rintamakokemuksensa, niiden tuloksena pelkistetty käsitys elämän 
ja kuoleman todellisuudesta. Vastassa oli ollut kommunistinen maailmanvalta, nyt 
oltiin silmäkkäin oman maan kommunistien kanssa. Tässäkin tilanteessa piti tapella. 
Menettelytapojen suoraviivaisuus ja häikäilemättömyys tuli osaltaan sodasta.”366

SAK:n jännityksellä odotetut vaalit pidettiin vuonna 1946 ja sosialidemokraa-
tit kärsivät niissä asiallisesti häviön. Kun oli olemassa todisteita toisenkin osapuo-
len väärennetyistä vaalipöytäkirjoista, onnistuttiin vaalitulos mitätöimään. Politii-
kan vuorovesi oli kääntymässä: sosialidemokraatit veivät voiton kotiin vuoden 1947 
SAK-vaaleissa ja isännöivät vaihtelevalla menestyksellä keskusjärjestöä, kunnes se 
1950-luvun loppupuolella hajosi heidän valtataisteluissaan. Asevelisosialistien pel-
kistetty käsitys elämästä ja kuolemasta alkoi vähitellen saada erilaisia särmiä ja hei-
dän näkemyksensä muuttua erisuuntaisiksi. 

Vuonna 1954 suhtautuminen kommunisteihin, Neuvostoliittoon tai talouspoli-
tiikkaan ei näyttänyt jakavan sosialidemokraattista johtoa. SDP oli asettanut syk-
syllä 1955 erityisen toimikunnan tarkastelemaan talouspoliittisia kysymyksiä. Sen 
puheenjohtajaksi oli valittu Väinö Tanner. Toimikunnassa puhunut professori Matti 
Leppo oli antanut tunnustusta vuoden 1951 jälkeen noudatetulle talouspolitiikalle 
ja varoittanut kireän rahan politiikasta.367 Tanner ei ollut hyväksynyt Lepon näke-
myksiä, ei myöskään Klaus Waris Suomen Pankista. Waris oli pohtinut, että jos 
poliittisia realiteetteja ei olisi, subventiot tulisi puolittaa, valtion menoja karsia 150 
miljoonalla markalla ja pankkien luotonantoa kiristää. SAK:n edustajat ja toimi-
kunnassa mukana olleet ministerit hylkäsivät kyseisen linjan sekä epärealistisena 
että epäoikeudenmukaisena.368 Tanner vaikutti näkemyksineen aikovan hiljalleen 
vetäytyä politiikasta jäätyään pois eduskunnasta. Maalaisliiton ja SDP:n yhteistyö 
oli sujunut melko hyvin kesään 1955 asti. Tarkasteltaessa SDP:n tilannetta vuosina 
1954–1956 kaikki vaikutti vielä ulospäin erinomaiselta. Oltiin hallituksessa, joka 
noudatti puolueen virallista, jonkinlaista suomalaisoloihin sovellettua ”pienviljely-
keynesiläistä” talouspoliittista linjaa, ja tästä linjasta puolueessa oltiin suhteellisen 
yksimielisiä. Alkava raivokas puolueriita ei näyttäisi selittyvän helposti. 

”Oi, se oli niin suloista toivon ja odotuksen aikaa, me soittelimme jatsia Josa-
fatin kallioilla ja unelmoimme”, muisteli jo edesmennyt Elannon leipätehtaan 
pakkaaja Airi Vahtila sodan päättymisen jälkeisiä nuoruusvuosiaan Helsingissä. 
Ammattiyhdistysliikkeeseen liittyi valtavasti uutta väkeä, ja toimeliaisuus virisi joka 
taholla. Sodanjälkeinen innostus kääntyi kuitenkin pian laskuun. SAK:n jäsenmää-
rät vähenivät samanaikaisesti kuin kylmä sota voimistui. Ammattiyhdistysliikkeen 

joukkojärjestöluonnetta loukattiin useassakin vaiheessa alistamalla ay-toiminta työ-
väenpuolueiden puoluepoliittisille pyrkimyksille. Teuvo Kauhanen kertoi ensimmäi-
sistä työvuosistaan Lapuan nahkatehtaalla pian sodan jälkeen.369 Hänen mukaansa 
työväki olisi halunnut mennä lakkoon, mutta paikallinen SKP:n osasto kielsi sen. 
Sulo Lehtosta harmitti, että ihmisten luottamus parempaan elämään ja toimintaan 
kääntyi laskuun, koska vasemmistosuuntauskin hillitsi joukkotoimintaa ja tuntui 
kantavan huolta vain sotakorvausten nopeasta tekemisestä.370 

Kolmen suuren (SDP, SKDL ja ML) hallitus hajosi 1948, sosiaalidemokraattisen 
puolueen ja SKDL:n välinen taistelu kiihtyi, ja Arabian lakot lopetettiin väkivaltai-
sesti. Palkkataisteluun ryhtyneitä työläisiä tuomittiin kapinasta myös Kemissä, missä 
poliisi ampui lakkolaisia. Useat ammattiliitot lakkoilivat vuonna 1949 ilman SAK:n 
lupaa. Ne erotettiin SAK:sta ja osa hyväksyttiin takaisin ehtojen jälkeen.371 Maisa ja 
Heikki Halonen muistivat, miten sodan jälkeinen suuri into hiukan hälveni. Maisa 
Halonen oli ollut töissä Kutomotyöväenliitossa, joka vähitellen taantui sosialide-
mokraattien perustettua toisen liiton.372 Elannon leipätehtaalla lakkolaiset otettiin 
takaisin töihin pienissä erissä, ja tehtaan pääluottamusmies sai kävellä työttömänä 
kuukausia sen jälkeen, kun muut oli jo kutsuttu töihin. Pääluottamusmies oli samalta 
paikkakunnalta kuin Teuvo Kauhanen, eikä Kauhanen unohda koskaan sitä hetkeä, 
kun pääluottamusmies, päästyään vihdoin takaisin töihin, tuli SKP:n puolueosaston 
kokoukseen. Kaikkien nähden hän repi jäsenkirjansa sanoen: ”Tätä en enää tarvitse.” 
Entinen pääluottamusmies jäi pois kaikesta toiminnasta ja ilmestyi takaisin vasta kun 
SAK:n rinnalle perustetun SAJ:n järjestö aloitti toimintansa leipätehtaalla.373

Vientirauhan värväämät rikkurit, lähes 14 000, olivat murtaneet lakkoja vuo-
sina 1925–1929.374 Elina Hartikainen muisteli erästä leipuria, joka oli tullut aikanaan 
rikkurina töihin Marian konditoriaan. Mies oli hyväksytty yhteisöön siinä määrin, 
että hänet valittiin vuosikymmen myöhemmin pääluottamusmieheksi. Hartikainen 
arvioi ymmärtävään sävyyn, ettei ”siinä ollu muuten mitään moittimista. Sillä oli 
painolasti, oli tullut pahhaan aikaan, että se kärsi siitä, siitä lakosta ei parantanut 
puhua. Oli tullut saarron aikana Pohjois-Suomesta, eikä ymmärtänyt, nuori poika. 
Se ol aina matkassa sillä painolastina. Totta kai se muistettiin, se painolasti on aina 
matkassa.”375 Työläisiä, jotka olivat kokeneet tuon ajan, työskenteli tehtaissa paljon 
vielä 1950-luvun alussa. 

1950-luvun alkuvuosina toiveikkuus vaihtui kyynisyydeksi. Ay-toimintaan liit-
tyvät riskit tuntuivat jälleen kasvaneen kohtuuttomiksi. Irtisanotut katsoivat, että 
heidät jätettiin yksin, ja tekivät siitä johtopäätöksiään. Teuvo Kauhanen pohti vielä 
omilla 80-vuotisjuhlillaan yhä edelleen, miksi Elannon erotettua pääluottamus-
miestä ei autettu riittävästi silloin, kun tämä joutui yksin kävelemään työttömänä 
muiden jo päästyä töihin. Kommunistien itsekritiikissä vuonna 1950 varoitettiin 
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puoluejohtoa enää toistamasta sitä väärää arviota, että eräät määrätyt suuret työ-
paikat olisivat valmiit aina liikkumaan puolueen kehotuksesta.376 Luottamusmiehen 
liikkumatila oli tutkimusajankohtana hyvin rajoitettua, irtisanomissuojaa ei ollut ja 
mustat listat uhkasivat ammattiyhdistysihmisiä. Eräs Wärtsilän johtajista oli muis-
tellut myöhemmin Crichton-Vulcanin pääluottamusmiehelle Ilmari Niemiselle, 
että 1950-luvun puoliväliin asti telakalta irtisanottiin joka vuosi 400 kommunistia, 
mutta se lopetettiin turhana, koska heitä näytti sikiävän kaksin verroin enemmän.377 

SKDL oli joutunut pois vuonna 1948 hallitusvastuusta ”kolmen suuren” halli-
tuskoalition kaaduttua, ja sen äänimäärät olivat jämähtäneet valtiollisissa vaaleissa 
noin 21–22 prosentin välille. Puoluejohdon aiempien vuosikymmenien kokemukset 
ensin joko maanalaisuuden kaudelta, suomalaisista vankiloista tai Neuvostoliitosta 
ja sitten suurten odotusten jälkeiset tappiot ja kokemattomuus julkiseen toimintaan 
eivät olleet luoneet traditioita ja toimintamalleja pitkäjänteiseen parlamentaariseen 
toimintaan. Kekkosen johtaman hallituksen talouspolitiikka näytti tuottavan lisää 
kannatusta sosiaalidemokraateille ja Maalaisliitolle. Vuoden 1954 eduskuntavaalien 
jälkeen SKP:n pääsihteeri Aimo Aaltonen raportoi, että työ perusjärjestöissä oli jo 
jonkin aikaa mennyt alaspäin. Vaalien aikana oli hiukan nousua, mutta niiden jäl-
keen oli jälleen repsahdus. Työpaikkaorganisaatiokin oli supistunut, koska ihmisiä 
siirtyi työpaikkaosastoista alueosastoihin pelätessään irtisanomisia.378 

Marraskuussa 1954 SKP:n poliittinen toimikunta käsitteli Helsingin kaupunki-
komitean työtä. Kaupungissa oli työpaikka-aktiiveja 621, joista puolet rakennustyö-
läisiä. Piirisihteeri kertoi, että hänellä itsellään on ”neljä sos.dem.-yhteyttä”, todeten 
”ettei kuitenkaan iltoja heidän kanssaan seurustella”. Kokouksessa arvioitiin, että 
työläisten mielialat välittyvät todellisuutta valoisampina eteenpäin, kun ei ole riit-
tävästi yhteyksiä.379 Vaikka kyseessä oli Suomen kolmanneksi suurimman puolueen 
SKDL:n voimakkain jäsenjärjestö, jolla oli paljon jäseniä ja toimintaa, sanomaleh-
tiä, kirjallisuutta ja Kulttuuritalon rakennustyömaa alkamassa, eivät tämän kauden 
poliittisen toimikunnan pöytäkirjat vaikuta lainkaan dynaamisilta. Kokouksissa käsi-
teltiin moneen kertaan samoja päätöslauselmia, niiden sanamuotoja ja kappalejärjes-
tyksiä hiottiin kuukaudesta toiseen, kuin eräänlaisen sanamagian avulla olisi hallittu 
tilannetta. Maatalouspolitiikka oli ehkä keskeisin puolueen keskustelujen kohde, ja 
tämän alueen aineistot vaikuttivat hyvin asiantuntevilta. Toinen keskeinen teema oli 
kansainvälisyys ja rauhankysymykset.380 Ammattiyhdistysliikettä käsiteltiin usein, 
mutta lähinnä valtapolitiikan lähtökohdista ja sitä, miten auttaa SAK:sta erotettujen 
liittojen ja paikallisjärjestöjen toimintaa. Taistelua palkkojen korottamisesta pidet-
tiin keskeisenä sisäpoliittisena toimintana. Puoluetoiminnan painopistettä etsittiin: 
poliittinen toimikunta pohti pitäisikö pitkään valmisteltua edustajakokouksen pää-
töslauselmaa muuttaa siten, että sisäpolitiikka tulisi alkuun.381 

SKP:n politiikassa yritettiin rakentaa yhteistoimintaa sosialidemokraattien 
kanssa vaikeiden riitojen jälkeen. Jo lokakuussa 1953 Hertta Kuusinen edellytti, että 
jokaisella puolueen jäsenellä tulisi olla henkilökohtaisia yhteyksiä ja sosialidemo-
kraattisia tuttavia.382 Puolue hyväksyi vuonna 1954 vetoomuksen ”Työväki yhteis-
työhön”.383 SKP:n poliittinen toimikunta paneutui erityisen paljon tähän teemaan 
ja seurasi SDP:n tilannetta tarkasti.384 Mirjam Suvanto kuvasi, että työpaikoilla oli 
havaittu muutoksia sosiaalidemokraattien esiintymisissä, ilmeisesti myönteisessä 
mielessä. Kokouksessa harkittiinkin yhteistoimenpiteitä talouspoliittisissa kysymyk-
sissä, kuten palkoissa, työttömyysvakuutuksessa ja sairausvakuutuksessa.385 SKP:ssa 
arvioitiin keväällä 1955, että sosialidemokraatit riitelevät siitä, jatketaanko yhteis-
työtä Maalaisliiton kanssa vai siirrytäänkö yhteistyöhön kokoomuksen kanssa.386 
Käynnissä olevasta prosessista vedettiin se johtopäätös, että sosiaalidemokraattisen 
puolueessa nykyisin vallitsevia sisäisiä ristiriitoja ja erimielisyyksiä on ollut omiaan 
voimistamaan kommunistisen puolueen toteuttama oikea yhteisrintamapolitiikka.387

Ensio Laine oli Sirola-opistossa juuri silloin, kun SKP antoi Työväki yhteis-
työhön -julistuksen. Laine muisteli, että opiskelijat koottiin juhlasaliin kuuntele-
maan selostusta ja että uutta toiminta ohjelmaa käsiteltiin hyvin huolellisesti. Kauko 
Sunisto puolestaan valittiin sittemmin oman puolueosastonsa edustajaksi pitämään 
yhteyttä ja selvittämään puolueosaston näkemyksiä Crichton-Vulcanin sosiali-
demokraattisille työntekijöille.388 Suomen Sosialidemokraatissa varoitettiin moneen 
otteeseen uskomasta kommunistien hymykampanjaan, joten se ilmeisesti koettiin 
myös jossakin määrin vaaralliseksi.389 Kun SDP:n hajaannus sitten toteutui puolue-
kokouksessa vuonna 1957, SKP:n sisällä sitä ei enää arvioitu puolueen yhteistyöpro-
jektin onnekkaaksi tulokseksi, vaan SKP kävi jo omaa sisäistä keskusteluaan NKP:n 
ja Stalinin tekemistä puhdistuksista. 

Jos vertaa kansandemokraattisen liikkeen ja sosiaalidemokraattien tilannetta 
ennen yleislakkoa, sosiaalidemokraatit näyttäisivät eläneen hyvin konkreettisesti ja 
aloitteellisesti ajassa pienviljelyvaltion väestöä auttavilla linjauksillaan, kun ainakin 
SKP:n poliittinen toimikunta – maailmaa syleilevissä rauhan ja sosialismin näkö-
aloissaan, mutta diskriminaation arjen masentamana suhteessaan poliittiseen vai-
kuttamiseen – vaikutti melko näköalattomalta.

Nopeasti tapahtuva rakennemuutos alkoi kuitenkin vaikuttaa kansalaisten mie-
lialoihin. Ristiriitaista kyllä, sekä oikeistopoliitikkojen, Tannerin että myös SKP:n 
kritiikki Kekkosen viimeisen hallituksen linjalle saattoi tuntua hyvinkin oikeutetulta 
pelkästään palkallaan elävien keskuudessa. Pienviljelykeynesiläisyyden tasa-arvoa 
lisäävä politiikka ei ehkä näyttäytynyt oikeudenmukaiselta kaupunkityöläisten mie-
lestä. Heidän lapsilukunsa oli vähäisempi kuin maaseudulla ja lapsilisien merkitys oli 
pienempi. Subventiot, joilla ruoan hintaa alennettiin, estivät indeksin laukeamisen ja 
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palkankorotukset. Subventiot rahoitettiin verovaroilla, jotka kohdistuivat paremmin 
palkattuun työväkeen, koska maaseudun mökkiläisiltä tai uusilta rintamamiestiloilta 
oli vaikea nyhtää yhtään mitään. Kaupunkimaisesti asuva työväestö ei välttämättä 
hyötynyt yhteiskunnan tarjoamista hyvinvointipalveluista muuten kuin edullisem-
man aravalainan muodossa. Heidän oli edelleen palkastaan säästettävä mahdollisen 
sairauden ja pahan päivän varalle, koska myöhemmin säädettävästä työttömyysva-
kuutuksesta, sairausvakuutuksesta tai työeläkkeestä ei vielä ollut tietoa. Osa joutui 
edelleen elättämään myös omia vanhempiaan. Heidän oli maksettava vuokraa tai 
ainakin isompia asumiskuluja, osa pyrki jo kouluttamaan lapsiaan oppikouluissa, ja 
niiden lukukausimaksut olivat korkeita. Yhteiskuntarakenteen muuttuessa vanha, 
lähinnä mökkiläiselämälle suunnattu tukipolitiikka ei auttanut sitä kasvavaa väestö-
osaa, joka eli pelkästään palkkatyönsä varassa. Tämä on eräs selitys sekä yleislakolle 
että myös osin sen jälkeiselle sosialidemokraattisen puolueen hajoamiselle. 

Kolmen suuren hallituksen jälkeinen yhteiskunnallinen rauhoittuminen, sotakor-
vauksien loppuminen ja Stalinin kuolema herättivät oikeistossa toiveita sekä talous- 
että ulkopoliittisen muutoksen mahdollisuudesta. ”Valtion menojen supistamispyrki-
mys oli suurin yhteinen nimittäjä Suomea 1940-luvun lopulta 1960-luvun puoliväliin 
hallinneen parinkymmenen vuoden budjettipolitiikassa”, toteavat Sakari Heikkinen 
ja Seppo Tiihonen valtiovarainministeriön historiantutkimuksessaan.390 Jukka Pekka-
rinen ja Juhana Vartiainen kuvailevat sodan jälkeistä kireän rahan ja vakaan markan 
finanssipolitiikkaa muun muassa seuraavilla piirteillä: valtiontaloudessa tähdättiin kas-
satasapainoon, vieläpä ilman lainanottoa, ja myös setelirahoitus keskuspankista torjut-
tiin. Valtio oli nettosäästäjä, jonka juoksevat tulot olivat juoksevia menoja suuremmat.391

Olli Kangas on analysoinut puolueiden ohjelmia suhteessa valtiontalouteen, 
hyvinvointivaltioon ja verotukseen ja toteaa, että kokoomuksessa aina 1970-luvulle 
saakka valtion puuttuminen talouselämään haluttiin rajoittaa mahdollisimman 
pieneksi. Sekä kokoomuksen että Maalaisliiton ohjelmissa ilmeni yleinen varo-
vaisuus valtion talouspoliittiseen toimintaan.392 Jyrki Smolander kuvaa, miten 
kokoomuslaiset olivat 1940-luvun lopulta lähtien arvostelleet sosiaalisia tulon-
siirtoja ja veronkorotuksia. Kokoomuksen eduskuntaryhmä ilmaisi huolensa asi-
asta säännöllisesti. 1950-luvun alussa kokoomus otti johtavaksi teemakseen vero-
jen alentamisen. Vuoden 1953 valtion tulo- ja menoarvioesitys oli ensimmäinen 
sodanjälkeinen budjetti, jossa ei ollut sotakorvauksia. Tärkeimmät menonlisäykset 
aiheutuivat työllisyys- ja työttömyysmäärärahoista, kansakoululaitoksesta ja sosi-
aalikustannuksista. Kokoomuksessa ihmeteltiin, että jos nyt ei voitu alentaa veroja 
niin milloin sitten.393 Vesa Vareksen arvion mukaan kokoomuksen vuoden 1954 
puoluekokous oli vielä hengeltään enemmän oikeistonostalgian kuin oikeistokon-
servatismin puoluekokous.394

Teollistaminen 

Suomalaiset poliitikot keskustelivat koko 1950-luvun siitä, miten Suomen teollista-
minen tulisi toteuttaa. Urho Kekkonen julkaisi maaliskuussa 1952 kirjan Onko maal
lamme malttia vaurastua?, jossa hän esitteli omat teollistamispoliittiset näkemyk-
sensä. Kekkosen arvion mukaan juuri Pohjois-Suomi tarvitsi teollisuutta, ja siellä 
olevan runsaan työvoiman, raaka-aineiden ja syntyvyyden takia sinne myös pitäisi ja 
kannattaisi investoida. Kekkonen katsoi, että teollistaminen Pohjois-Suomeen olisi 
parasta toteuttaa valtion toimesta ja ettei kysymys olisi silti mistään ”sosialisoimi-
sesta”. Kekkosen arvion mukaan kansalaisten tulisi tinkiä elintasostaan ja teollista-
minen tulisi toteuttaa ilman velanottoa.395

Lähinnä yksityisen sektorin liikemaailman ja porvarillisten puolueiden edusta-
jat katsoivat, että kaikkien tulisi tinkiä ja että yksityisen sektorin tulisi toteuttaa 
teollistaminen. Julkisen sektorin laajeneminen heikensi elinkeinoelämän investoin-
timahdollisuuksia. SAK:n edustajat ja useimmat sosiaalidemokraattisen liikkeen 
edustajat kannattivat myös teollistamista samoin kuin valtionyhtiöiden perustamista 
mutta eivät elintason laskua tai kaikkien tinkimisen välttämättömyyttä. Vasemmis-
topuolueiden yleinen näkemys valtion toiminta-alueista ja toiminnan tärkeydestä oli 
huomattavasti laajempi. Etenkin SDP:n ohjelmissa oli vahva keynesiläinen talous-
politiikan leima, kun taas SKDL painotti sosialisointia ja idänkauppaa. 396 Moni-
mutkaisten manööverien jälkeen Maalaisliiton ja SDP:n hallitusyhteistyön aikana 
perustettiin vuonna 1954 kansallinen öljy-yhtiö Neste.397 

Valtionyhtiöt olivat jatkuvasti porvarillisten puolueiden hampaissa, ja Helsin
gin Sanomissa ehdotettiin muun muassa jo vuonna 1953 Valmetin yksityistämistä.398 
Erityisesti Karin pilapiirroksissa rienattiin valtionyhtiöitä hulvattomasti. Eräässäkin 
piirroksessa oli kolme pyramidia, jotka piirtäjä oli nimennyt Valmetiksi, Kelaksi ja 
Kemijoeksi. Pyramideja rakensivat ruoskitut orjat ja faaraon näköinen mies, nimel-
tänsä Hallitus, joka suunnitteli uutta, Nesteeksi kutsumaansa pyramidia. Piirustuk-
sen tekstinä luki, että ”rakentamista on jatkettava! Meillä on vielä puolueiden rullissa 
ansioituneita poliittisia muumioita, joille on pystytettävä heidän arvoaan vastaava 
lepopaikka.”399 Vuoden 1956 alussa Helsingin Sanomat ampui alas ministeri Simosen 
ehdotuksen perustaa Tornioon suuri paperitehdas pääkirjoituksessa otsikolla ”Simo-
sen satutehdas”. Lehti totesi, että ”olkoon kysymyksessä äänten kalastus tai uuden 
valtiojohtoisen kevytmielisen yrityksen perustaminen entistenkin kannattamat-
tomien lisäksi, asia on otettava vakavasti ettei suurta veronmaksajajoukkoa jälleen 
vedetä nenästä.”400

Vuoden 1956 lopulla SKP:n poliittisessa toimikunnassa päätettiin tehdä oma 
työllisyysohjelmaluonnos, koska maaseudun työttömyys kasvoi tilojen pirstomi-
sen, koneellistumisen ja ulkomaisten suhdanteiden takia. Poliittinen toimikunta 
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arvioi, että porvarillisella taholla on alettu puhua näiden nälkämaiden teollistami-
sesta. Kokouksessa arvioitiin, että ihmiset panevat teollistamishankkeisiin toiveensa, 
mutta poliittisen toimikunnan näkemyksen mukaan tällaisilla suunnitelmilla ei olisi 
kyetty kapitalismin oloissa poistamaan nälkää maan syrjäseuduilta. Ja kuten niin 
monessa muussakin asiassa, poliittinen toimikunta oli sen tilanteen edessä, että ken-
tältä vaadittiin näkemystä asiaan ja omaa teollistamisohjelmaa. ”Päätä pensaaseen 
panemalla” ei kokouksen mukaan selviydyttäisi, vaan jotain tulisi tehdä.401 

Tavoitteena paluu yövartijavaltioon

Kun Lapuan liikkeen tavoitteisiin oli sisältynyt ehdotus, jonka mukaan eduskunnalta 
olisi tullut riistää oikeus muuttaa hallituksen esityksiä ja ahdistaa hallitusta bud-
jettivallan avulla, niin edelleen 1960-luvun alkuvuosiin asti talouselämän edustajat 
puhuivat avoimesti parlamentarismin ongelmallisuudesta. Erilaisin keinoin valtaa 
pyrittiin siirtämään ”luotettaville voimille” pois kannattajia mielistelevien poliitik-
kojen käsistä. Erityisen tarkkana oltiin Suomen Pankin asemasta. Esimerkiksi kun 
Suomen Pankki oli ottamassa käyttöön kassavarantojärjestelmää, Helsingin Sanomat 
siteerasi Kauppalehteä, joka piti ”kauhistuttavana” mahdollisuutena, että pankkival-
tuusmiehet ja valtioneuvosto saisivat enemmän päätäntävaltaa: ”Voisi syntyä tilanne 
että maalaisliiton ja kommunistien muodostama enemmistö ei ottaisikaan neuvoja 
Suomen Pankin pääjohtajalta, vaan eräältä toiselta pitkää virkavapautta nauttineelta 
johtokunnan jäseneltä.” Tämä merkitsi erinomaisen vaarallista uhkaa koko vapaalle 
talouselämälle, arvioi lehti.402

Sotia edeltäneen ajan eliitille tuotti vaikeuksia sopeutua ja hyväksyä uusi tilanne, 
mutta se ei luovuttanut helposti. Valtiontalouden supistaminen oli päämäärä, jota 
elinkeinoelämä ja vanhemman polven poliitikot pitivät oikeana tavoitteena – erään-
lainen 1930-luvun yövartijavaltion jatkumo, jolloin myös valtion osuuden kasvua 
pidettiin huolestuttavan suurena ja sitä pyrittiin monin tavoin supistamaan.403 Asiaa 
edistettiin valtavalla propagandavyöryllä, seminaareilla ja julkilausumilla. Vaikka 
kirjasin tätä tutkimusta varten vain mehevimmät Helsingin Sanomien valtiontalo-
uden supistamista vaatineista kirjoituksista, niitä oli esimerkiksi vuodelta 1956 noin 
sata ja vuodelta 1957 vielä enemmän.

Kun sotakorvaukset saatiin loppumaan elokuussa 1952, keskuspankissa oli kat-
sottu, että oli otollinen aika pankin ja valtiovallan suhteiden ”tervehdyttämiseksi”. 
Erilaisten mutkien jälkeen syntyi ratkaisu, joka vuonna 1953 vahvisti Suomen Pankin 
asemaa suhteessa valtiovaltaan. Ture Junnilan mukaan pankin ohjesääntö palautet-
tiin ”ennen sotaa vallinneelle oikeaoppiselle kannalle”. Sakari Heikkinen ja Seppo 
Tiihonen esittävät, että tämä ratkaisu kutakuinkin lopetti ”setelirahoituksen” eli 

valtion menojen rahoittamisen keskuspankkiluotolla. Junnilan mukaan alettiin 
taas noudattaa sitä ankaraa linjaa, jota oli seurattu 1920-luvun jälkipuoliskolla ja 
1930-luvulla ja joka siis kielsi valtion menojen rahoittamisen setelipankista saatujen 
luottojen avulla. Heikkinen ja Tiihonen arvioivatkin, että tämä oli ollut muidenkin 
”rigurööshin finanssipolitiikan kannattajien kuin Junnilan tavoitteena jo vuosia”.

Ratkaisun seurauksia eivät kaikki osanneet ennakoida, ja valtiotalouden hoi-
tajat joutuivat tämän uuden ohjesäännön muutoksen takia melkoisiin ongelmiin 
muutama vuosi myöhemmin, etenkin kun vuonna 1955 virkaansa valittu Suomen 
Pankin uusi johtaja Rainer von Fieandt oli hyvin vakaumuksellinen vanhan suun-
nan kannattaja.404 Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa kommentoitiin Kekkosen 
viimeisen hallituksen ohjelmaa arvioimalla, että ”rahoituksen ovat sen laatijat suun-
nitelleet hoidettavaksi kirjanpidon ja huomispäivän talouden turvin.”405 Rahoituk-
sesta näyttäisi tosiasiassa vastanneen neuvostoliittolaisten tarjoama kultaluotto, jota 
oli tarjottu Kekkoselle jo vuonna 1953. Lainanottoa emmittiin, mutta Kekkonen sai 
sen perusteltua muun muassa Enso Gutzeitin paperitehtaiden, voimalaitosten kus-
tannusten ja Pohjois-Suomen teollistamisen tarpeisiin, ja lainoja otettiinkin kah-
teen kertaan. Ilmeisesti näiden lainojen ansiosta Kekkosen viidennen hallituksen ei 
tarvinnut vielä kärsiä Suomen Pankin ohjesäännön muutoksesta, joka sitten koitui 
seuraavien hallitusten turmioksi.406 

Pääkirjoituksessaan ”Säännöstelyn seurauksia” helmikuussa 1956 Helsingin Sano
mat esitteli valtion verotuksen tarkoitusta. ”Luonnollisille henkilöille on myönnetty 
alennuksia vain asteikkojen alapäässä. Tässä ilmenee ryhmäpyrkimys, joka liittyy 
muihin yhteiskuntaan pesiytyneisiin ryhmäpyrkimyksiin. Pyritään eräiden ryhmien 
kannettavaksi sälyttämään menoja, jotka aiheutuvat toisten ryhmien suosimisesta. 
Tähän sisältyy selvästi pyrkimys eri yhteiskuntaryhmien tulojen ja varallisuuden 
tasaamiseen verotuksen avulla. Sillä tavoin on loitonnuttu verotuksen alkuperäisestä 
tarkoituksesta, joka oli valtionhallinnon välittömien kustannusten peittämiseen tar-
vittavien varojen hankinta.”407

Veronmaksajain Keskusliitto toimi verojen alentamisen puolesta toimittaen 
lehdille aineistoja ja järjestäen kampanjoita, joita Helsingin Sanomat julkaisi. Syk-
syllä 1955 Veronmaksajain Keskusliitto alkoi kerätä adressia, jonka ”tavoitteena on 
kiteyttää veronalennuksia vaativan yleisen mielipiteen vastalauseeksi nykyistä vero-
tuspolitiikkaa vastaan”.408 Vuoden alussa 1956 Veronmaksajain keskusliitto julkaisi 
näyttävän lehti-ilmoittelusarjan, jossa tuomittiin edellisen kauden talouspolitiikka ja 
vaadittiin sen muuttamista, jotta veroja voidaan alentaa.409 Ilmoitukset oli otsikoitu 
”Virhe 1”, ”Virhe 2” ja niin edelleen. Esimerkiksi ”Virhe 5”-niminen ilmoitus käsit-
teli kansaneläkkeiden nostoa ja siinä arvioitiin, että on oikein luopua rahastoinnista 
ja käyttää Kelan rahastot eläkkeiden nostoon, mutta verovaroja uudistukseen ei tule 
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käyttää suunnitellulla tavalla. Jokainen ilmoitus päättyi samaan lauseeseen: ”Kaikki 
odottavat helpotusta raskaaseen verotaakkaan.”410

Hallituskauden 1954–1956 aikana subventioiden ja verojen tarpeellisuudesta jär-
jestettiin useita keskusteluja ja luentosarjoja, joiden antia Helsingin Sanomat esitteli 
ja jotka olivat osa aikakauden näyttävää mielipidekamppailua talouspolitiikan suun-
nasta. Kansantaloustieteellisen yhdistyksen kokouksessa vuonna 1955 Lauri af Heur-
lin katsoi, että voin ja maidon kulutus nykyisessä laajuudessaan on ylellisluontoista 
eikä ainakaan sosiaalisin syin perusteltua. Myös Rainer von Fieandt ja Klaus Waris 
pitivät puheenvuoroissaan hallituksen linjaa vääränä.411 Otsikolla ”Valtiontalouden 
hoidossa olisi saatava käänne” Helsingin Sanomat raportoi pääjohtaja Teuvo Auran 
toivomusta, että valtiontalouden hoidossa vihdoin saadaan aikaan odotettu käänne. 
Tukkukauppiaitten liiton toimitusjohtaja Lauri Kirves esitti, että julkisen vallan on 
tuettava kilpailutalouteen palaamista. KOP:n pääjohtaja Matti Virkkunen toivoi har-
taasti, että valtion talouspolitiikka yhtenäistettäisiin Suomen Pankin rahapolitiikan 
kanssa, että jolloin markan arvo saataisiin vahvistetuksi. Puheessaan Wirkkunen viit-
tasi valtion talouspolitiikkaa, joka oli pyrkinyt tukiaisin lisäämään kulutusta.412 

Toimet sodanaikaisen ja -jälkeisen säännöstelyn purkamiseksi olivat olleet kokoo-
muksen tärkeä talouspoliittinen projekti, ja puolueen kiertokirjeessä ennen vuoden 
1954 eduskuntavaaleja todettiin, että hallituksen on luotava puhtaaksi ”säännöstelyn 
täyttämä Augeiaan talli”, jotta seuraavan hallituksen olisi helpompi aloittaa uusi sään-
nöstelykausi.413 Helsingin Sanomien artikkeleissa 1950-luvulla valtalakeja ja säännös-
telyvaltuuksia tarkastellaan eräänlaisena suurena, jopa ”sosialistisena mörkönä”, ja 
erityisen kiinnostavaa myöhempiä tapahtumia tarkastellen on se suuri tyytyväisyys, 
jolla lehden artikkeleissa todetaan, että valtalain kumoamisen jälkeen palkoista neuvo-
tellaan vain työmarkkinajärjestöjen kesken. Kun porvarilliset puolueet olivat pitkään 
vaatinut hinta- ja palkkasäännöstelyn purkua, niin vuonna 1954 se äänesti yli vaalien 
valtalain, jonka avulla hallitus oli kyennyt sääntelemään hintoja ja palkkoja. Valtalaki 
saatiin vielä kerran säädetyksi, mutta vuonna 1955 oikeisto äänesti sen jälleen nurin.414 

Valtalain eduskuntakeskustelussa vuonna 1955 kokoomuksen kansanedustaja 
Päiviö Hetemäki kuvasi monilla esimerkeillä 300-luvulla vaikuttaneen Itä-Rooman 
valtakunnan rappeutumisajan oloja ja kertoi erään historioitsijan todenneen, ettei 
milloinkaan ei ole ollut olemassa ”julmempaa, väestön kanssa rettelöivämpää ja 
tehottomampaa hallitusjärjestelmää. Koko asioiden hoito perustuu pakkoon, joka 
paikkaan ulottuu valtion pitkä käsi.” Hetemäki myönsi, etteivät olot Suomessa vielä 
olleet aivan yhtä pahat kuin Itä-Roomassa sen rappeutusaikana, mutta oltiin jo 
melko pitkällä joutumassa sellaisiin vaikeuksiin, jotka olivat merkantilismille tun-
nusoloisia.415 Helsingin Sanomat iloitsi pääkirjoituksessaan joulukuussa 1955, että 
”muudan episodi pitkän tähtäimen taistelussa valtion vaikutusvallan lisäämiseksi 

elinkeinoelämässä on päättynyt sosialisoijien tappioksi.”416 Lehti ennakoi toiveik-
kaana vuoden 1956 palkkaneuvotteluja todeten, että hintasäännöstelyn purkamisella 
oli lähinnä vain periaatteellista merkitystä. Palkkasäännöstely sen sijaan oli paitsi 
periaatteessa myös käytännössä suurimerkityksellinen tapahtuma: ”Nythän palkka-
neuvottelut jäävät vain työmarkkinaosapuolten asiaksi ilman valtion asioihin puut-
tumista. […] Työmarkkinaosapuolet pystyvät paremmin kuin valtio arvioimaan 
kunkin alan kannattavuuden sallimat ratkaisut.”417

Vähitellen Maalaisliiton ja sosialidemokraattien hallitussopu rakoili, ja Maalaislii-
ton perinteinen talouspoliittinen linja alkoi päästä voitolle. Helsingin Sanomat raportoi 
tyytyväisenä joulukuussa 1955 valtiovarainvaliokunnan budjettimietinnöstä. ”Maalais-
liittolaisten ehdotuksen mukaan tulisi mahdollisimman nopeasti luopua kuluttajain 
hyväksi koituvien maataloustuotteiden hinnanalennuksista valtion varoilla.”418 Kekko-
sen V:n hallituksen talouspolitiikan linjaukset olivatkin sosialidemokraattien maanvil-
jelysiiven ja keynesiläisen pienviljelyideologian viimeinen suuri näyttö ja myös osa sen 
joutsenlaulua. Suomen Pankin uusi pääjohtaja Rainer von Fieandt helisytteli taskus-
saan vuonna 1953 tehtyä ohjesäännön muutosta ja odotteli tilanteen kypsymistä. 

Kekkonen presidentiksi

Sotakorvausten maksamisen jälkeen Urho Kekkonen oli varoittanut, ettei sotakor-
vausten päättyminen tulisi merkitsemään muutosta Suomen ulkopolitiikkaan, mutta 
varsinkin heti Stalinin kuoleman jälkeen suomalaisessa keskustelussa ryhdyttiin 
pohtimaan, voitaisiinko ulkopoliittista liikkumatilaa laajentaa. Eero A. Wuori (sd) 
oli raportoinut Paasikivelle ja Kekkoselle, miten suurvaltasuhteissa on koittamassa 
suojasää ja Suomen tulisi varovaisesti muuttaa ulkopolitiikan sävyä, siirtää painoa 
ystävyyssopimuksesta puolueettomuuslinjalle ja lähestyä tahdikkaasti länttä.419 Urho 
Kekkonen koettiin Paasikiven linjan jatkajaksi ja kaikki puolueet vannoivat olevansa 
asiallisten naapuruussuhteiden ja Paasikiven linjan kannalla. Vuoden 1956 presi-
dentinvaaleissa kokoomuksen ja kansanpuolueiden ehdokkaana oli kansanpuolu-
een Sakari Tuomioja, sosiaalidemokraattien ehdokkaana Karl August Fagerholm ja 
Maalaisliiton ehdokkaana Urho Kekkonen. 

Jos puolueiden juhlapuheet olivatkin maltillisia ja virallisen linjan hyväksyviä, 
vaalitaistelun todellisesta ankaruudesta kertonee valittujen keinojen laji; presiden-
tin valitsijamiesvaalitaistelu muodostui ennätysmäisen räikeäksi, ja Kari Hokkanen 
kuvaa sitä Suomen historian likaisimmaksi vaalikamppailuksi. Hokkasen mukaan 
jäljet johtivat kokoomukseen, mutta liikkeellä oli myös erilaisia salaseuroja. Työnan-
tajien rahoittama Kagaalin tai Ristilukkien nimellä kulkenut organisaatio oli tarkoi-
tettu kommunistien vastaiseen toimintaan, mutta sekin omistautui kekkosvastaiseen 
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kamppailuun. Kokoomuksen puoluehallitus hyväksyi kokouksessaan ”torjuntapro-
pagandan”, jonka mukaan ”Kekkosen häilyvyydestä ja opportunismista oli saatava 
kansantajuinen ja iskevä yhteenveto”. Kekkonen tuli esittää ”juopottelevana hotel-
litappelijana, kielitaidottomana nurkkakuntapoliitikkona ja hysteerisenä pyrkyrinä”. 
Syntyi myös Kekkoseen keskittyviä skandaalilehtiä, joiden jutut olivat kokonaan 
keksittyjä tai tuntemattomiksi paisuteltuja, kuten Sensaatio Uutisten päätoimittaja 
itse myöhemmin totesi.420 Lauri Haataja on kerännyt kyseisen lehden otsikoita vuo-
delta 1955, ja jo muutaman esittely kuvannee sitä, minkälaiset konstit otettiin käyt-
töön, kun taisteltiin Suomen tulevasta suunnasta:

  ”Ministereillä oma bordelli Meilahdessa. Kekkonen innokas asiakas.”
  ”Kekkonen vietiin poliisiasemalle. Täysjuovuksissa ruotsalaisessa 
suurhotellissa.”
  ”Kekkosen luovuttava presidenttiehdokkuudestaan. Hotellitappelut jatkuvat: 
raahasi naista korva renkaista.”421

Kekkonen voitti vaalit ja eräs askel astuttiin kohti seuraavien vuosien suomalaista 
mallia. Samana päivänä, kun Kekkonen astui presidentin virkaan 1.3.1956, maassa 
syttyi yleislakko.

Yleislakko – yhteiskunnan rytminvaihdos

Kun oikeisto oli äänestänyt valtalain nurin, tilanne johti hintojen nousuun, yleislak-
koon sekä maan viljelijöiden vastatoimena järjestämään maitotaloustuotteiden luo-
vutuslakkoon keväällä 1956. Tapio Bergholmin mielestä SAK:ssa ei ollut riittävästi 
oivallettu valtalain merkitystä eikä valmistauduttu hinnan korotuksiin, vaan vallalla 
oli pikemminkin toiveikkuus siitä, että asioita saadaan neuvoteltua hyvässä sovussa ja 
”vapaaehtoisten” indeksijärjestelmien muodoissa.422 Yleislakolla uhaten SAK oli vaati-
nut 12 markan korotusta tuntipalkkaan ja kolmen prosentin liittokohtaista erää. STK 
oli aloittanut neuvottelut ilman ulkomaanmatkalla ollutta vahvaa miestään, vuorineu-
vos Wilhelm Walhforssia. Tomi Mertasen mukaan ”Wahlforssin palattua Suomeen 
työnantajien asenteet muuttuivat radikaalisti, vuorineuvoksen näkemykset voittivat 
työnantajaleirissä. STK:n puheenjohtaja Arno Solin joutui kertomaan SAK:n joh-
dolle, että aiempi sovintoesitys oli ollut väärinkäsitys, eikä sen pohjalta voitu edetä.”423 
Lakko kesti kolme viikkoa ja lakkolaiset saavuttivat asettamansa tavoitteensa. 

Lakko on yleensä työtapaturma, johon päädytään tilanteissa, joissa neuvottelu-
osapuolilla on keskenään ristiriitaista tietoa toistensa suunnitelmista ja pyrkimyk-
sistä. Miksi Suomessa jouduttiin yleislakkoon, vaikka kyse ei ollut kovinkaan suurista 

näkemyseroista? Lakon päättämissopimus oli ollut kova pala vuorineuvos Wilhelm 
Wahlforssille, joka katsoi SAK:n saaneen sataprosenttisen voiton. Hänen arvionsa 
mukaan maan hallitus oli SAK:n määräiltävissä: ”Se tilaisuus, jonka työnantajat oli-
vat saaneet tuodakseen äänensä jälleen kuuluville ja estääkseen vasemmistoainek-
sen etenemisen valtakunnan asioiden ohjaamisessa, on työvaliokunnan enemmistön 
päätöksellä kokonaan tuhottu.”424 SDP:n hajoamisen jälkeen oppositioon jääneen 
entisen puoluejohdon lehdessä arvioitiin lakon syntyä muutama vuosi myöhemmin 
seuraavasti: ”Yleislakon selvittelyjen yhteydessä työnantajapuolen kuultiin sanovan: 
"Emme pelkää enää. […] Pelon väheneminen 1955–1956 on selitettävissä sillä, että 
porvaristo tulkitsi naapurimassamme Neuvostoliitossa 1954–1955 sattuneet tapahtu-
mat lännen mahdollisuuksia lisäävinä. […] Porvarillinen maailma meillä niin kuin 
muuallakin alkoi organisoida toimintaansa, se oli saamassa jälleen itseensä 1930-
luvun ryhtiä.”425

Sodan aikana vuonna 1941 säädetty taloudellinen valtalaki oli antanut hallituk-
selle laajat valtuudet, joiden avulla myös sodan jälkeen säädettiin palkoista ja hin-
noista. Palkkasäännöstelyyn oli liittynyt aina jonkinlainen täys- tai ylikompensoiva 
indeksiehto, jolla elinkustannusten nousu korvattiin palkansaajille. Viimeisin näistä 
vakauttamissopimuksista tehtiin vuonna 1951. Palkansaajien reaaliansiot nousivat 
yhtäjaksoisesti yli kymmenen vuotta peräkkäin ja heidän taloudellinen asemansa 
parani miltei koko sodan jälkeisen kymmenen vuoden ajan.426 Välittömästi sodan 
jälkeen suoritetut palkkojen korotukset, vilkas liukumaliikehdintä, runsaat ylityöt 
sekä työvoiman rakennemuutokset, kun väestöä siirtyi maaseudun töistä teollisuu-
teen selittänevät palkkasuhteiden muutosta. Sekä ennen yleislakkoa että sen jälkeen 
yhteiskunnassa käytiin laajaa keskustelua siitä, olivatko tulonjakosuhteet muuttuneet 
liiaksi palkansaajien hyväksi ja olisiko kansantuloa käytettävä enemmän teollisuuden 
investointeihin eikä ylelliseen kulutukseen, kuten voin syöntiin.

Lokakuussa 1958 talouskonferenssissa SAK:n puheenjohtaja Eero Antikainen 
totesi, että ”Suomi on ainoa maa, jossa reaalipalkka laski vuoden 1956 jälkeen”. 
Tähän STK:n johtaja Nykopp vastasi, että ”vuonna 1956 oli niin korkea reaalipalkka, 
ettei kantokykymme kestänyt sitä”.427 Helsingin Sanomissa vuoden 1955 aikana esite-
tyt intoilut vapaasta palkanmuodostuksesta ja paluusta todelliseen markkinatalou-
teen sekä Wahlforssin esiintyminen ennen lakkoa ja sen jälkeen antavat luontevan 
syyn olettaa, että valtalain kaatamisella pyrittiin muuttamaan palkkojen ja voitto-
jen keskinäisjakoa yhteiskunnassa. Tällöin ehkä otaksuttiin, ettei SAK tule toteut-
tamaan uhkaustaan yleislakosta ja eikä käyttämään yhtenäisenä voimaansa. Tähän 
viittaisi Wahlforssin suuttumus lakon päättymissopimuksen yhteydessä. Myös Suo
men Kuvalehdessä spekuloitiin asialla lakon jälkeen. Yrityksillä oli lehden mukaan 
varastot täynnä tavaraa ja vienti melkein pysähdyksissä. Tanner oli sanonut United 
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Pressille antamassaan syntymäpäivähaastattelussa, että lakkoon oli ryhdytty niin 
epäedullisena ajankohtana kuin mahdollista. SAK:n jäsenjärjestöistä 29 oli voimas-
saolevien työehtosopimusten piirissä. Lehti kirjoitti: ”Senkään vuoksi työnantajilla 
ei ollut mitään syytä antaa periksi tässä vaiheessa. Niin ajatteli moni porvari ja mie-
lessään toivoi, että jatkaisivat nyt lakkoa niin kauan, että kerrankin oppivat. (Se oli 
optimismia, se.)”428

Maailmansotien välisenä aikana ammattiyhdistysliike oli hajotettu ja osa sen 
aktiiveista vangittu, palkkataso oli pidetty alhaisena ja lakot nujerrettu rikkurien 
avulla. Myös toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina lakkoilu oli ollut riskialtista. 
Kommunismin vastaisuus yhdisti pitkään useimpia puolueita. Helsingin Sanomat 
siteerasi yleislakon päätyttyä maaliskuun lopulla 1956 Suomalaisen Suomen artikke-
lia ”Suomen kansa taisteli lakon aikana pientä vähemmistön diktatuuria vastaan”. 
Artikkeli päättyi seuraavasti: ”Kesällä 1949 Fagerholmin ensimmäinen hallitus tais-
teli reippaasti laajaa lakkoliikettä vastaan kehotellen työhaluisia töihin. Maaliskuussa 
1956 lakkoliike sai vielä vaarallisemmat muodot, se oli lukuisten ammattiliittojen 
kohdalta laiton, sen innokkaimpina tukijoina olivat kommunistit ja sen väkivaltai-
nen henki oli kommunistinen. Sekö seikka pelkästään, että lakon johto oli sosialide-
mokraattien käsissä, puolustaa menettelyn erilaisuutta.”429

SDP:n puheenjohtaja Emil Skog kertoo muistelmissaan, miten puoluesih-
teeri Väinö Leskinen olisi halunnut, että maahan julistetaan poikkeustila. Leskisen 
ehdotus oli vuotanut sotilaspiireihin ja jotkut upseerit olivat ottaneet sen täydestä. 
Turusta tuli tieto, että eräs korkea upseeri suunnitteli joukko-osastoa, joka ryhtyisi 
”palauttamaan järjestystä”.430 Erkki Ranta oli ollut yleislakon aikana armeijassa ja 
hän muisti, että ”meiät oli hälytetty, oltiin hälytysvalmiudessa, viltit ikkunoihin kun 
santarmit tulee ja kymmenen kovaa patruunaa oli jaettu jokaiselle.431 Martti Vasama 
oli tuolloin upseerikokelaana. Yleislakon bensiinikahakoiden jälkeen hänelle esitel-
tiin tilanne varuskunnassa. Konekiväärivyöt oli valmiiksi panostettu ja seuraavana 
päivänä rakennettiin varuskunta-alueelle konekiväärien vaihtoasemat. Vasamasta 
juttu oli tuntunut aika juhlalliselta. Varuskunta valmistautui puolustautumaan mah-
dolliselta lakkolaisten hyökkäykseltä. Vasama arveleekin, että joku ”kävi kuumana 
Helsingissä”.432 Pääministeri Fagerholm ei kuitenkaan suostunut Leskisen ehdotta-
miin voimakkaisiin otteisiin, eikä armeija sekaantunut tilanteeseen. 

Jukka Koivisto toteaa, että eräiden tulkintojen mukaan yleislakko päätti aseveli-
hengen työmarkkinoilla. ”Kun kommunistit olivat arvioineet, että yleislakko työ-
väestön voimakkaana yhteisesiintymisenä antoi ajattelemisen aihetta porvaristolle, 
osuivat he siinä oikeaan. Enää ei ollut kyseessä kommunistien lietsoma lakkolii-
kehdintä, jota aseveljet olisivat työpaikoilla yhdessä torjuneet, vaan osoitus siitä, 
että yhteiskunnassa oli tapahtunut rytminvaihdos.”433 Suomen Kuvalehdessä manat-
tiin, että ”SAK:sta on tullut diiva, jonka ei tarvitse kuin pikkusormea ojentaa, niin 
heti ollaan valmiit täyttämään sen toivomukset.”434 Jos yleislakon synty oli seurausta 
työnantajien ja oikeiston pyrkimyksestä ravistaa sodan jälkeen syntynyt valtiollinen 
palkkojen sääntely ja muuttaa tulonjakosuhteita paremmin yritysten toiveita suosi-
vaksi, niin hankkeen oli täytynyt perustua vanhaan toimintakokemukseen, toiveisiin 
sosialidemokraattisten ”aseveljien” tuesta tai passiivisuudesta. Kun yleislakko puh-
kesi, kaikki aina Päiviö Hetemäestä Hertta Kuusiseen yllättyivät. SKP:n poliittisen 
toimikunnan toiveikkaat spekulaatiot sosiaalidemokraattien ay-siiven radikalisoi-
tumisesta osoittautuivat oikeiksi. Työväestön lukumäärän ja itsetietoisuuden kasvu 
sekä halu saada tunnustusta osakseen kuvasivat omalla tavallaan yhteiskunnallisen 
rakenteen ja voimasuhteen muuttumista. 

Helsingin Sanomat julkaisi lisälehteä lakon aikana, koska lehdet eivät ilmesty-
neet lakon takia. Artikkeleissa arvioitiin, kuinka maa oli joutunut anarkian valtaan, 
lakkolaiset häirinneet liikennettä ja tehneet paljon muuta pahaa. Seinäjoella pidetty 
kansankokous vaati hallitusta ”palauttamaan vanhan laillisen järjestyksen”. Samoin 
vaadittiin hallitusta huolehtimaan siitä, että perustuslain ja helmikuun 6. päivänä 
1931 annetun lain takaama työrauha säilyy ja jokainen halukas saa tehdä työtä kenen-
kään häiritsemättä.435

Yleislakon marssi Kemissä 16.3.1956.
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SKDL:n kansanedustaja Hertta Kuusinen kirjoitti isälleen, kuinka ”STT ja 
Yleisradio saivat kyytinsä. Niiden talot piiritettiin pariin kertaan. Ja bensiinisota 
terästi taisteluhenkeä. Mieliala oli korkeimmillaan juuri lakon loppuvaiheessa. Sen 
vuoksi neuvottelijoille tulikin lopulta kiire. Kuten Yrjö Kallinen tuli Kulolle sano-
neeksi, kapitalistit eivät niinkään pelänneet itse lakkoa kuin työläisten vasemmis-
tolaistumista.”436 Toukokuussa Helsingin Sanomat totesi pääkirjoituksessaan, että 
hallitus alistui yleislakon aikana tapahtuneisiin vallanottoihin, ja lehti arvioi melko 
tyytyväiseen sävyyn kuinka oli perustettu järjestö nimeltä Lain suoja, joka ”tar-
joaa hallitukselle tarpeen tullen apua järjestyksen säilyttämiseksi.”437 Lakon jälkeen 
ilmestyneessä Suomen Kuvalehdessä eduskunnan oikeusasiamies Paavo Kastari arvioi 
tilannetta otsikolla ”Entinen oikeusvaltio”, jossa hän moittii tapahtuneita kansalais-
ten omaisuuteen kohdistuneita rikoksia, samoin lainvastaisia viranomaisten päätök-
siä ja SAK:n johtoa ja erityisen ankarasti SAK:hon kuuluneiden virkamiesten lakkoa 
kollektiivisena liikkeenä, joka kohdistui valtiovaltaa vastaan.438

Yleislakon päättämissopimus edellytti pidättäytymistä kaikista kostotoimen-
piteistä. Tämän johdosta työnantajat eivät aloittaneet oikeudenkäyntejä lakkolaisia 
vastaan. Poliisi- ja syyttäjäviranomaisten toimesta asetettiin kuitenkin syytteeseen 
344 henkilöä. Pitkien väittelyiden jälkeen eduskunta sääti armahduslain, jonka ulko-
puolelle jäi vielä 50 tuomittua. Heistä valtaosan presidentti armahti myöhemmin.439 
Oikeudenkäynnit herättivät suuttumusta sekä työväenpuolueissa että ay-liikkeessä. 
Helsingin Sanomat kertoi, miten muutamien metallitehtaiden työväki oli marssi-
nut seuraamaan lakkovartijoihin kohdistunutta oikeudenkäyntiä. Istuntosali kävi 
ahtaaksi, kun 70–80-päinen työläisjoukko marssi paikalle.440 Turussa järjestettiin 
näyttäviä mielenosoituksia vangittujen puolesta. Kymmenillä työpaikoilla työt lope-
tettiin puoleltapäivin. Kulkueessa oli pari tuhatta, portilla kolme tuhatta mielen-
osoittajaa, jotka lauloivat vangituille tovereilleen. Työnseisaus oli suurin yleislakon 
jälkeen Turussa. Erikseen järjestettiin vielä tilaisuus tuomittujen perheille.441

Yleislakko jätti työnantajapiireihin ankaran muiston vuosikymmeniksi. Kun 
STK suostui työajan lyhennykseen vuonna 1964, perusteluksi esitettiin, että tunnel-
mat alkoivat muistuttaa yleislakon aikoja. Vielä 1980-luvun lopulla STK:n edustajat 
perustelivat suuttuneille työnantajille suostumustaan pekkaspäiviin samalla tavalla.442 
Suomen Työnantajain Keskusliiton historiankirjoittajan Markku Mansnerin mukaan 
”yleislakko havahdutti työnantajat pohtimaan yleiseen mielipiteeseen vaikuttamista 
samaan tapaan kuin he olivat tehneet itsenäisyyden ajan alussa, kun he suunnitteli-
vat valkoista propagandaa punaisen vastapainoksi ja sotien jälkeen, kun sosialisointi 
uhkasi.” STK tilasi mainostoimistolta kampanjan, joka ajoitettiin vuoden 1957 alkuun. 
Työnantajat halusivat iskostaa suomalaisten mieleen, ettei elintaso nouse palkankoro-
tuksilla, vaan tuotantoa on lisättävä ja työrauha sen vuoksi säilytettävä.443

Elintarvikealalla tunnetaan vuoden 1976 lakon kasvatit ja vuoden 1994 lakon 
kasvatit, ja kenties alan ammattiyhdistystoiminnan tulevaisuudesta huolehtivat 
kevään 2010 lakkojen kasvattamat nuoret. Yleislakkoon osallistui valtavasti väkeä 
ja sen erilaisiin järjestelyihin ja lakkovartiointiin tuhansia ihmisiä, joukossa tietysti 
paljon nuoria, joista oli pian tuleva uusi ammattiyhdistyssukupolvi. Aino Mielonen 
oli muuttanut perheensä mukana Joensuuhun ja oli äitinsä kanssa muonittamassa 
lakkolaisia. Helsinkiläinen kumikorjaaja Rudolf Lindblad oli ehkä poikkeuksellisen 
nuori olleessaan jo yleislakon aikana 23-vuotiaana ammattiosaston johdossa, mutta 
muut seurasivat pian perässä.444 Kauko Suniston muisto yleislakosta oli positiivi-
nen: ”Me yleislakossa mukana olevat paimiolaiset kokoonnuttiin jonnekin melkein 
päivittäin, joku tuli Turun kokouksesta ja sano, että pannaan akkunat helisemään, 
mutta millä me sinne mentäis, istuttiin vajassa rakennustyömaalla ja saatiin lak-
kolaisten sanomaa ja sitä lujettiin kun katkismusta. Se porukka oli valmis lähteen, 
haluttiin lakko päättymään, ja ajateltiin että saatais lakko loppumaan, kun pannaan 
helisemään.”445 Jos aiempi yhteiskunnallinen konsensus oli rakennettu lähinnä pien-
viljelijäväestön tarpeiden jonkintasoiseen tyydyttämiseen, alkoi viimeistään yleisla-
kon yhteydessä näyttää siltä, että myös teollisuustyöväestön toiveita tulisi kuunnella. 
Uusi Suomi arvioi kymmenen vuotta myöhemmin, että ”yleislakon opetus on, ettei 

Mielenosoitusmarssi Turussa yleislakon johdosta vankilaan tuomittujen puolesta 12.2.1958. 
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järjestäytynyt yhteiskunta pysy toimintakelpoisena poliisin tai pistinten varassa. 
Kaikki riippuu kansalaisten käsityksestä oikeasta tai väärästä.”446 Rakennemuutos 
alkoi muuttaa yhteiskuntaa.

Richard Hyman on kuvannut ammattiyhdistysliikkeen toimintaa eräänlaisena 
triangelina, jonka kärkinä ovat luokka, yhteiskunta ja markkinat, ja hänen näke-
myksensä mukaan ay-liikkeen dynaaminen olemus johtuu siitä, että se kykenee 
muutosten ja uhkien tilanteissa siirtämään toiminnan uuden painopisteen aiemmin 
laiminlyödylle alueelle.447 Yleislakko oli suuri myrskyvaroitus. Vanhan hegemo-
nian poliitikot eivät kuitenkaan lukeneet ajanmerkkejä oikein. Yleislakon jälkeinen 
tilanne pyrittiin hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti antamalla kansalai-
sille kerta kaikkiaan kunnollinen opetus lakkoilun vaaroista ja toteuttamalla val-
tiontalouden supistamisprojekti. Ammattiyhdistysaktiivien katse kääntyi seuraavien 
kahden vuoden aikana työpaikoilta eduskuntaan, koska yleislakon rahalliset saavu-
tukset mitätöitiin valtiontalouden supistamisohjelmilla ja kireän rahan politiikalla 
supistettiin investointeja niin että työttömyys lisääntyi. Helsingin Sanomat uutisoi 
toiveikkaana helmikuussa 1956, kuinka ”USA:sta palannut Suomen Pankin johtaja 
Rainer von Fieandt on ollut yhteydessä eräisiin taloudellisiin voimaryhmittymiin. 
Aikomuksena on saada kokonaisratkaisu, johon liittyy subventioiden purkaminen ja 
ulkomaankaupan liberalisointi.”448
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3. Hegemoniataistelun hullut vuodet

Vuonna 1956 oli maahan saatu uusi presidentti, Urho Kekkonen, jonka ulko- ja sisä-
poliittinen linja oli maan oikeistolaiselle ja osin sosialidemokraattiselle poliittiselle 
johdolle myrkkyä. Maassa oli koettu myös ensimmäinen yleislakko sitten vuoden 
1917 tapahtumien. Samoihin aikoihin asettuu maaseudun tilanteen vakava tuo-
tannollinen kriisiytyminen. Esimerkiksi SKP:n 12. edustajakokouksen maatalous-
aineistossa arvioidaan vuoden 1956 merkitystä pienviljelijäin aseman muutokselle: 
”Osoittautui, ettei maataloutemme tärkeimmällä haaralla, karjataloudella ja ennen 
kaikkea maitotaloudella ollutkaan laajenemisen mahdollisuuksia. Pienviljelijäin 
laajat joukot temmattiin yhtäkkiä eräänlaisista ’juhlatunnelmista’ kapitalismin arki-
seen todellisuuteen.”449 Vanhan hegemonian kaikki elementit olivat romahtamassa: 
pienviljelys oli saapumassa tiensä päähän, teollistamisen ja teollisuustyöntekijöiden 
varaan rakennettiin uutta kansallista selviytymistarinaa, asevelisosialistien ja oikeis-
ton liitto oli hajoamassa ja Kekkonen rakensi uutta ulkopolitiikkaa.

Teollistuminen ei merkinnyt kaiken muuttumista hetkessä. Suurten kaupunkien 
lähettyvillä työväki asui edelleen palstoillaan. Kauko Sunisto työskenteli nuoruu-
dessaan turkulaisilla työpaikoilla, ensin polkupyörätehtaalla ja sittemmin Crichton- 
Vulcanin telakalla. ”Asuin koko 50-luvun kotona. Se oli yleinen tapa, pitkät työ-
läisjunat kulkivat Paimiosta Turkuun ja oli täynnä työläisiä siellä Turussa puoli 
seitsemältä. Tällaiset torpparinpojat asui kotona, ne tietysti eli sillä torpasta saa-
dulla ruoalla ja se oli suuri apu asua kotona. Miehet, pojat, mä tiedän kaikki ne 
osallistus siihen viljelysprosessin, joka siellä kotoympäristös tapahtui, jolla ne talven 
ruoat otettiin. Ymmärrettiin se että oli välttämättömyys. Myöhemminkin aina 1970- 
ja 1980-luvuilla telakan väki oli maaseudulla viljelevää, oli eräs iso sikatilallinen ja 
monenlaisia muita maaseudulla eläjiä. Oltiin niinku maalaistytöt, multapeukaloita, 
piti päästä keväällä mullan hajuun. Se oli toinen luonto, haluttiin keväisin mullan 
haju, kevät oli viriävän kasvatuksen lähtö.”450 

Kotoaan Jokelasta töissä helsinkiläisessä leipomossa kävi junalla myös Aila 
Vitikkala ennen avioitumistaan. Korso, Itä-Hakkila, Asola ja muut nykyisen Van-
taan pikku kylät olivat täynnä Helsingissä työskentelevää työväkeä, jotka saattoivat 

Naiset marssilla eduskuntaan 29.6.1957.
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tarvetta, koska työnantajat tarvitsevat enemmän markkoja palkkojen maksuun ja 
kauppiaiden varastot sitovat enemmän rahaa kuin aikaisemmin. Jos Suomen Pankki 
tässä tilanteessa lisäisi yleisön hallussa olevaa rahamäärää, se edistäisi hintojen nou-
sua. […] Rahasta tulee siis meillä olemaan tähänastista suurempi puute.” Lopuksi 
pankinjohtaja von Fieandt uhosi: ”Suomen kansan on pakko kääntyä kaidalle tielle, 
jolla ei ole lainkaan niin mukava kävellä kuin nykyisellä lavealla.”454

Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa laskeskeltiin yleislakon hintaa: SAK sai 
9 prosentin palkankorotukset, työnantajat saivat yhtiöveron alentamisen, lisätyt 
poisto-oikeudet, lapsilisämaksun alentamisen ja osinkoverotuksen lievenemisen. 
Edellisenä vuonna alkanut Veronmaksajain keskusliiton veroadressikeräys oli päät-
tynyt. VKL:n lähetystö kävi luovuttamassa 86 000 nimen adressin pääministerille 
esittäen, kuinka ”valtiontalouden jatkuva paisuminen on viime vuosina muodostunut 
yhä ilmeisemmäksi talouselämän tasapainoa järkyttäväksi tekijäksi. Nousu vuodelta 
1948 on ollut 20 %, vaikka samanaikaisesti sotakorvaus- ynnä monien muiden sodan 
aiheuttamien menojen poistuminen on keventänyt valtiontalouden rasitusta.”455

Huhtikuun lopulla sosialidemokraattinen valtionvarainministeri Aarre Simonen 
esitteli hallituksen suunnitelmia. Ruoan, bensiinin ja monen muun tuotteen hintojen 
korotukset olivat edessä.456 Ostoryntäys alkoi välittömästi. Sokeria hamstrattiin jopa 
19 kilon erissä. Pian tuli rajoituksia, eikä sokeria myyty enempää kuin vain kaksi kiloa 

tilkuillaan pitää perunamaata ja mahdollisesti vähän eläimiäkin. Nuorta väkeä lähti 
kuitenkin valtavasti kauempaakin työhakuun. Tytöt aloittivat useimmiten piikoina 
mutta pyrkivät mahdollisimman pian asumaan omilleen ja palkkatyöhön. Vaikka 
monet seilasivat paikkakunnalta toiselle ja joutuivat Helge Talvitien tapaan mak-
samaan vähäistä vuokraa pihamökeistä, kaupunkilaiselämään siirryttäessä kustan-
nukset kasvoivat. Yhä useampi maaltamuuttaja tutustui hiukan parempaan palkkaan 
mutta myös vuokraan, vesilaskuun, maitolaskuun ja siihen, ettei puita voinut (tai 
tarvinnut) hakea kaupunkien puistoista. Perheen perustaminen vaati tuloja, eivätkä 
mummot ja tädit olleet katsomassa syntyvien lasten perään. 

Tässä suuren murroksen alkuvaiheessa, kun maaseudun pienviljelys oli jo kriisiy-
tynyt mutta runsas puoli miljoonaa perhettä kitkutteli edelleen alle viiden hehtaarin 
tiloillaan ja nuoriso vaelsi töihin ympäri Suomea kaupunkeihin ja teollisuuskeskuk-
siin, aloitti poliittinen johto todellisen ja vakavan vyörytyksen palauttaakseen val-
tion taloudellisen toiminnallisuuden sotia edeltävän ajan tasolle. Prosessia vetänyt 
ja innokkaasti puolustanut valtiovarainministeri Aarre Simonen arvioi jouduttuaan 
pois hallituksesta tapahtunutta myöhemmin kesällä 1957 eduskunnassa seuraavasti: 
”Kesken kansainvälistä noususuhdannetta maahan rakennettiin yleisen talouspoli-
tiikan virheillä 80 000 hengen työttömyys, jonka sinänsä välttämätön hoitaminen 
vei kassan tyhjäksi.”451 

3.1 yleislakon jälkeen pettyMys

Uusi hallitus oli muodostettu 3.3.1956 yleislakon jo alettua. Pääministeriksi tuli pre-
sidentinvaalit yhdellä äänellä hävinnyt veteraanipoliitikko Karl August Fagerholm. 
Hallituksella oli edessään vaikeat ajat. Pääministeri Fagerholm oli arvioinut, että 
yleislakon 11–12 miljardin myönnytykset työnantajille vähentäisivät valtion tuloja, 
joten yleislakon seurauksina veroja jouduttaisiin korottamaan ja supistuksia toteut-
tamaan.452 Silloisen budjettirakenteen takia jouduttiin heti vähentämään valtion-
talouden menoja tulojen laskiessa, koska kaikki valtion lainoitukset ja investointi-
toimet tuli toteuttaa valtion vuotuisten verotulojen avulla. Verotulot tulivat hyvin 
epätasaisesti vuoden sisällä ja osa niistä kulkeutui suoraan itsenäisesti hallittuihin 
rahastoihin.453 Kun Suomen Pankki ei uuden, vuonna 1953 muutetun ohjesäännön 
mukaisesti tullut enää tilapäisestikään avuksi, hallitus joutui vähentämään meno-
jaan, vaikka rahoja olisi ollut monessakin rahastossa tai tulossa aivan lähiaikoina. 

Suomen Pankin uusi pääjohtaja Rainer von Fieandt antoi yleislakon päätyttyä 
lausunnon, jota Suomen Kuvalehti kutsui ”markan puolustuspuheeksi”. Puhetta voi-
daan pitää vanhan talouspolitiikan näkyvänä sodanjulistuksena. Von Fieandt enna-
koi, että ”kun nyt nostetaan sekä palkkoja että hintoja tulee tämä lisäämän rahan 

Mustaa huumoria siirtotyömaan seinällä.
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henkilöä kohti.457 Rainer von Fieandt ilmoitti, että Suomen Pankki on kehottanut 
pankkeja rajoittamaan rakennustoiminnan ja autokauppojen rahoitusta.458 Keväällä 
1956 valtion menoihin oli syntymässä vielä uusi suuri menoerä, kansaneläkejärjes-
telmän uudistus. Helsingin Sanomat varoitti, että valtion kassa oli tyhjä. Katastrofi 
uhkasi elokuun lopulla, kun tilillä oli ainoastaan 600 miljoonaa markkaa.459 

Rainer von Fieandt oli jo edellisenä keväänä alkanut kiristää rahamarkkinoita 
myös investointien osalta, ja se herätti närkästystä myös pankkiiri- ja yritysjohtajien 
keskuudessa. Helsingin Sanomat arvioi, kuinka edellisen kevään aikana tapahtunut 
kiristyminen rahamarkkinoilla oli epäilemättä eräänä tärkeänä syynä siihen, miksi 
anottujen ja myönnettyjen rakennuslupien määrä vuodenvaihteessa osoitti selviä 
laskun oireita.460 Pohjoismaisen Yhdyspankin johtaja Ture Junnila arvioi, että teolli-
suudelle niin kuin muullekin tuotantoelämälle olisi parempi saada kallistakin rahaa 
kuin ei rahaa ollenkaan. Hänen arvionsa mukaan tilanne rahamarkkinoilla oli kehit-
tymässä sellaiseen suuntaan, että pian kaikki tulevat muuttamaan näkemyksiään.461 
Oulusta uutisoitiin, miten noin 200–300 oululaista rakennustyöläistä oli joutumassa 
työttömäksi, koska rahoitusta ei ollut saatu järjestymään.462 Rainer von Fieandt näki, 
että nyt suunta oli oikea: ”Valtio on sodan jälkeen tottunut lisäämään menojaan, 
minkä vuosi vuodelta nousseet tulot ovat tehneet mahdolliseksi. Nyt tulojen jatku-
vaa nousua ei ole enää odotettavissa. Kassavarat on käytetty loppuun.” Pääjohtaja 
ennusti tilanteen edelleen huononemista ja lopuksi totesi tyytyväisenä: ”Tähänasti-
sen politiikkansa ansiosta Suomen Pankki voi nyt rajoittaa sekä julkisen että yksityi-
sen sektorin mahdollisuuksia harjoittaa inflatorista politiikkaa. Suomen Pankki voisi 
kyllä lisäämällä luotonantoaan ja korottamalla valuuttakursseja tehdä mahdolliseksi 
tähänastisen suruttoman elämän, mutta sen velvollisuus on ohjata Suomen kansa 
terveelle talouspoliittiselle linjalle.”463 

Mistään yhtenäisestä oikeiston talouspoliittisesta linjasta ei varsinaisesti voi 
puhua. Vanhan hegemonian miehet, kuten Väinö Tanner, Rainer von Fieandt ja 
tähän ryhmään laskettava oikeuskansleri Olavi Honka näkivät, että ankaralla väki-
sin toimitettavalla valtion menojen supistusohjelmalla kannattaa edetä. Pankkimie-
het Weijo Wainio ja Ture Junnila eivät hyväksyneet sitä, että Suomen Pankin toi-
menpiteillä supistettiin myös pankkien lainaehtoja ja teollisuuden investointeja. Jo 
edellisenä keväänä aloitettu rahoituksen kiristäminen oli supistanut investointeja. 
Hintojen nousu lisäsi inflaatiota, eikä työnantajasiivellä yleislakon jälkeen ollut kiin-
nostusta tutkia uudelleen, kenen kantti kestää.

Kassatasapainoon pyrkimistä pidettiin sinänsä oikeana toimenpiteenä, mutta se 
olisi pitänyt tehdä menoja supistamalla, ei veroja nostamalla; tämä näkemys yhdisti 
oikeistoa ja myös kansanpuolueita ja osaa Maalaisliiton poliitikkoja. Maalaisliitto-
laiset ja SDP:n Aarre Simonen katsoivat, että tavoitteena oli päästä eroon edellisen 

hallituksen subventioista. Maalaisliiton oikeistosiipi painoi päälle saatuaan Kekko-
sen pois päivänpolitiikasta. Toisaalta juuri subventioiden poistaminen nosti hintoja, 
joten tilanne oli aika patissa. Voidaan myös pohtia ministeri Aarre Simosen puhei-
den motiiveja vappuna ja vielä myöhemminkin. Hänen tähtäimessään oli tulla vali-
tuksi Suomen Pankin johtajistoon, ja tämä hanke edellytti taloudellisen realismin 
näyttöä. Valinta siirtyi useaan kertaan ja siitä spekuloitiin lehdissä. Talouspoliittinen 
väittely jatkui koko kevään ja esillä olivat kaikki aikakauden kiistateemat: oliko jul-
kinen sektori kasvanut liian isoksi, olivatko sen rahat loppuneet, oliko konkurssi 
lähellä ja oliko pakko alkaa tinkiä menoista. 

Vappupuheissa keväällä 1956 näkyi sosialidemokraattien alkava talouspoliittinen 
linjahajaannus, vaikka myöhemmin syntyvään järjestölliseen oppositioon siirtyvä 
Aarre Simonen oli vielä ollessaan valtionvarainministerinä eri linjoilla ay-liikkeen 
kanssa. Hän oli todennut, että ”tuhlaajapojan kotiinpaluu on aina katkeraa. Sodan 
päättymisen jälkeiseltä jo toistakymmentä vuotta kestäneeltä ajanjaksolta saadut 
kokemukset ovat toivottavasti lopultakin osoittaneet, että suu on pantava säkkiä 
myöten ja jatkuva yli varojen eläminen loputtava.” SAK:n puheenjohtaja Eero Anti-
kainen puolestaan oli sitä mieltä, että ”kansantalouden tasapaino on tärkeämpi kuin 
budjettivajaus. SAK:n mielestä alijäämäinenkin kansantalous on pienempi inflaatio-
tekijä kuin hallituksen esimerkillä aikaansaatu hintakaruselli”.464

Vasemmisto ymmällään

Samaan aikaan kun Suomessa lopeteltiin yleislakkoa alkoivat Hruštšovin tekemät 
paljastukset NKP:n suljetussa istunnossa Stalinin ajan teloituksista levitä länsimaihin. 
Kesällä 1956 SKP:n poliittisessa toimikunnassa alkoi omalaatuinen vaihe. Keskusko-
mitean jäsenet kävivät kovaa, avointa ja kiihkeätä, lähes tolkutonta henkilökohtaista 
keskustelua keskinäisistä suhteistaan vuosien ja vuosikymmenten ajalta. Keskustelu 
on kirjattu keskustelupöytäkirjana, jota lukiessa syntyy käsitys, että poliittinen johto 
olisi mennyt täysin hervottomaksi – ikään kuin vuosien pelot, syrjintä ja jännitys 
olisivat lauenneet. Normaaleissa pöytäkirjoissa puhujat esiteltiin virallisesti esimer-
kiksi toveri Pessinä tai toveri Aaltosena, mutta kesän tilityskokouksessa puhuttiin 
Aimosta ja Villestä tai Masasta. Tämän kuuman välienselvittelyn tunnelmia heijas-
teltiin syksyn kokouksissa erityisen herkillä ja tarkan varovaisilla sanakäänteillä.465 
Helsingin Sanomien toimitukseenkin oli tullut kaikuja kokouksesta.466

Kotimaassakin riitti ihmettelemistä. Helge Talvitie, Pohjanmaalta kotoisin oleva 
metallimies, työskenteli näinä vuosina eri puolella Suomea ja eri alojen työpaikoilla, 
myös siirtotyömailla. Hänen mukaansa kaikkialla käytiin ankaraa poliittista väitte-
lyä. Joskus jopa lopetettiin työt tuntia ennen ja mentiin pukukoppiin riitelemään. 
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Talvitien mukaan pääasiallisena teemana oli yleislakko ja sen merkitys, ja kommu-
nistit pääsivät vähemmällä, koska sosialidemokraatit väittelivät keskenään: ”Politiik-
kaa puhuttiin kovasti. Muistan eräällä metsäkämpällä kun pelattiin korttia ja radio 
oli auki. Joku sanoi, että ”hiljaa pojat, nyt Hertta puhuu. Ja muistan tunnelman, 
erään kaverin korttia pitävä käsi jäi ylös, kun hän kuunteli puheen. Etenkin yleis-
lakon jälkeen riideltiin politiikasta paljon. Tuli oikea pettymyksen aalto. Yleislakon 
jälkeen hinnat putosi metsätöissä, riideltiin hintojen noususta ja yleislakosta yleensä. 
Sosialidemokraattien hajaannus tuntui työmailla, ne riiteli jumalattoman paljon 
keskenään siitä tilanteesta.”467 Arto Viitaniemi muistaa, kuinka yleislakosta puhut-
tiin paljon hänen kotikylässään. ”Pienviljelijät ei tajunneet mistä oli kyse, siitä kinas-
teltiin ryyppyjuhlissa. Se lakko oli iso asia ja kärkevä kysymys. Siitä käytiin kovaa 
kalabaliikkia. Ne koki uhkaksi, että heidän elämiseen puututtiin.”468 

Tilanne oli tavattoman ongelmallinen niin SDP:n ay-siivelle kuin SKP:llekin. 
Yleislakon tulokset valuivat hintoihin ja oikeisto näytti olleen oikeassa siinä, ettei 
lakoilla saa mitään hyvää aikaiseksi. Liittojen jäsenmäärät alkoivat laskea. Kun valtio 
supisti menojaan ja poisti subventioita elintarvikkeilta, hinnat nousivat ja se näytti 
lakkoilun seuraukselta. Kun Suomen Pankki oli kiristänyt investointien rahoitusta, 
työttömyys lisääntyi ja se näytti lakkoilun seuraukselta. Turkulaiset Kauko Sunisto ja 
Ensio Laine, samoin kuin tamperelaiset Maisa ja Heikki Halonen, eivät muistaneet 
että yleislakon jälkeen olisi tullut liitoista eroamisia.469 Helsingissä sellaista tapahtui 
paljonkin. Rudolf Lindblad kertoi, että kumikorjaajien ammattiosaston jäsenmäärä 
romahti pian yleislakon jälkeen. Puheenjohtajana hän kierteli moottoripyörällään 
pieniä pajoja yrittäen paimentaa laumaansa kasaan. Kumikorjaajat sanoivat, että 
”johtajat vaan ryyppäsi työväentalolla, kun kansa taisteli kaduilla”. Nuoret miehet 
olivat innostuneet yleislakon aikana nujakoihin poliisien kanssa ja saaneet siinä rytä-
kässä monta ´muksua´”. Sulo Lehtonen arvioi, että monet metallimiehetkin pettyi-
vät ja jäivät pois toiminnasta. Toiset pelästyivät lakkovahtien saamia tuomioita, toi-
set suuttuivat, kun hinnat nousivat yleislakon jälkeen niin nopeasti.470 Hietalahden 
telakalla oli pahvilaatikko, jonne suuttuneet ihmiset heittivät jäsenkirjojaan, muisteli 
silloinen telakkatyöläinen Kalle Helander, ja samaa kertoi myös Erkki Ranta: ”Kyl-
lähän Hietalahden jengikin suuttui, siellä vanhalla putkipajalla, oli kattilaverstas, 
poltettiin jäsenkirjoja. Olin nuori poika, enkä oikein tajunnut tilannetta, sopimukset 
oli huonoja, sitä valitettiin. Vanha pannuverstas, siellä oli vanhojen kyrmyniskojen 
jengi.”471 

SKP:n poliittisessa toimikunnassa elokuussa 1956 päätettiin selvittää palkkatais-
telun kannalta tärkeitä periaatteellisia kysymyksiä, ennen kaikkea se, että palkkoja 
voidaan korottaa kapitalistien jatkuvasti nousseita voittoja kaventamalla ilman, että 
se aiheuttaisi hintojen nousua. Päätettiin myös, että lehdistössä ja propaganda- ja 

agitaatiotyössä on selvitettävä valtiontalouden todellinen tila, sillä se ei ole niin 
huono kuin miksi se pyritään esittämään.472 Joukkotoiminta vaikuttaisi olleen tah-
meata. Suomen Sosialidemokraatissa kerrottiin syyskuun alkupuolella, miten helsin-
kiläiset ay-kommunistit suunnittelivat liikehdintää raastuvanoikeudessa yleislak-
kosyytejutun käsittelyn yhteyteen.473 Paria päivää myöhemmin lehden pakinoitsija 
Nikodemus pilkkasi syntynyttä mielenosoitusta: ”Ettekä osaa edes järjestää, muu-
tama nuokuskeli, muutamia hajanaisia miesporukoita suurkirkon portailla tupakoi-
massa ja rupattelemassa, älkää leipoko pannukakkua.”474 

Tunnelmat näkyivät kunnallisvaalien tuloksissa, joita Helsingin Sanomat otsi-
koi otsikolla: ”Vasemmiston kannatus laskemassa, kommunisteille tappio”. Lehden 
kuvaama oikeistovoitto piti sisällään ennen kaikkea Maalaisliiton voiton. Vaalitu-
loksen tilastointitapa kuvaa osuvasti Helsingin Sanomien suhtautumista Maalaisliit-
toon: jos Maalaisliitto saavutti vaalivoiton, kyse oli oikeiston kannatuksen lisäänty-
misestä, vaikka suhde kyseiseen puolueeseen muutoin olikin melko kireä. ”Tulos oli 
niin hyvä, että se yllätti Maalaisliitonkin”, kuvasi järjestösihteeri Pekka Silvola Maa-
laisliiton keskushallitukselle laatimassaan yhteenvedossa. Optimistisimmat olivat 
odottaneet puolueelle 200 lisäpaikkaa, mutta enemmän tuli. ”Kommunismi Suomen 
maaseudulta on häviämässä. Sama koskee myös sosialidemokraatteja”, Silvola iloitsi. 
Myös kokoomus menetti ääniä Maalaisliitolle.475

Kunnallisvaalitulos rohkaisi päättäjiä jatkamaan supistuslinjalla, ja tietty reh-
vakkuus näkyi toimijoiden puhetyylissä. Helsingin Sanomissa iloittiin siitä, kuinka 
vaalituloksen myötä vakauttamisen ilmapiiri oli suopeampi kuin kesällä. Talousneu-
voston puheenjohtaja, pääjohtaja Teuvo Aura kuvasi, miten ”valtiontalouden puh-
distus hahmottuu suunnitelmaksi”.476 Helsingin Sanomat totesi myös, että ”työläisten 
tulee nyt tyytyä tilanteeseen, kaikkien elintasoa on nyt jonkun verran alennettava.”477 
Väinö Tannerilla oli sama johdonmukainen näkemys: ”Kaikkien pitäisi tinkiä. Mei-
dän sisäpoliittinen vaikeutemme on siinä, että meillä on aivan liian paljon kommu-
nisteja. Heistä on ollut paljon puuhaa niin kuin hyttysistä.”478

Valtiovarainministeri Aarre Simonen esitteli valtion tulo- ja menoarvioesi-
tystä vuodelle 1957 valittaen, että Suomen kansa on kuin hullu mies Huittisista, syö 
enemmän kuin tienaa. Hänen mukaansa noin 20 miljardin puhdistus ei ole riittävä 
vaan sen lisäksi on saatava aikaan vielä noin 10 miljardin vähennys valtion menoi-
hin.479 Lokakuun lopun lehdet otsikoivat: ”Huomattavia hinnankorotuksia tänään” 
ja ”Voin, kahvin, makkaran ja sokerin kuluttajahinnat kohoavat 28–58 %.” Suomen 
Sosialidemokraatti kertoi otsikoissaan, että edessä oli ”kymmenien miljardien pudis-
tukset”, kun kahvi sokeri, voi ja makkara kallistuvat.480 Rainer von Fieandt pahoit-
teli, kuinka eräs oikeistolehti oli väittänyt, että päätös merkitsisi noin 10 prosentin 
inflaatiota. Von Fieandtin totesi, että ”voin kulutus lienee Suomessa suurempi kuin 
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kaikissa muissa maissa Uutta Seelantia lukuun ottamatta. Samoin kulutetaan meillä 
kahvia, sokeria ja makkaraa ylen paljon. Perheellä, joka vähentää näiden hyödyk-
keiden käyttöä siten, että se ostaa niitä vain entisellä rahamäärällä, jää vuokraan, 
ravintoon vaatetukseen ja muihin menoihin yhtä paljon varoja kuin aikaisemmin, 
eikä sen tarvitse muussa suhteessa alentaa elintasoaan. Hallituksen toimenpide on 
siis deflatorinen, ei inflatorinen.”481 

Kerskakulutus voilla ja sokerilla koettiinkin ylellisyytenä monissa perheissä. 
Marja Myllyniemi muisteli, miten hänen äitinsä sekoitti vettä voihin saadakseen 
ruokarahat riittämään. Timo Piipon perhe ei juonut muuta kuin kurria alkuvuosina 
rintamamiestilalla Pohjois-Savossa, koska voi kirnuttiin myyntiin.482 Suomen Sosia
lidemokraatti otsikoi: ”Ostokuume korkealla Helsingissä” ja ”Voi ja palasokeri lop-
puivat, kahvi riitti. Kahvi ja sokeri ostettu loppuun kaupoista”.483 Ilja Kavonius on 
tutkinut perheiden säästämisastetta ja kotitalouksien kulutusrakennetta 1950-luvulla 
Suomessa ja toteaa, ettei kotitalouksille juuri jäänyt ylimääräistä rahaa, vaan monissa 
perheissä ylimääräinen markka olisi ohjautunut kulutukseen – vaatteisiin tai moni-
puolisempaan ruokaan. Kavonius hämmästelee myös sitä, miten osalla kotitalouk-
sista kulutus oli kaiken aikaa miinuksella.484

Suomen Elintarviketyöläisten Liiton palkkasihteeri, lihanleikkaaja Tom Sund-
berg (s. 1953) kasvoi Sipoon edustalla saaressa. Hänen isällään ja sedällään oli yhtei-
nen lotja, jolla he kuljettivat kesäisin hiekkaa ja muuta tavaraa. Talvisin miehet 
tekivät kaikkea mahdollista tilapäistyötä, mitä ikinä löysivät. Sundberg kertoi, että 
vielä 1950-luvun loppuvuosinakin talvella syntynyt ruokavelka saatiin maksetuksi 
kauppiaalle aina vasta heinäkuussa.485 Monissa maaseudun perheissä ruokakaupasta 
ostettiin vain pääasiassa kahvia, sokeria, vehnäjauhoja ja petrolia. Korotukset iskivät 
siis jo toisen kerran saman vuoden aikana näihin ylellisyysherkkuihin, joihin maa-
seudun pieneläjien perheiden ruokaan käyttämät rahat pääasiassa kuluivat. SAK:n 
järjestämässä selostustilaisuuteen tuli niin paljon väkeä, etteivät kaikki mahtuneet 
sisään. Suomen Sosialidemokraatin mukaan kommunistiset tahot pyrkivät hulinoin-
tiin vaatien mikrofoneja ulos. Tilaisuus keskeytettiin ja päätettiin järjestää uusi.486 
Lisääntyvä työttömyys ja elintason lasku alkoi hermostuttaa kansalaisia, ja liikeh-
dintä voimistui. Suomen Sosialidemokraatti varoitti, että ”turhaa touhua olisi vältet-
tävä”. Lähetystöt olivat kirjoittajan mielestä turhia. ”Lähetystöillä ei ole vaikutusta, 
ongelmat tunnetaan”, todettiin lopuksi pääkirjoituksen alakerta-artikkelissa.487 Leh-
den pakinoitsija varoitti myös, ettei korpilakoilla asiaa hoideta. Ongelmia on, mutta 
yleislakko opetti, että palkankorotus aiheuttaa vain inflaatiota.

SAK:n valtuusto käsitteli tilannetta 9.12.1956 ja totesi, että elinkustannukset oli-
vat nousseet maaliskuun tasosta jo noin 20 prosenttia ja tulisivat edelleen kohoa-
maan. SAK:n valtuusto ei hyväksynyt hintojen nousun syyksi lakkoilua vaan esitti, 

että ”elinkustannusten nousu on suurelta osalta aiheutunut valtiovallan toimenpi-
teistä.”488 Sosialidemokraattien talouspoliittiset näkemykset eriytyivät entisestään. 
SAK:n puheenjohtajan Eero Antikaisen totesi, että ”meidän käsityksemme maassa 
harjoitettavasta rahapolitiikasta poikkeavat suuresti siitä linjasta, jota maassa nyt har-
joitetaan.”489 SDP:n virallinen johto koki asemansa siinä määrin uhatuksi, että alkoi 
julkaista joulukuussa 1956 Työväen Tiedotuskeskus -nimistä julkaisua, koska Suomen 
Sosialidemokraatti oli virallisen johdon (Emil Skog, Hannes Tiainen, Tyyne Leivo-
Larsson ym.) mukaan liiaksi joutunut puoluesihteeri Leskisen johtaman opposition 
äänenkannattajaksi.490 

Valtiontalouden kiristysten ja kasvavan liikehdinnän vuosi 1957

Kuin testamenttina edelliseltä vuodelta oli Rainer von Fieandtin ilmoitus, että Suo-
men Pankin tiukka rahapolitiikka tulee jatkumaan. Puhuessaan Keskuskauppaka-
marin syyskokouksessa hän oli todennut, että ”nyt ei enää tarvita mitään järkisyitä, 
jotta valtio muuttaisi kantaansa. Kylmät tosiasiat tulevat pakottamaan sen siihen.”491 
Edellisen vuoden loppupuolella pidetyssä Rakennusteollisuusliiton esitelmätilaisuu-
dessa oli jälleen valitettu, miten rahankireys on syynä rakennustoiminnan supistu-
miseen.492 Kireän rahan politiikka ja investointien supistaminen johtivat työttömyy-
teen, ja sitä hoidettiin työttömyystöillä. Niiden kulut ja rahoitus ei miellyttäneet 
porvarillisten puolueiden lähellä olevia lehtiä. ”Valtion investointipolitiikkaa harjoi-
tetaan eduskunnan työllisyyslainoja jakamalla”, kirjoitti Uusi Aura. ”Salasosialisointia 
suoritetaan salarahoin.”493 Helsingin Sanomissa alettiin pohtia työttömyysvakuutus-
järjestelmää. Pääkirjoituksessa esiteltiin, miten työttömyystyömaiden ylläpidon kus-
tannuksiin menee melkein 10 prosenttia valtion budjettivaroista. ”Työttömyystyöt 
merkitsevät julkisen sektorin yhä laajenevaa investointia – pääasiassa tuottamatto-
miin tarkoituksiin.” Lehden mukaan työttömien huollossa pitäisi nykyistä enem-
män turvautua asianomaisten itsensä rahoittamaan oma-aputoimintaan, lähinnä 
työttömyysvakuutuksen muodossa.494

Työttömyyden todettiin kaksinkertaistuneen Kainuussa.495 Erilaisista syistä 
työttömiä oli yhteensä 68 464. Edellisenä vuonna työttömiä oli ollut samaan aikaan 
vain 33 447.496 Kevään aikana vuonna 1957 miltei jokaisessa Suomen Sosialidemokraatti 
-lehdessä kerrottiin uusista työllisyysmäärärahoista ja valitettiin, etteivät porvarit ole 
ymmärtäneet niiden merkitystä. Valtio ja kunnat työllistävät jo noin 60 000–70 000 
työtöntä, raportoi ministeri Hannes Tiainen maaliskuussa.497 Kampanja veroja vas-
taan jatkui edelleen. Veronmaksajain Keskusliitto järjesti esitelmätilaisuuksia kautta 
maan. ”Nykypäivien verot ovat poliittisia puoluelaskuja”, raportoi Helsingin Sano
mat erästä VKL:n tilaisuuden antia. Valtiotieteiden maisteri Kaukiala totesi, että 
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”Äänten hinta on meillä epäilemättä liian korkea.”498 Helsingin Sanomat osallistui 
aktiivisesti keskusteluun säästämisestä ja valitti, että henkilöille ja yrityksille on jää-
nyt yhä pienempi valta itse päättää säästämisensä määrästä ja kehityksestä. Lehden 
mukaan julkisen vallan hallinnassa olevan rahapääoman osuus oli vuoden 1956 lop-
puun mennessä kohonnut 44 prosenttiin sotaa edeltäneestä 10–15 prosentista. Artik-
kelin alaotsikoita olivat muiden muassa ”Inflaatio – rahamarkkinain sosialisoitumi-
sen moottori” ja ”Yrittäjäkunta joutumassa anojaksi omassa talossaan”.499 

SKP:n poliittinen toimikunta käsitteli jokseenkin ankeata muistiota puoluejär-
jestöjen toiminnan tehostamiseksi tammikuussa 1957. ”Pitemmältä ajalta olemme 
todenneet, että puolueemme perusosastojen toiminta on huomattavasti heikenty-
nyt. Muutamana osoituksena siitä on jäsenmäärän kasvun pysähtyminen, järjestöjen 
lisääntymisen pysähtyminen uusille alueille, erittäin suureksi kohonnut rästiläisyys 
(yli 50 % jäsenistöstä), heikko osallistuminen kokouksiin (n. 15 %), voimakas pyrki-
mys lopettaa työpaikkaosastoja ja siirtyä alueosastoihin, erittäin suuresti heikentynyt 
ryhmätoiminta ja henkilökohtainen kanssakäyminen niin työpaikoilla kuin asuma-
alueillakin muun väestön kanssa. […] Suurimpana osoituksena vaikutuksemme hei-
kentymisestä ovat kuitenkin kahdet tappiolliset vaalit ja viimeaikoina liikkeeseemme 
heikentävästi vaikuttaneet kansanväliset tapahtumat (Puola-Unkari).”500

Lisääntyneet työttömyystyöt verottivat valtion kassaa, ja maaliskuussa 1957 se 
oli niin tyhjä, että valtio lopetti kaikkien laskujen maksun viikoksi. Helsingin Sano
mat referoi ministeri Simosta: ”Nyt on hiekka valtiontalouden saneerauksen tii-
malasissa loppuunjuossut.”501 Valtion kassatasapainon varjelu sai täysin absurdeja 
piirteitä: valtio jopa lakkautti kaikki maksunsa eli julisti itsensä hetkellisesti mak-
sukyvyttömäksi 15.3.1957, mikä oli Pekkarisen ja Vartiaisen mukaan nykyaikaisten 
valtiontalouksien historiassa ainutlaatuista, semminkin kun valtiontalous oli juokse-
villa menoilla mitattuna samana vuonna ylijäämäinen.502 Hallitus esitti eduskunnalle 
vakauttamisohjelman.503

Helsingin ja Uudenmaan työläisten ja pienviljelijöiden lähetystö (50 henkeä) 
kiersi SAK:ssa ja eduskunnassa vaatimassa, että ”varat vakauttamiseen otettava tuo-
tantolaitosten omistajilta”.504 Lähetystön vetoomukset eivät tehonneet, vakautus-
sopimus hyväksyttiin. Uudenmaan rakennustyöläisiltä tuli aloite ja yhteydenotto 
muihin ammattialoihin tavoitteena suuren mielenosoituksen järjestäminen. Ström-
bergin ammattiosasto kutsui kaikkia työpaikkojen ammattiosastoja kokoukseen.505 
Eduskunnassa vieraili kymmeniä työläisten ja pienviljelijöiden lähetystöjä paheksu-
massa vakautussuunnitelmia. Työväentalon A-sali oli täynnä helsinkiläisten ammat-
tiosastojen yhteiskokouksessa.506

Suomen Sosialidemokraatin pääkirjoitus varoitti ay-liikettä ja työläisiä kommunis-
tien masinoimista vastuuttomista hulinoista. Sosialidemokraattiset kansanedustajat 

Liljeström ja Hult arvioivat kuitenkin vakautusohjelman olevan tulonsiirto rikkaille 
köyhiltä ja lisäävän vaikeuksia. Hult totesi: ”Kassakriisiä eivät mitkään saneeraus-
toimenpiteet paranna niin kauan kun Suomen Pankki menettelee sillä tavoin, että 
sitä mukaa kun saneerauksia toteutetaan, niin se vetää rahaa pois markkinoilta.” 
Hänen laskelmiensa mukaan ostovoimaa vedettiin pois markkinoilta 100 miljardia, 
mikä tulisi aiheuttamaan suuria ongelmia kotimarkkinateollisuudelle, yritysten kaa-
tumisia ja työttömyyttä.507 Kansan Uutiset raportoi maaliskuun 28. päivänä pidetyistä 
kymmenistä joukkokokouksista kuvaten, miten erilaisia lähetystöjä oli kiertänyt 
eduskunnassa.508 Seuraavina päivinä kerrottiin uusista lähetystöistä ja kirjelmistä 
eduskuntaan, muun muassa Porin, Hyvinkään ja Kontulan naisten ryhmistä. Kontu-
lan naisten tarinat olivat hyvin liikuttavia, heillä oli velkaiset mökit, he tekivät 16–18 
tuntia töitä, miehet olivat sairaina.509 SKDL:n eduskuntaryhmä sai myös kymmeniä 
kortteja, adresseja ja kirjeitä, joissa vastustettiin vakauttamista ja lapsilisien siirtoja.510 

Huhtikuussa hallitus sai ankaran painostuksen jälkeen Suomen Pankilta viisi 
miljardia markkaa. Pääministeri Fagerholm alkoi kypsyä: ”Hallituksella on oikeus 
edellyttää, että Suomen pankki tulee kriisitilanteissa apuun. Elinkeinoelämäkin 
valittaa jo Suomen Pankin kireää linjaa, joka aiheuttaa työttömyyttä.” Suomen 
Pankki oli vaatinut, että virkamiesten palkkoja tiputetaan 10 prosenttia ja työllisyys-
työt lopetetaan joksikin aikaa.511 Rainer von Fieandt ilmoitti, että Suomen Pankki 
aikoi pitää luotonantonsa omille asiakkailleen ja liikepankeille nykyisellä tasolla. 
Valtion alijäämäisen talouden rahoittaminen sotisi myös pankin politiikkaa vas-
taan.512 Vuonna 1953 toteutettu Suomen Pankin ohjesäännöksen muutos mahdollisti 
von Fieandtin sivalluksen: ”Pääministeri on julkisuudessa sanonut, että hallituksella 
tulee kriittisissä tilanteissa olla oikeus vaatia Suomen Pankin tukea. Tämän joh-
dosta on selkeästi sanottava, että jos tuolla tarkoitetaan oikeutta luotonsaantiin Suo-
men Pankista, niin sellaista oikeutta hallituksella ei ole.”513 Hallitus perusti valtion 
menojen supistamiskomitean, jota kutsuttiin leppoisasti teurastuskomiteaksi. Sen 
puheenjohtajaksi määrättiin oikeuskansleri Olavi Honka. Tehtävänä oli laatia ehdo-
tus valtion kulujen pienentämisestä 25–30 miljardilla markalla ja ehdotus valtion 
lainanantotoiminnan rajoittamisesta. Komitea ehdotti valmisteilla olevien lakien 
siirtämistä, muiden muassa lakia ammattikouluista, vajaamielilakia, asuntotuotan-
tolakeja, työnvälitys- ja ammatinohjauslakeja. SKDL:n edustaja Kujala jätti eriävän 
mielipiteen komitean ehdotuksille.514

Sosialidemokraattisen puolueen ylimääräinen edustajakokous pidettiin huh-
tikuussa 1957. Kokouksessa käytiin ankaraa väittelyä talouspolitiikasta. SAK:n 
puheenjohtaja Eero Antikainen totesi, että ”Suomen Pankille on annettu liikaa 
mahdollisuuksia talouspoliittisen linjan määrittelyyn […] tietäen Suomen Pankin 
ympärillä olevien intressipiirien mieltymyksen siihen politiikkaan, jota maassamme 
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harjoitettiin 1930-luvulla”.515 Ylimääräisessä puoluekokouksessa Antikaisen linja 
hävisi ja puheenjohtajaksi valittiin Väinö Tanner. ”Puoluekokous hyväksyi vakaan-
nuttamissuuntauksen”, raportoi Suomen Sosialidemokraatti.516 Väinö Tanner voitti 
puolueen puheenjohtajakilvassa Fagerholmin yhden äänen enemmistöllä. Helsingin 
Sanomien pääkirjoituksessa arvioitiin SDP:n erimielisyyksiä vertaamalla kokoukselle 
esitettyä kahta eri talouspoliittisen ohjelman luonnosta. Lehden arvion mukaan sko-
gilaiset olivat valmiimpia jatkamaan maaseudun tukemista, kun taas leskisläiset oli-
vat sitä mieltä, että maataloustulolain myötä kustannukset ovat nousseet liikaa.517

SKP:n poliittinen toimikunta arvioi, että vaikka SDP:n oppositioon joutuneella 
ryhmällä oli ”vahva asema joukkojärjestöissä, ei heidän asemansa yksilöinä ole kovin 
vahva joukkojen keskuudessa, sillä useat heistä antavat suuren merkityksen yksilö-
eduille.”518 ”Odottelu riittää!”, totesivat metallityöläiset, ja metalliliiton Helsingin 
keskusjärjestö kutsui rakennuksen ja elintarvikkeen keskusjärjestöjä kokoukseen, 
jonka tavoitteena oli voimakkaan mielenosoituksen järjestäminen.519 Toukokuun 
puolivälissä pidettiin nelituhantinen joukkokokous HTY:n talolla. Työläiset marssi-
vat sinne Pasilan konepajalta ja Hietalahden telakalta työajan jälkeen.520 Liikehdintä 
lisääntyi. 

Toukokuu oli edelleen vaikea. Käteisvarojen puute aiheutti sen, ettei valtio 
kyennyt maksamaan työntekijöidensä palkkoja. Lapsilisien maksua oli siirretty jo 
kerran, ja edessä odotti suuria ongelmia kassatilanteen takia. Valtiovarainministeriö 
oli pyytänyt Suomen Pankilta luottoa 3–4 päivän ajaksi, mutta Suomen Pankki oli 
kieltäytynyt. Samoin eläkkeiden maksua oli siirretty muutamalla päivällä. Lainaa 
oli pyydetty myös Postipankilta, muttei herunut sieltäkään. Von Fieandt totesi kui-
vasti, että ”Pankki valittaa”. Maan hallituksen olisi hänen mukaansa pitänyt lykätä 
tarpeettomia maksuja.521 Rainer von Fieandt oli ilmoittanut, ettei Suomen Pankki 
voi rahapoliittisista syistä missään tapauksessa antaa valtiolle pysyväistä luottoa, 
mutta lupasi tilapäistä vippiä kolmeksi kuukaudeksi sillä ehdolla, että hallitus ja 
eduskunta tekevät tarvittavat menojensupistamispäätökset. ”Tämä riitti Fagerhol-
mille, joka jätti samana päivänä hallituksensa eronpyynnön”, arvioivat Heikkinen 
ja Tiihonen.522

Vieno Sukselaisen johdolla siirryttiin Maalaisliiton vähemmistöhallitukseen. 
Uusi valtionvarainministeri Nils Meinander (rkp) selosti valtiontalouden laitonta 
tilannetta. Kymmenen miljardia markkaa oli löydettävä kesä–heinäkuussa, koska 
oikeuskansleri Olavi Honka oli moittinut tilannetta uuden valtioneuvoston ensim-
mäisessä istunnossa.523 Helsingin Sanomat raportoi, että hallituksen hätäohjelma oli 
valmis: ”Maito, voi, margariini, vilja, alkoholi ja kaukopuhelut nousevat tuntuvasti 
– lapsilisät siirtyvät ensi vuoteen.”524 Puolueriidat ja ulkopolitiikka hallitsivat poli-
tiikkaa ja otsikoita ilman että niillä aikalaisten tietoisuudessa aina olisi ollut sisäistä 
yhteyttä. Vielä irrallisemmalta tuntuivat pikku-uutiset mielenosoituksista, jotka kui-
tattiin kommunistien paisuteltuina yrityksinä horjuttaa yhteiskuntajärjestelmää.

3.2 yllättävä liike

Hertta Kuusinen kirjoitti isälleen, että ”keksipä tuo Sukselainen (tai joku hänen 
neuvonantajansa) kuvaavan nimen toimenpiteilleen: Hätäohjelma! Tehtaita sulje-
taan ja valtionkin töitä lopetetaan etteivät työläiset vain uskaltaisi lähteä lakkoon. 

Ostokuume korkealla Helsingissä. Voi ja palasokeri loppuivat, kahvi riitti, raportoitiin hinnankorotuksia ennakoi
nutta hamstrausta päivälehdissä. Kuva Elannon myymälästä 20.10.1956.
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[…] Naiset ovat olleet lujasti liikkeellä lapsilisiensä puolesta, mutta on kansan kes-
kuudessa niitäkin, jotka uskovat valtion ’rahapulaan’ ja kapitalistien vaikeuksiin.”525 

Lapsilisäkysymys oli suututtanut jo ensimmäisten maaliskuussa 1957 esitel-
tyjen heikennyssuunnitelmien jälkeen erään vaikuttaja tahon. Liikkeelle olivat 
lähteneet muiden muassa Lahden perheenemännät, Espoon perheenemännät, 
Sallan naisten lähetystö, Puistolalaisten Valtuuttamat, Joukko Kettuvaaran Asuk-
kaita, Kittilän pitäjän naiset, vastalauseadressin 300 allekirjoittajaa Iisalmesta, 
Tuorilan kylän työläiset, Asolan perheenäitien lähetystö, Maaseutunaisten neu-
vottelutilaisuus, Vuoksenlaakson perheenäitien lähetystö, Eiran perheenemännät, 
Keimolan asukkaat, Nuppulinnan vanhempien kansalaiskokous, Tukkilaiskisan 
yleisö, äitejä Mäntsälästä,  Kuopiosta, Porvoosta, Kajaanista ja kymmeniä muita 
ryhmiä. SKDL:n eduskuntaryhmälle oli saapunut huhtikuusta 1957 alkaen parin 
kuukauden aikana runsaasti kirjeitä ja kannanottoja, joista valtaosa tuli muilta 
kuin SKDL:n omilta jäsenjärjestöiltä. Näistä lähes sata kirjelmää vastusti lapsi-
lisien siirtämistä. Toiset sata kirjelmää paheksuivat hallituksen talouspoliittista 
linjaa ylipäänsä.526 Äidit olivat suuttuneet. SKP:n poliittinen toimikunta käsitteli 
huolissaan tilannetta kesäkuun puolivälissä. Kenttä kävi kuumana. Poliittisen toi-
mikunnan pöytäkirjassa kesäkuun puolivälissä todettiin, että ”meitä arvostellaan 
eri puolilla maata toimettomuudesta”. Keskustelun päätöksenä päätettiin antaa 
piirijärjestöille ohjeet, joissa niitä kehotetaan edesauttamaan työläisten kokous-
ten järjestämisessä, jotka voivat olla joko poliittisten tai ammatillisten järjestöjen 
aloitteesta järjestettyjä.527 

SKDL:n eduskuntaryhmä suunnitteli lapsilisien siirtopäätöksen jarrutusta. Suo
men Sosialidemokraatti kertoi, että kommunistien jarrutushankkeita aiotaan estää 
istuttamalla eduskuntaa pyhätkin.528 Varsinaisessa jarrutuskeskustelussa äänessä oli-
vat SKDL:n kansanedustajat. He puhuivat niin kauan, ettei päätöstä lapsilisien siirtä-
misestä kyetty tekemään kesäkuun viimeiseen päivään mennessä kuten laki edellytti. 
Pitkä keskustelu puuroutui hetkittäin ja puhemies vaati kansanedustajia pysymään 
asiassa. Aika ajoin puhemies uhkasi ajaa ulos keskusteluun aktiivisesti osallistuneen 
lehteriyleisön. Vihdoin ratkaiseva vuorokausi vaihtui ja puhemies totesi: ”Koska 
vuoden 1957 toinen neljännes on jo kulunut loppuun ja lapsilisät ovat erääntyneet 
maksettaviksi, täysistunto lopetetaan maanantaina 1.7. klo 0.25.”529 Jarrutuskeskus-
telu sai paljon julkisuutta, ja se myös radioitiin. Ihmiset kuuntelivat lähetystä kautta 
maan kuin suurta jännitysnäytelmää. Useimmat haastattelemani henkilöt muista-
vat hyvin tapahtuman. He pitävät lapsilisätaistelua jollain lailla oman elämänsä tai 
yhteiskunnallisen ilmapiirin käännekohtana. Metallimies Sulo Lehtonen kertoi, että 
esimerkiksi hänen vaimonsa päätti tulla mukaan työväenliikkeeseen vasta jarrutus-
keskustelua seurattuaan.530

Perinteisten historiantutkimuksen lähteiden avulla ei välttämättä ole mahdol-
lista tavoittaa sitä ilmapiiriä ja taloudellista ahdinkoa, joka oli lapsilisäliikehdinnän 
taustalla kesällä 1957. SKDL:n eduskuntaryhmän pöytäkirjaan oli kirjattu kesä-
kuussa erään lähetystön kertomana, että Siikaisten kauppias oli antanut lapsilisiä 
vastaan 300 000 markkaa lainaa ja oli suurissa maksuvaikeuksissa, ja tällaisia esi-
merkkejä oli enemmänkin. Pöytäkirjassa todettiin, että tilanne tuntui aivan ylei-
sesti köyhän väen elämässä.531 Yksittäiset pienet uutiset pienviljelijäliittojen lehdissä 
antavat aavistaa hallituksen vakauttamispolitiikan käytännön seurauksista köyhillä 
uudistiloilla. Toukokuussa Pienviljelijän pakinoitsija oli kirjoittanut, että ”lapsilisä-
maksut jäädytettiin jo parempiin tarkoituksiin, vaikka asiasta ei ole vielä lainpara-
grafeihin tarvittavia muutoksia tehtykään. Lapsilisää vastaan syöntivelkaa antaneet 
hyväsydämiset kauppamiehet ovat oikeutetusti äkeissään velkojensa jäätymisestä.”532 
Heinäkuussa 1957 Pienviljelijä kertoi, että vaikean valtion rahatilanteen johdosta ei 
maataloushallitus ollut pystynyt maksamaan raivauspalkkioita. Pienviljelijäliiton 
tekemään tiedusteluun oli Maataloushallituksesta vastattu, että rahojen saanti voi 
siirtyä elokuulle ja eräissä tapauksissa vieläkin myöhemmäksi.533 Syyskuussa kerrot-
tiin Pienviljelijässä että ”valtioneuvosto oli pidättynyt maksamasta meijereille vielä 
voimassaolevia maidon kuljetusavustuksia, josta on ollut seurauksena, että meijerit 
ovat puolestaan viivyttäneet tuottajille maitotilin suorittamista tai pidättyneet mak-
samasta kolme markkaa maitolitraa kohti, jopa Pohjois-Suomessa enemmänkin”.534 
Pienviljelijäperheissä lapsilisät, äidin maitotili sekä pellonraivauspalkkiot olivat vuo-
den tärkeimmät rahalähteet, jos metsätöistä oli pulaa. Kun nämä kaikki rahatulot 
enemmän tai vähemmän ehtyivät tai siirtyivät kesällä ja syksyllä 1957, monilla pien-
tiloilla oltiin pulassa. Tärkeimpien ostotuotteiden, kuten sokerin, kahvin ja petrolin 
hintoja oli nostettu jo kahteen kertaan. Lapsilisäkeskustelu radiossa osui vastaanot-
taviin tunnelmiin. 

Lapsilisäliikehdintä nousi hyvin laajaksi sekä maaseudulla että kaupungeissa, 
koska lapsilisien merkitys oli tavattoman suuri kaikkien köyhimpien perheiden 
talou delle varsinkin hintojen ja työttömyyden noustessa. Marja Myllyniemi muisteli, 
että joskus hänen vanhempansa kävivät tiukkaan keskusteluun rahan käytöstä, ja sil-
loin äiti aina sanoi, että ”nyt lapset ulos”.535 Kysymys rahan riittämisestä oli perheen-
äitien ongelma. Työnjako monissa perheissä oli sellainen, että mies toi tilin kotiin ja 
vaimo käytti sen. Myös lapsilisät tulivat äidin tilille. Kysymys oli myös eräänlaisesta 
taidon ja säästäväisyyden kunniasta naisille. Hyvät vaimot hoitivat perheensä ruoan, 
vaatteet ja talouden ylipäänsä. Siksi tilanne oli vaimoille kovin hankala, kun kaikki 
hinnat alkoivat nousta. Tietenkin kyse oli rahan puutteesta, mutta myös kunniasta 
perheen sisäisissä mittelöissä: työssäkäyvät aviomiehet pääsivät ihmettelemään, tuh-
lasiko vaimo vai miksi rahat loppuivat aina kesken.
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Naiset ryhtyivät protestoi-
maan. Kansan Uutisten mukaan 
liikkeelle lähtivät ensiksi raken-
nusalan perheenäidit, esimer-
kiksi timpurien sihteerin vaimo 
Marja Myllyniemi, joka sävyi-
sänä ja iloisena ihmisenä oli 
hyvin pidetty Kalliossa. Hän 
myi kaikki järjestöarvat ja hoiti 
yhteydet naapureihin.536 Monet 
vasemmistolaisten ammatti-
työmiesten vaimot olivat myös 
vakaumukseltaan vasemmistolai-
sia. Naisilla oli nyt ”oma juttu”, 
jonka he tiesivät nostavan yleistä 
suuttumusta. Ensimmäiset lapsi-
lisävetoomukset SKDL:n eduskuntaryhmälle eivät kuitenkaan alkaneet Helsingistä, 
vaan niitä alkoi tulla eduskuntaryhmälle muualta Suomesta. Ja mitä enemmän niitä 
julkaistiin, sitä enemmän niitä alettiin kerätä.537 Vasemmistolaisten naisjärjestöjen ja 
naisaktiivien panos sosiaaliturvan kehittämiseen Suomessa onkin ollut hyvin mer-
kittävää. 538 Elintarviketyöläisten Lahden piirin eläkkeellä oleva toimistonhoitaja 
Pirjo Saarinen muisteli, miten Lahdessa kansandemokraattiset ja sosialidemokraat-
tiset naisaktiivit toimivat yhdessä arvostettujen Alma Kockin ja Salme Myyryläisen 
tuella. Saarisen oma äitikin oli ollut useaan kertaan eduskunnassa tällaisessa naisten 
lähetystössä mukana.539

Jarrutuskeskustelun jälkeen vallitsi hämmennys poliittisessa kentässä. Valtiova-
rainministeri Nils Meinander kiihtyi valtavasti. Meinander vaati, että uusi laki lapsili-
sien lykkäämisestä oli säädettävä välittömästi.540 Kolme RKP:n ministeriä erosi, koska 
hallituksen enemmistö ei suostunut antamaan uutta lakia lapsilisien siirrosta, kerrot-
tiin Suomen Sosialidemokraatissa.541 Entinen valtiovarainministeri Aarre Simonen oli 
siirtynyt Skogin mukana SDP:n oppositioon ja Fagerholmin hallituksen erottua jou-
tunut myös pois hallituksesta aiemmin keväällä. Nyt Simonen arvioi politiikkaa, jota 
itse oli ollut toteuttamassa ja värikkäin sanakääntein puolustamassa: ”Maassa täytyy 
olla hallitus, jonka yhteistyö keskuspankin kanssa ulottuu muuhunkin kuin alituisesti 

nalkuttavan aviovaimon kuuntelemiseksi, jollaiseksi nykyinen toinen valtiovarainmi-
nisteri Karjalainen on Suomen Pankin asenteen äskettäin luonnehtinut.”542 

Uteliaskaan lukija ei löydä helposti analyysia tapahtumista SKP:n poliittisen toi-
mikunnan pöytäkirjasta 4.7.1957. Työjärjestyksen alussa oli laajoja aineistoja, muun 
muassa ehdotus 7.–8.12.1957 järjestettävästä Rauhanpuolustajain konferenssista. Työ-
järjestyksen kohdassa ”Tilanteesta” käsiteltiin NKP:n keskuskomitean kokousta ja 
siellä suoritettuja erottamisia sekä päätettiin laaja toimenpideohjelma asian selosta-
misesta. Pitkän työjärjestyksen loppukohdassa ”Muut mahdolliset asiat” keskustel-
tiin piirien esityksestä julkaista lentolehtinen viimeksi suoritetun lapsilisäkeskustelun 
johdosta eduskunnassa ja todettiin, että eduskuntaryhmässä oli pohdittu lentolehti-
stä, mutta ”ei ole ollut mahdollista saada sellaista toveria, joka kirjoittaisi sen”. Pää-
töksenä todettiin, ettei lentolehtistä nyt julkaista keskuksen mittakaavassa, mutta tie-
dotetaan piireille, että ne voivat tehdä sellaisen. Todettiin hiukan moittivaan sävyyn, 
että ”pitäisi pitää muitakin vakautukseen liittyviä kuin lapsilisäasioita esillä”.543 

Miltei koko lehdistö puhui kommunistien järjestämistä, masinoimista tai jopa 
pakottamista mielenosoituksista. Kansalaistoimintaa järjestäneistä aktiiveista osa oli-
kin todennäköisesti SKDL:n kannattajia ja osa myös kommunistisen puolueen jäse-
niä. SKP:n poliittisen toimikunnan pöytäkirjojen valossa näyttäisi silti melko epäto-
dennäköiseltä, että mielenosoitukset olisivat olleet puolueen järjestämiä. Kun vertaa 
SKP:n poliittisen toimikunnan pöytäkirjoja ja Kansan Uutisten raportoimien lähetys-
töjen ja mielenosoitusten päivämääriä, syntyy selkeä käsitys, että puolue pikemmin-
kin heräsi aina vasta ”kentän” tiukkojen vaatimusten jälkeen. Liikehdinnän tavoitteet 
olivat toki yhteisiä SKDL:n eduskuntaryhmän näkemysten kanssa, mutta toisaalta 
ne olivat yhteisiä myös suurelle osalle muuta vasemmistoa ja monet tavoitteet olivat 
suomalaisen työväenliikkeen vanhaan perinteeseen nojaavia, osa jo vuosisadan alusta.

SKDL:n eduskuntaryhmän jarrutus lapsilisien siirtoa vastaan oli sinänsä koko 
työväenliikkeelle nerokas ja myönteistä huomiota herättänyt kampanja, jonka seu-
rannaisvaikutukset olivat merkittäviä liikkeelle ja ehkä koko suomalaiselle sosiaali-
turvan kehittymiselle. Lähes koko poliittinen eliitti oli hyväksynyt valtiontalouden 
supistamislinjan välttämättömyyden ja sen, että kansalaisten tuli tinkiä. SKDL ei 
pelkästään ollut eri mieltä puheissaan vaan pakotti ainakin yhden ainoan kerran 
hallituksen perumaan suunnitelmansa. 

Uusi valtionvarainministeri Martti Miettunen esitteli eduskunnalle uutta 
säästö ohjelmaa ja puheessaan selvitti niitä valtiontalouden säästötoimenpiteitä, 
joita yleislakon jälkeen oli tehty. Miettusen mukaan ”esimerkkinä jo suoritettujen 
talouspoliittisten toimenpiteiden suuruusluokasta voi mainita, että jos näillä ohjel-
milla yhteensä toteutetut tulonlisäykset olisi peritty yksistään tuloverona yksityisiltä 
henkilöiltä, olisi tulovero pitänyt korottaa kaksinkertaiseksi, ennen kuin olisi päästy 

Lapsilisämielenosoitus 25.6.1957.
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samaan tuottoon”. Päätökset olivat kohdistuneet muun muassa rautatietariffeihin, 
bensiiniin, petroliin, margariiniin juustoon, tuoreisiin hedelmiin, kaasuun, maitoon 
ja voihin, väkijuomiin ja puhelintaksoihin subventioiden poistoina tai veroina.544 
Tannerin linja säilyi: ”Meidän on nostettava hattua pankin pääjohtajalle Rainer von 
Fieandtille, sillä hänen omaksumansa kanta on näissä olosuhteissa ainut oikea. Ei 
ole mitään syytä antaa rahaa sellaisille hallituksille, jotka eivät osaa sitä käyttää vaan 
osoittautuvat tuhlareiksi ja epäviisaik si talouspoliitikoiksi.”545 

Supistuslinjalla kohti vaaleja

1950-luvun lopulla käytiin keskustelua sosiaalimenojen liiallisuudesta ja siitä, voitai-
siinko niitä supistaa.546 Kiihkeimmillään tämä keskustelu oli syksyllä 1957. Helsingin 
Sanomien pääkirjoituksessa laskettiin, että niiden ”täysi-ikäisten kansalaisten määrä, 
jotka eivät ole kuulleet sosiaalisten menojen erittäin suuresta lisääntymisestä Suomessa 
varsinkin viime sotien jälkeen, sen ilmaisemiseen ei tarvittaisi kovinkaan monia eikä 
suuria numeroita. Sosiaalimenojen kasvu on niitä asioita, jotka kuuluvat parhaiten hal-
littuun osaan suomalaista kansalaistietoutta.”547 Yrittäjät organisoivat syksyllä Yritteliäi-
syyden viikon perhejuhlan, jonka kutsutunnuksena oli ”Työllä eikä avustuksilla on maa 
rakennettava”.548 Juhlaviikon avajaisjuhlassa Turussa YYL:n toimitusjohtaja Pentti 
Aarnio totesi, että ”[y]hä raskaampaa verotusta apunaan käyttäen on valtio ryhtynyt 
huolehtimaan kansan vaihtotaloudesta jakaen ostovoimaa avustusten, halpakorkoisten 
lainojen ja subventioiden muodossa. […] Epäonnistuminen johtuu siitä, että meillä on 
hoidettu sosiaalipolitiikkaa silloin kun olisi pitänyt hoitaa talouspolitiikkaa.”549

Sosiaalipoliittinen yhdistys järjesti pian ”Yritteliäisyyden viikon” jälkeen keskus-
telutilaisuuden aiheesta ”Voidaanko sosiaalimenojamme supistaa?” Aiheesta alusti 
yhdistyksen jäsen valtiotieteiden tohtori Pekka Kuusi ja sitä kommentoivat muiden 
muassa kansantaloustieteen professori Meinander ja Veronmaksajain keskusliiton 
toimitusjohtaja Matti Kaleva. Erkki Tuomiojan tutkimuksen mukaan ”Kuusen alus-
tuksessa myötäiltiin yleisesti vallinneita käsityksiä sosiaalimenoista valtion- ja kan-
santaloutta rasittavina kustannuksina”. Selkeimmin sosiaalimenojen leikkausta vaa-
tivat Tuomiojan mukaan Meinander ja Kaleva, edellisen osoittaessa lähinnä lapsilisät 
sopivaksi säästökohteeksi.550 Pekka Kuusi oli syyttänyt sosiaalipolitiikan rakentajia 
”eskomaisiksi töyhtöpäiksi, joiden sydämen into ylittää aivojen kirkkauden”.551 

Lokakuun lopulla Helsingin Sanomat palasi aiheeseen otsikolla ”Sosiaalime-
not” ja totesi, kuinka ”sosiaalimenojemme arvioidaan tänä vuonna nousevan yli 12 
prosenttiin nettokansantulosta. Vuonna 1950 vastaava luku oli 10,7 ja 11,4 vuonna 
1955. Yhteiskunnassa, jossa kansantulo ja hyvinvointi jatkuvasti kasvavat ei tällaista 
kehitystä voi pitää itsestään selvänä.”552 Marraskuussa lehti siteerasi Uutta Suomea, 

joka osallistui keskusteluun vertaillen Suomen ja Ruotsin hallitsevien puolueiden 
pyrkimystä hyvinvointivaltioon. Artikkeli mukaan ”yksinkertainen totuus on, että 
mitä suuremman osan kansakunnan tulosta valtio itselleen anastaa, sitä suurempiin 
vaikeuksiin se itse joutuu. […] Paljon varakkaampana maana Ruotsi on toistaiseksi 
kestänyt kokeilun paremmin, mutta pää alkaa sielläkin tulla vetävän käteen.”553

Työttömyys lisääntyi yhä. Helsingin Sanomissa pohdittiin työttömyystöiden kus-
tannuksia ja todettiin, että työttömyysmäärärahat käsittivät jo 15 prosenttia budjetin 
menoista.554 Syksyllä 1957 markka devalvoitiin ja samalla purettiin ulkomaankaupan 
säännöstely. Lama syveni ja kokonaistuotannon kasvu oli lähes pysähdyksissä kah-
den vuoden ajan vuoteen 1959 saakka. Budjetti- ja muuta talouspolitiikkaa kiristet-
tiin voimakkaasti devalvaation jälkihoidon nimissä. Vaihe oli siis eräänlainen ”läk-
sytyskausi”, minkä puki sanoiksikin keskuspankin pääjohtaja Rainer von Fieandt 
toteamalla, että ”devalvaation tavoitteena oli pakottaa Suomen kansa paljastamaan 
päänsä kunnioituksesta markkaa kohtaan”.555 Helsingin Sanomat siteerasi Rainer 
von Fieandtia: ”Lupaukseni olen pitänyt. Suomen Pankki ei ole myöntänyt valtiolle 
luottoa ja on täten pakottanut valtion ensimmäistä kertaa sodan jälkeen pyrkimään 
menojensa supistamiseen.”556 

Valtiontalouden kokonaistilanteen arviointi oli kuitenkin hyvin ongelmallista. 
Varsinaisen budjetin lisäksi oli olemassa joukko erillisiä rahastoja, joihin saattoi 
kertyä huomattaviakin ylijäämiä valtion tuskitellessa samanaikaisesti kassakriisissä. 
Perustuslakivaliokunta tutki, miten hinnantasausrahastoon on voinut kertyä seit-
semän miljardin markan ylijäämä. Kokoomuksen kansanedustaja Arvo Salminen 
käytti asiasta budjetin lähetekeskustelussa laajan puheenvuoron. Salmisen mukaan 
budjetin ulkopuolelle oli päässyt muodostumaan valtavia rahastoja, joiden hoitoon 
eduskunta ei ole voinut harjoittaa kontrollia. Valtion tilinpäätöksessä oli ollut selos-
tus kymmenestä tulo- ja menoarvion ulkopuolisesta rahastosta, joiden varat nousi-
vat yhteensä lähes 200 miljardiin markkaan. Salminen totesi, että todellisuudessa 
budjetin ulkopuolella oli satoja rahastoja ja että rahastotalous käsitti lähes puolet 
valtiontaloudesta eikä vastannut enää valtiosäännön määräyksiä.557 Helsingin Sano
mat paheksui, kuinka devalvaation yhteydessä hallitus korotti bensiinin hintaa hin-
tasulusta huolimatta ja ”pisti voiton omaan taskuunsa, toisin sanoen korottamaan 
rahastossa ennestäänkin olevaa huikeaa ylijäämää.” Lehti paheksui myös sitä, ettei 
paikalla ollut oikeuskansleri ollut sanonut sanaakaan.558 

Marraskuussa 1957 helsinkiläisten elintarvike-, rakennus- ja metallialan ammat-
tiosastojen keskusjärjestöt (ammattiliittojen alueorganisaatioita) kutsuivat koolle 
ay-väen yleisen kokouksen, joka ryhtyi kokoamaan suurta työläislähetystöä. Siihen 
osallistuivat kahdensadan työpaikan tai ammattiosaston edustajat. Kun lähetystö 
tuli selostamaan eduskunnasta saamiaan vastauksia työväentalolle 27. marraskuuta, 
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tilaisuudessa oli läsnä niin paljon väkeä, että tarvittiinkin kaksi suurta salia ja mikro-
fonit käytäville.559 Kansan Uutisten aiemmissa haastatteluissa oli pohdiskeltu, olisiko 
pitänyt järjestää iso mielenosoitus, mutta päädytty ilmeisesti arvioon, ettei sellaisesta 
saataisi riittävän näyttävää. Kun kahdensadan työpaikan edustajien lähetystö vieraili 
eduskunnassa, valiitu mielenosoitusmuoto oli sinänsä varma ja edustavan oloinen 
mielenilmaus. Työväentalolle tulikin odotettua paljon enemmän väkeä kuuntele-
maan eduskunnasta saatuja terveisiä, mikä osoitti, että toiminnan näköalat lisään-
tymässä. Lapsilisäjarrutuksen jälkeen yhteiskuntaan oli syntynyt uusi vire, jota edes 
mielenosoitusten järjestäjät itse eivät olleet vielä huomanneet.

Pitkien ja vaikeiden hallitusneuvottelujen jälkeen itse Suomen Pankin pääjoh-
taja sai tehtäväkseen koota hallituksen. ”Uskomme, että Suomen kansa tuntee mei-
dät ohjelmattakin”, totesi uusi pääministeri Rainer von Fieandt esittelypuheessaan 
radiossa.560 SDP:n Ryhmä 94:n valtuuskunta (SDP:n kevään 1957 puoluekokouk-
sessa hävinnyt entinen puoluejohto) julkaisi joulukuussa puolen sivun ilmoituksen 
Helsingin Sanomissa otsikolla ”Kireä rahapolitiikka on saanut tuomionsa”. Ilmoituk-
sessa pyrittiin selittämään syitä syntyneelle puoluehajaannukselle. Sellaisena pidet-
tiin sosialidemokraattisen puolueen johtoon nousseiden henkilöiden tukea Suomen 
Pankin pääjohtaja Rainer von Fieandt harjoittamalle kireän rahan politiikalle.561 Pari 
päivää myöhemmin Helsingin Sanomat siteerasi Muut lehdet -palstallaan hilpeästi 
Suomen Sosialidemokraattia: ”Sos.dem. oppositiojohtajille muistuttaa lehti, että he 
ovat vastuussa siitä talouspolitiikasta, jota nyt tuomitsevat.”562

Vuosi 1958 alkoi entistä rajuimmissa säästötunnelmissa. Pääministeri von Fie-
andtin johtama hallitus pyysi eduskunnalta valtuuksia lakimääräisten menojen 
supistamiseen, jotta hallitus olisi voinut vähentää erilaisia lakisääteisiä maksuja ja 
menoja korkeintaan 20 prosenttia.563 Eduskuntaryhmät romuttivat hallituksen sääs-
tösuunnitelmat, mistä Helsingin Sanomat pahastui melkoisesti. Toisaalta lehdessä 
ymmärrettiin myös kansanedustajia ja arvioitiin, että vasemmistolle ja myös muille 
puolueille on vastenmielistä vaalien alla alkaa supistaa esimerkiksi äitiys- ja sotilas-
avustuksia sekä perhelisiä. Sairaalalain lykkääminen samoin kuin kajoaminen postin 
ja rautateiden uudistusrahastoihin eivät myöskään ole toimenpiteitä, joihin edus-
kunta on helposti taivutettavissa.564

Tammikuun 11. päivä valtio oli jälleen maksukyvytön. Tilit todettiin katteetto-
miksi.565 Hankittu neljän miljardin laina herätti hilpeyttä. Suomen Sosialidemokraatin 
pakinoitsija kirjoitti, että ”tulipa von Fieandtille pää käteen, koiraskin poikii.”566 Pää-
ministerin sihteerinä toiminut Raimo Ilaskivi muisteli myöhemmin samaa tilannetta: 
”’Toisenlaisissa olosuhteissa on meneteltävä toisin kuin toisenlaisissa’, korosti aikanaan 
korkea esimieheni, Yhdyspankin ja Suomen Pankin pääjohtaja sekä virkamieshallituk-
sen pääministeri Rainer von Fieandt.”567 Suomen Sosialidemokraatti uutisoi, että valtion 

hinnantasausrahastolle oli muodostunut lähes yhdeksän miljardin markan ylijäämä.568 
Hinnantasausrahaston ylijäämä puhutti paljon lehtiä, mutta silloisesta budjettiraken-
teesta johtuen von Fieandt joutui toteamaan, että valtion kassa oli tyhjä. 

Muutama päivä myöhemmin helsinkiläiset metalli-, elintarvike- ja rakennus-
alojen keskustoimikunnat kutsuivat työläisiä ja ammattiosastoja suurkokoukseen 
valmistelemaan eduskuntatalolle suurmielenosoitusta.569 SKP:n poliittisessa toimi-
kunnassa todettiin kentältä tulleen monia vaatimuksia, että ryhmän pitäisi tehdä 
välikysymys ennen lomille lähtöä.570 Helsingin Sanomat arvioi, että ”ilmeisesti rau-
hoittaakseen mielialaa työttömyysrintamalla, hallitus ilmoitti päättäneensä antaa 
esityksen työttömyysvakuutuslaiksi, jota parhaillaan valmistellaan komiteassa.571 
Lehden mukaan hallitus oli vaaravyöhykkeessä kommunistien kyselyn vuoksi. 
Helsingin Sanomat arvioi myös, ettei kommunistien propagandamanööveriä ollut 
pidetty aikaisemmin vaarallisena hallituksen asemalle, mutta ”viime päivinä poliit-
tisissa piireissä on tultu siihen käsitykseen, etteivät kommunistien kanssa vaaleissa 
kamppailevat suurpuolueet voi kylmästi hylätä hallitusta vastaan suunnattua kom-
munistipontta.”572 Välikysymyksen huolestuttamana silloinen työministeri, SAK:n 
entinen puheenjohtaja Aku Sumu oli esittänyt työvirastoille, että uusia miehiä olisi 
sijoitettava työmaille ja ettei lapiotyön kalleuskaan olisi nyt este.573

Pääministeri vastasi 18. helmikuuta 1958 SKDL:n välikysymykseen, joka käsit-
teli erityisesti metsä- ja siirtotyömaiden kehnoja palkkoja. Välikysymyskeskustelussa 
Hertta Kuusinen tuomitsi devalvaation ja vetosi kansantaloustieteen professori Matti 
Lepon alustukseen, jossa tämä oli arvostellut devalvaatioratkaisua, koska sillä oli 
kotimarkkinoita ja kauppaa lamauttava vaikutus. SKDL:n mielestä sosiaaliturvaa oli 
kehitettävä määrätietoisesti, mikä olisi eduksi myös kansantaloudelle. Edustaja Väinö 
Leskinen (sd) oli eri mieltä. Hän totesi, ettei sosiaalipolitiikassa voida pitää sellaista 
vauhtia tai pyrkiä sellaiseen tasoon kuin mikä esimerkiksi läntisessä naapurimaassa on, 
koska työttömyys on suurta ja rahaa tarvitaan investointeihin. Edustaja Tyyne Leivo-
Larsson (sd, opp.) ei hyväksynyt kireän rahan politiikkaa. Hän sanoi, että ”sosialide-
mokraattina en ole koskaan voinut hyväksyä sitä ajatusta, että se suuntaus, joka tie-
tää työllisyyden ylläpitämistä, sosiaalisen turvan kehittämistä ja kansan sivistystason 
kohottamista, olisi väärä.”574 Arvioidessaan käytyä välikysymyskeskustelua Helsingin 
Sanomat näki ainoana valopilkkuna edustaja Väinö Leskisen puheenvuorossaan esit-
tämän toteamuksen, että sosiaalipoliittisissa velvoituksissa oli menty liian pitkälle.575

Hallitus sai luottamuksen eduskunnan enemmistöltä, mutta ay-väki ei luopu-
nut mielenosoitussuunnitelmistaan. Kaksi päivää välikysymysäänestyksen jälkeen 
pidetty pääkaupunkiseudun ammattiosastojen mielenosoitus herätti suurta huo-
miota Helsingin keskustassa. Marsseille osallistui paljon väkeä verrattuna edellisen 
kevään joukkoesiintymisiin. Kansan Uutisten arvion mukaan noin 12 000 ihmistä 
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osallistui mielenosoitustapahtumaan eduskuntatalon edessä ja noin 4 000–5 000 
työläistä antoi pontta vaatimuksille lopettamalla työt kesken päivän.576 Edellisen 
kevään vakautuksen ja lapsilisien siirtoa vastustaneisiin esiintymisiin oli osallis-
tunut huomattavasti vähemmän väkeä, joten ilmapiiri vaikutti muuttuneen. Mie-
lenosoituksen jälkeen maaliskuun alussa annettu pääkaupunkiseudun ammattialo-
jen keskusjärjestöjen julkilausuma alkoi itsetietoisesti: ”Me tulemme uudelleen!”577 
 Helsingin  Sanomatkin noteerasi tapahtuman todeten, että ”arviolta 5 000 henkilöä oli 
kommunistisen liikkeen ajamina saapunut eilen klo 16.30 osoittamaan mieltään”.578 

Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa analysoitiin työttömyystyömaiden ongel-
mia ja pohdittiin Maalaisliiton ponsiesitystä, jonka mukaan työllisyystöissä olisi 
mahdollisimman nopeasti päästävä eroon siirtotyömaista ja supistukset työttö-
myysmenoissa olisi suunnattava siten, etteivät työttömien toimeentuloedellytykset 
vaikeudu. Hongan komitean mietintö oli ollut lehden mukaan epäjohdonmukai-
nen, kun toisaalta suositeltiin koneiden ja autojen käytön vähentämistä ja toisaalta 
siirtotyömaiden käytön lisäämistä. Eihän ollut mitään mieltä koota väkeä ympäri 
Suomen johonkin paikkaan lunta luomaan. ”Mikäli työttömyystyöt jäävät entistä 
työvaltaisemmaksi ja sosiaalisemmaksi, ei ole perusteltua jatkaa käytäntöä, jossa 
työttömyystöistä maksettava palkka on sama kuin vapailla markkinoilla. Tällöin on 
yletöntä maksaa nykyisen lain edellyttämiä palkkoja”.579

Siirtotyömaita pidettiin todellisina kommunismin pesinä, mikä monien haas-
tattelemieni ihmisten mukaan johtui siitä, että mustien listojen ja syrjinnän takia 
kaikkein tiukimmat ay-aktiivit joutuivat muita useammin työttömiksi ja päätyivät 
siirtotyömaille. Siirto- eli varatyömaiden julkilausumat olivatkin aina tämän ajan-
jakson rajuimpia.

Hallituksen supistamistoimet aiheuttivat monenlaisia ongelmia. Posti- ja lennä-
tinlaitos sanoi irti työntekijöitä, laitos joutui supistamaan tuntipalkkaa nauttivaa linja-
töissä olevaa työvoimaa 35 prosentilla, koska anomukseen työttömyysmäärärahoista ei 
saatu myöntävää vastausta.580 Hallituksen piti antaa työttömyysvakuutuksesta lakiesi-
tys kuluvalla istuntokaudella, mutta työttömyysvakuutuskomitea luopui tehtävästään. 
Eri etujärjestöjen kannat löivät liiaksi ristiin. Uusi komitea asetettiin jälleen valmis-
telemaan työttömyysvakuutuslakia. Kansan Uutiset paheksui viivyttelyä todeten, että 
edellinen työttömyysvakuutuskomitea oli jo istunut kaksi vuotta ilman tulosta.581

Pääministeri Rainer von Fieandt jatkoi säästötoimiaan.582 Välikysymyksen 
esittivät nyt von Fieandtin virkamieshallitukselle sekä Maalaisliiton että sosialide-
mokraattien eduskuntaryhmät. Kansan Uutisissa oli 10. huhtikuuta julkaistu kutsu 
Helsingin ja lähiympäristön työläisille saapua suureen mielenosoitukseen edus-
kuntatalon eteen. Kutsuilmoituksessa kerrottiin, että työläiset ympäri Helsinkiä 
tulevat lippujen ja tunnusten kanssa vaatimaan palkankorotuksia, työnsaantia ja 

työttömyysvakuutusta.583 Mielenosoitukseen saapui runsaasti väkeä: Kansan Uutis
ten mukaan 20 000 työläistä vaati eduskuntatalon edessä muun muassa pääminis-
teri von Fieandtin eroa ja työttömyysvakuutusta. Lisäksi työssäkäyvien naisten iso 
lähetystö kiersi eduskunnassa.584 Eduskunnassakin seurattiin mielenosoitusta ja siitä 
keskusteltiin täysistunnossa. Edustaja Kalervo Haapasalo (sd) varoitti, että ”olemme 
tämän istuntokauden aikana olleet jo kahden ulkoparlamentaarisen mielenosoituk-
sen todistajina täällä eduskunnassa. Suomen kansa on rauhaa rakastavaa kansaa, eikä 
hevin antaudu kommunistien juoksutettavaksi, mutta tällä rauhallisuudellakin on 
tietysti rajansa.” Edustaja Juho Wirtanen (kok) vertasi mielenosoituksia talonpoi-
kaismarssiin, jota moitittiin epädemokraattiseksi, ja pohti, ovatko nämä sen demo-
kraattisempia tai edes parlamentaarisia: ”Minä ajattelin, että on se nyt ihmeellistä, 
että tuollaista puhetta voidaan pitää eduskunnan edessä.”585 

Helsingin Sanomissa oli kuva mielenosoituksesta ja kuvatekstinä ”Alas jallitus 
eli hallitus nurin. Kommunistien kokous arviolta 4 000–5 000 henkeä.” Artikke-
lissa kuvattiin, että ”tilaisuuden avasi Rakennustyöväen liiton edustaja Ronkainen. 
Mielenosoittajat olivat haastaneet kansanedustajat vastaamaan omaan ’välikysymyk-
seensä’, mutta haasteen otti vastaan vain SKDL:n ryhmä, jonka edustajana puhui 
Hertta Kuusinen. Vielä puhuivat kutomotyöläiset, Pasilan konepajan työläiset, elin-
tarviketyöläiset ja Helsingin seudun varatyömaiden edustaja, sitten laulettiin Kan-
sainvälinen.” Yhteilaulun aikana tapahtui tilaisuuden ainoa välikohtaus, kun joku-
nen valokuvaaja ei ottanut hattua pois laulun aikana ja muutama mielenosoittaja 
kävi heihin käsiksi, vaatien hattua pois. Poliisi selvitti välikohtauksen nopeasti.586

Suomen Sosialidemokraatin pakinoitsija Nikodemus vähätteli mielenosoitusta, 
perustellen sitä ilmeisesti juuri Helsingin Sanomien kuvaamalla tapahtumalla: ”Osa 
oli vain töllistelemässä, eivät ottaneet hattua pois kun laulettiin Kansainvälistä. 
[…] Enintään 5 000 paikalla, väkisin raahattu töllistelemään.”587 Hallitus ei saanut 
luottamuslausetta, joten virkamieshallituksenkin taival jäi lyhyeksi. Sen kaatuessa 
eduskuntavaaleihin oli aikaa vain kaksi kuukautta. Rainer von Fieandt kuvaa muis-
telmissaan pääministerikauttaan kirjansa viimeisellä lauseella: ”Ei mikään hallitus 
ennen meitä, eikä luultavasti meidän jälkeemme tule menemään historiaan hallituk-
sena, joka aina sekä suurissa että pienissä asioissa noudatti niin johdonmukaista ja 
niin määrätietoista säästäväisyyttä kuin me.”588 ”Simonen, jolla on paljon kalavelkaa 
v.F:lle kaatoi hallituksen”, arvioi Kekkonen päiväkirjassaan.589

Vapunaattona SAK:n julisti vaalitavoitteensa Suomen Sosialidemokraatissa. Työt-
tömyyskysymystä pidettiin tärkeimpänä. Lisäksi SAK vaati irtautumista yli kireästä 
rahapolitiikasta, sosiaalipoliittisten taantumisilmiöiden torjumista ja työajan lyhentä-
mistä 40 tuntiin. Lainsäädännöllisiksi tavoitteiksi SAK asetti työttömyys- ja sairaus-
vakuutuksen toteuttamisen. Maataloustulolakia tuli uudistaa siten, että se turvasi 
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myös pienviljelijöiden aseman. Yhteiskunnan asuntotuotantoa oli elvytettävä, per-
heenasuntoavustuslainsäädäntö toteutettava ja vuokratasoa tiukasti valvottava.590

Tannerin talouspoliittisia näkemyksiä ei vaalien läheisyys tai mielenosoitus hät-
käyttänyt: ”Talouspulan meitä kohdatessa voimme vain todeta, että hyvinä aikoina ei 
pantu mitään talteen.”591 Hertta Kuusinen kirjoitti isälleen: ”Kyllähän tämä on tou-
hua. Huomenna, sunnuntaina puhun taas neljässä eri paikassa Uudellamaalla. […] 
Mielelläni minä kyllä nyt puhunkin. Se on tosiaan paljon helpompaa kuin monissa 
muissa vaaleissa. Ihmisiä tulee paljon ja kuulijat ovat tarkkaavaisia, että joskus tup-
paa puhumaan liian pitkään.”592 Suomen Sosialidemokraatin linja oli selkeä: ”Missä 
maalaisliitto vallitsee, siellä köyhyys hallitsee.” Tanner ei sairautensa takia kyennyt 
juuri osallistumaan vaalityöhön, mutta viestitti valitsijoille: ”Kavahtakaa kommunis-
teja, nyt Unkarin takiakin, kavahtakaa porvaripuolueita, maalaisliittoa ja sos.dem. 
puolueen hajottajia.”593 

Maalaisliitto asetti uuden vaalivoittotavoitteen kesän 1958 eduskuntavaaleihin. 
Puolue uskoi saavansa läpi 60 kansanedustajaa ja julkisti tavoitteensa koko kan-
salle puoluekokouksessa muutama kuukausi ennen vaaleja. Vaikeana yksityiskoh-
tana pidettiin kuitenkin sitä, että lapsilisien maksatusta oli yritetty siirtää. Yleensä-
kin kajoaminen tuohon etenkin naisille tärkeään saavutettuun etuun oli ollut virhe: 
”Vaikka miesvaltaiset piiritoimikunnat ja kokoukset saattoivat nyökytellä taloudel-
liselle välttämättömyydelle, ei kenttä ajatellut niin – eikä varsinkaan se osa ken-
tästä, joka oli vastikään valloitettu vasemmalta. Lapsilisäkysymyksen käsittely on 
ollut poliittisesti kohtalokasta kentällä”, Maalaisliiton Kuopion piirin työ- ja talous-
valiokunta raportoi heinäkuussa 1957. Etelä-Pohjanmaalla todettiin, että ”maalais-
liittolaisetkin emännät Evijärvellä allekirjoittivat kommunistien kirjeen lapsilisien 
puolesta”.594 

3.3 vaališokki kesällä 1958
Maalaisliiton toiveet suuresta vaalivoitosta eivät toteutuneet, koska virta vei nyt 
vasemmalle. Muutokset olivat 1950-luvun tilanteessa suuria. SKDL voitti seitsemän 
lisäpaikkaa, Maalaisliitto menetti viisi ja SDP kuusi paikkaa, joista omalle opposi-
tiolle kolme. Eduskuntaan tuli vasemmistoenemmistö, ensimmäisen kerran sitten 
vuoden 1917 jälkeen. Maalaisliitto teetti gallupkyselyn yllättävän tappionsa syistä. 
Tulosten mukaan syitä olivat etenkin ”olosuhteiden pakosta” tapahtunut lapsilisien 
maksatuksen lykkääminen, työttömyys ja etelän siirtotyömaat, joille maaseudun 
työttömiä oli kuljetettu.595 Otsikolla ”SKDL:n vaalivoitto säikäyttää kirkon” Ville 
Jalovaara kuvaa, miten heinäkuun alun 1958 eduskuntavaalien lopputulos oli lähes 
koko suomalaiselle yhteiskunnalle yllätys: ”SKDL:n nousu oli porvaripuolueille 

kautta linjan vaikeasti hyväksyttävä shokki, joka teki hetkessä tyhjäksi vaalien alla 
elätellyt toiveet kommunismin kannatuksen taittumisesta.”596 

Lähes viisikymmentä vuotta myöhemmin monet sen ajan toiminnassa olleet 
vasemmistoaktiivit muistavat vieläkin vaalivoiton tunnelman. Kymenlaaksossa 
käveltiin keskellä katua ja Riitta Suhonen muistelee, miten ”hymyä riitti ja riitti ja 
miten järjestöjen tilaisuuksiin laitettiin juhlavaatteet arkenakin”.597 SKDL:n edus-
kuntaryhmän ensimmäisessä vaalien jälkeisessä kokouksessa oli helsinkiläisten 
työpaikkojen lähetystöjä onnittelemassa eduskuntaryhmää vaalivoitosta.598 SKP:n 
poliittinen toimikunta oli suorastaan huolissaan. Hertta Kuusinen kertoi, että työ-
läisten keskuudessa on sellaisia käsityksiä, että nyt voitaisiin saada parempia tulok-
sia. Työläiset odottavat yhteistoimintaa: ”Eduskuntaryhmän ja joukkojen keskeistä 
yhteistyötä on edelleenkin välttämätöntä tehostaa.” Lisäksi päätettiin, ”ettei käytetä 
sanontaa työväen enemmistö, koska sos.dem. ryhmän leskisläisten keskuudessa on 
joukko sellaisia edustajia, jotka eivät vastaa k. o. sanontaa”.599 SKP:n keskuskomitean 
kokouksessa oli todettu, ettei aiota sortua siihen virheeseen, mikä tehtiin sodan jäl-
keen kolmen suuren hallituksissa, eli liikehdinnän tukahduttamiseen, vaikka puolue 
suuntautui voimakkaasti hallitusvastuuseen.600

Silloinen Suomen Sosialidemokraatin kesätoimittaja Martti Vasama kuvaa sosiali-
demokraattien ajattelua voimakkaasti vaihtuvilla tunteilla. Vasama ja lehden paki-
noitsija Simppa eli Simo Juntunen olivat tehneet lehteen koko aukeaman kokoisia 
vaalitunnuksia, joiden tekemisessä Vasama sanoo olleensa hyvä. Hän kehitti lauseen 
”Muista Unkaria – kavahda kommunismia”. Vasama kuitenkin arvioi, että ”jatko voi 
olla muuta, kuin mitä odottaa kuulevansa”ja kertoi että ”HTY:n talolla tietenkin 
valvottiin vaaliyönä, mukana oli puolueen ja lehden työntekijöitä, talon asukkaita ja 
joitain keskeisiä sosialidemokraattisia aktiiveja. Ja yön reaktio olikin yllättävä: his-
torian toinen vasemmistoenemmistö herätti työväentalolle vanhan työväenliikkeen 
haamun eloon ja ihmiset juhlivat vasemmistoeuforiassa.”601

Kansandemokraattien nousu maan suurimmaksi puolueeksi yllätti muut. Ammat-
tiosastoissa oli sisäänpäinkääntyneisyyttä ja luottamuksen puutetta poliittiseen vai-
kuttamiseen suurten poliittisten kuohuntojen jälkeen 1950-luvun puolivälin aikoihin. 
Kansalaisliikehdintä oli vielä melko vaimeaa Helsingissä ennen lapsilisäjarrutusta. 
Kevään 1957 mielenosoituksiin osallistui Kansan Uutisten arvion mukaan 3 000–4 000 
ihmistä, vuoden kuluttua keväällä 1958 saman lehden mukaan 12 000. SKP:n poliitti-
sen toimikunnan kokouspöytäkirjat vahvistivat arvion ennen lapsilisäjarrutusta vallin-
neesta näköalattomuudesta ja toiminnallisesta lamasta. SKP:n poliittisen toimikun-
nan kokouksessa vielä alkutalvesta 1957 pohdittiin puoluetoiminnan heikkoa tasoa, 
rästiläisyyden yleisyyttä ja huonoa kokouksiin osallistumista sekä valitettiin heikkoja 
joukkoyhteyksiä. Tilanne muuttui lapsilisäjarrutuksen jälkeen. SKP:n sisäpoliittiset 
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analyysit tarkentuivat ja oppositiotoiminta terästyi. Jos SKP:n Työväki Yhteistoimin-
taan -kampanja oli edesauttanut sosialidemokraattien sisällä vallinneen tyytymättö-
myyden kasvua, niin puolestaan SDP:n oppositioon joutuneen ryhmän näkemykset 
vaikuttivat ilmeisesti SKP:n erittelyihin, niin että yleisen suurpääoman syyttämisen 
sijaan analyysit tarkentuivat. SDP:n oppositioon jääneet johtomiehet olivat pitkään 
olleet vastuussa maan talouspolitiikasta, ja sen tähden heillä oli varsin tarkat tiedot 
yhteiskunnan rahavirroista. SKP:n oma talouspoliittinen tutkimus parani myös muun 
muassa Yrjö Enteen työllä, ja Veikko Porkkalan laatima teollisuuspoliittinen ohjelma 
rakensi SKP:lle mallia kapitalistisen maan kehittämiseksi.

 

Taulukko 6. Työväenpuolueiden ääniosuudet eduskuntavaaleissa Kainuun kunnissa vuosina 
1922–1966.

Vuosi 1922 1945 1948 1951 1954 1958 1962 1966

SDP 5,7 16,3 13,2 11,4 11,5 10,3 8,5 13,2

SSTP/SKDL 36,2 33,5 34,4 33,1 36,8 40,4 35,6 36,8

Lähde: Reijo Heikkisen tekemät Kainuun kuntakohtaiset taulukot SDP:n ja SSTP:n/SKDL:n saamista äänistä.602 

Eittämättä myös SKDL:n vanhoilla vahvoilla alueilla, esimerkiksi Kainuun nälkä-
mailla, pienviljelijöihin kohdistuneet toimenpiteet tuottivat puolueelle paljon niin 
kutsuttuja protestiääniä. Sotien jälkeen asutustoiminnan eteneminen ja ”pienviljely-
keynesiläisyys” vähensivät hetkellisesti SKDL:n kannatusta vielä vuonna 1951, mutta 
vuoden 1958 vaaleissa SKDL:n kannatus nousi tällä alueella suuremmaksi kuin kos-
kaan ennen. Vanhan omavaraistalouden ja pienviljelyksen yleisen kannattavuuden ja 
samanaikaisesti toteutetun supistuspolitiikan sekä maidon ja viljan hintasuhteen muu-
toksen seuraukset purivat näiden alueiden pienviljelijäväestöä hyvin raskaasti. Kahvin, 
sokerin ja paloöljyn hintojen korottamiset ja lapsilisien lykkäykset kiristivät perheiden 
taloutta. Kun tannerilaiset sosialidemokraatit esiintyivät voimakkaasti maataloustukia 
vastaan ja Maalaisliitto ajoi pääasiassa viljan hinnan korotuksia, SKDL:n äänestämi-
nen muodosti ehkä luontevan tavan protestoida harjoitettua talouspolitiikkaa vastaan 
niin kainuulaisten kuin muidenkin keskuudessa. Reijo Heikkinen arvioi myös, että 
SKDL:n kainuulaiset kansanedustajat, kuten Janne Mustonen ja Hannes Tauriainen, 
olivat osoittautuneet radikaaleiksi Pohjois-Suomen etujen ajajiksi ja olivat taustoiltaan 
kainuulaisen korpikommunismin tyypillisiä edustajia, Mustonen alun perin metsätyö-
mies ja Tauriainen pienviljelijätaustainen. Heidän taustallaan vaikuttivat vielä maan-
alaisuuden kaudet vainot ja vankilavuodet.603 

Vuonna 1963 ilmestyi kaksi Erik Allardtin tutkimusta, jotka käsittelivät suo-
malaista vasemmistoa, ja näiden tutkimusten pohjana oli vuoden 1958 Gallupin 
tilastot.604 Ensimmäinen tutkimuksista käsitteli työväenluokan maailmankatsomuk-
sellisia eroja alueellisista lähtökohdista. Tutkimuksessaan Allardt lähti Marxin luok-
katietoisuuden käsitteen analyysistä ja arvioi, että suomalaisista työväenpuolueista 
kommunistien äänestäjiä voitaisiin pitää marxilaisessa mielessä luokkatietoisem-
pina kuin sosiaalidemokraattien äänestäjiä. Allardt halusi osoittaa, ettei marxilainen 
väite siitä, että ”mitä enemmän teollistumista, sitä enemmän luokkatietoisuutta”, 
päde Suomessa.605 Allardt jakoi Suomen kahteen alueeseen, kaupunkiin ja maaseu-
tuun sekä toisaalta etelä–länsi-alueeseen ja pohjois–itä-alueeseen. Näiden jaottelu-
jen pohjalta hän vertasi taulukossaan puolueiden kannattajien keskinäissuhteita.606 
Kaupunkilaistyöläiset äänestivät useammin sosialidemokraatteja, kun taas maaseu-
dun työläiset useammin äänestivät kommunisteja. Allardtin mukaan näytti siltä, 
että luokkatietoisuus oli voimakkaimmillaan maaseudulla ja heikoimmin kehitty-
neillä alueilla. Koska tämä kaupunkilaistyyppinen kommunismikin on olemassa, 
ei Allardt ollut täysin valmis hylkäämään marxilaista luokkatietoisuuden käsitettä 
Suomessakaan.607

Allardtin luokkatietoisuuden käsitteen mekaanisuutta voi kritisoida siitä, oliko 
koillisen alueen pienviljelijäväestö kovinkaan tietämätöntä kapitalismin lainalai-
suuksista. Esimerkiksi maatalouskomiteoiden mietintöjen mukaan juuri pohjoisen 
ja itäisen alueen pienviljelijöiden työstä suurin osa oli sivutöitä ja ennen kaikkea 
metsätöitä. Tämän alueen pienviljelijöillä oli itse asiassa paljon voimakkaampi kyt-
kentä suurten metsäteollisuuden savotoiden kautta kansallisen pääoman syntyvai-
heeseen, palkanmuodostuksen ja tulonjaon ongelmiin kuin konsanaan läntisen ja 
eteläisen Suomen pienviljelijöillä, joilla sentään puolet työstä tapahtui omalla tilalla. 

Taulukko 7. Työväenluokan puoluekannatus kaupungeissa ja maaseutualueilla (%).

Kaupunki Maaseutu

Etelä–länsi Pohjois–itä Etelä–länsi Pohjois–itä

Sosiaalidemokraatit 42 26 36 21

Kommunistit 29 26 34 45

Lähde: Erik Allardtin tekemä kuvio vasemmiston kannatuksesta Suomen etelä–länsi ja pohjois–itäosissa 
G allupin tutkimuksen perusteella.608

Allardtin tutkimuksen osoittama koillisen Suomen maaseudun radikalismi on kui-
tenkin sinänsä mielenkiintoinen ilmiö tämän tutkimuksen valossa, sillä vuonna 1958 
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vaaleissa maaseudun ongelmien syventyminen näkyi erityisen voimakkaana pro-
testina näillä korpikommunismin äänestysalueilla, joilla asutustoiminnan tulokset 
eivät enää tuottaneet yhteiskunnallista tyytyväisyyttä ja hyvinvointia vaan lisäänty-
vää köyhtymistä. Vaikka ongelmat kärjistyivät todennäköisesti vähemmän hämäläi-
sillä vanhoilla ja perinteisesti satoisilla vilja-alueilla, alkoi maanviljelyn kriisi näkyä 
sielläkin. Vuonna 1957 SDP:n opposition julkaisussa Erkki Väre tarkasteli, miten 
sosiaali demokraattien kannatus oli jakautunut vuoden 1954 eduskuntavaaleissa. 
Sosialidemokraattinen puolue oli saanut yhteensä 527 094 ääntä. Äänistä 233 812 
oli tullut kaupungeista ja kauppaloista ja 286 287 puolueen äänestäjää oli maalais-
kunnista. Kirjoittaja totesikin, ettei ainakaan ”asiallisin perustein voida väittää, että 
sosiali demokraattien ei tarvitse kuulla maaseutuväestön ääntä”.609 SDP:n tannerilai-
sen siiven suhde pienviljelijöiden tilanteeseen näyttäisi heijastuneen myös sosiali-
demokraattien vaalituloksiin vuonna 1958. Omaksi ryhmäksi erottautunut oppositio 
perusti omia vaaliliittoja Helsingin lisäksi vain vanhoille torppariaikojen pienvilje-
lysalueilleen Pohjois- ja Etelä-Hämeen vaalipiiriin sekä lisäksi Vaasan läänin pohjoi-
seen vaalipiiriin. Kaikista sosialidemokraattien äänistä oppositio sai Hämeen eteläi-
sessä vaalipiirissä yli 21 prosenttia, Hämeen pohjoisessa vaalipiirissä yli 24 prosenttia 
ja Vaasan pohjoisessa vaalipiirissä peräti noin 30 prosenttia. Helsingissä oppositio sai 
vain noin 16 prosenttia sosiaalidemokraattien äänistä.610 

Talouspolitiikan uudelleenarviointia

Kireän rahan kautta ja valtiontalouden supistusohjelmaa alettiin lehdissä arvioida 
kriittisessä sävyssä melko pian vaalien jälkeen. Myös vanhoja talouspoliittisia dog-
meja alettiin kyseenalaistamaan. Kun Tanner, von Fieandt, Helsingin Sanomien 
pääkirjoitustoimittaja(t) ja monet muutkin olivat muutaman vuoden ajan selittäneet, 
että nyt kaikkien pitää tinkiä elintasostaan, Helsingin Sanomat totesi vaalien jälkeen: 
”Toisaalta on ilmeistä, että jatkuva elintason nousu on maassamme erittäin tärkeätä. 
Onhan nyt jo voitu todeta, että kun elintason nousu hidastuu tai pysähtyy, syntyy 
poliittisesti epämiellyttävä ilmapiiri.”611 Suomen Sosialidemokraatti vaati ulkomaista 
velkaa. ”Ollaan rakennettu ja samaan aikaan vähennetty velkaa elintason kustan-
nuksella. […] Maa joka maksoi velkansa = yhtä arvokas kuin missikisojen voitto. 
Tärkeää olisi saada teollistuminen ja kansantulo nousuun.”612 

Budjettivajauksen eli kassakriisien olemassaolo kyseenalaistettiin. Syyskuussa 
1958 Helsingin Sanomat esitteli Veronmaksajain Keskusliiton selvitystä suomalaisen 
budjettirakenteen ongelmista. Valtion vaurastuminen oli kuluneen vuoden aikana 
yhä jatkunut, vaikka valtio oli samanaikaisesti potenut kassavarojen puutetta, mikä 
yleisesti tunnettiin kassakriisin nimellä. Veronmaksajain keskusliiton selvityksessä 

oli paneuduttu myös ulkolaisen velan merkitykseen: ”Todettakoon, että kansainväli-
sissä vertailuissa pidetään vuotuisen kansantulon alittavaa valtionvelkaa määrältään 
vähäisenä. Meillä valtionvelka on vain 14,2 % kansantulosta. Vuonna 1950 vastaava 
prosenttiluku oli ollut 35,4 prosenttia.” Veronmaksajain Keskusliitto oli vertaillut 
suomalaista käytäntöä muihin maihin ja totesi, että ”valtion liikelaitoksiin ja yleensä 
valtion tuloa tuottavaan omaisuuteen tapahtuneet sijoitukset on meillä rahoitettu 
verovaroin, eikä niin kuin Ruotsissa ja useissa muissa maissa pääasiassa lainoilla, 
joiden korot ja kuoletukset voidaan aikanaan maksaa sijoitusten tuotosta.”613 Valtion 
velat olivat kansainvälisesti vähäisiä. Valtiovarainministeriön historiantutkimuksessa 
esitetyn laskelman mukaan valtionvelka suhteessa markkinahintaiseen bruttokansan-
tuotteeseen oli vuonna 1962 Suomessa vain 11 prosenttia, kun se Yhdysvalloissa oli 43 
prosenttia ja Ruotsissa noin 23 prosenttia.614 Arvioidessaan vuoden 1958 päättyessä 
kulunutta vuotta Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa spekuloitiin myös sillä, miksi 
ulkolaista lainaa ei ollut otettu: ”Meillä olisi ollut devalvoinnin jälkeen mahdollisuus 
saada valuuttavarannon vahvistamiseksi ulkomaista valuuttalainaa, mutta rahapo-
litiikkamme johto torjui ylpeästi tämä mahdollisuuden.” Lehden mukaan maksu-
taseen liiallisen suojelemishalun ansiosta Suomessa oli nyt melkoisesti enemmän 
työttömiä kuin siinä tapauksessa, että otetta olisi hellitetty aiemmin.615 

Suomen Sosialidemokraatti esitteli Uuden Suomen artikkelia, jossa todettiin, 
”että budjettivajauksemme on vähän kiistanalainen juttu, kun kansataloutemme 
laskenta ei ole aivan nykyaikaista. Jos se olisi Yhdistyneiden Kansakuntien suosi-
tusten mukainen, käyttöbudjetti ollut vuodesta 1949 miltei poikkeuksetta vahvasti 
ylijäämäinen.”616 Tämä artikkeli vuodelta 1959 saattaa herättää ajatuksen siitä, että 
kaukana pimeässä pohjolassa oltiin vain tietämättömiä suuren maailman asioista, 
elettiin vähän viiveellä ja että nyt vasta näiden lehtien toimittajat olisivat saaneet 
jostain vihiä muiden maiden käytännöstä. Mistään sellaisesta ei ollut kyse. Jo vuonna 
1946 hallitus oli asettanut filosofian tohtori Matti Lepon johdolla komitean tut-
kimaan, miten budjettia olisi muutettava. Komitea antoi mietintönsä vuonna 1951 
esittäen budjettia jaettavaksi kahteen verrattain itsenäiseen osaan, käyttöbudjettiin 
ja sijoitusbudjettiin. Valtiovarainvaliokunta sai syntyneestä lakiesityksestä perus-
tuslakivaliokunnan lausunnon maaliskuussa 1955, mutta sen käsittely kesti niin pit-
kään, että lakiehdotus raukesi. Heikkisen ja Tiihosen arvion mukaan taustalla oli 
talousteoreettisia näkemyseroja, koska Lepon ajamia keynesiläisiä ajatuksia pidettiin 
soveltumattomina Suomeen. Budjettilainsäädäntö säilyi entisellään ja budjetoin-
nissa noudatettiin itsenäisyyden alkukauden malleja.617 Jos aiemmat veromuutokset 
vaativat Suomessa ”maailmansodan, sisällissodan ja valtiontalouden romahduksen 
ajamaan uudistus toteutukseen asti”618, ei budjettirakennetta myöhemminkään hevin 
muuteltu.
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Helsingin Sanomat käsitteli seuraavina vuosina useasti suomalaisen budjetti-
rakenteen ongelmia ja totesi muun muassa, että ”meillähän on harjoitettu erittäin 
ankaraa budjettipolitiikkaa siinä mielessä, että kaikki valtion menot on pyritty kat-
tamaan veroilla tai muilla veroluonteisilla tuloilla. Siten on jouduttu siihen, että sekä 
valtion juoksevat menot kuin myös sijoitukset on katettu yksityisen pääomamuo-
dostuksen ja yksityisen kulutuksen kustannuksella.” Lehti vertasi tilannetta muihin 
Pohjoismaihin, joissa valtion menojen osuus on myös kasvanut, mutta ilman saman-
laisia ongelmia.619 Ja perin omalaatuiselta budjetin rakenne näyttikin. Helsingin 
Sanomat totesi pääkirjoituksessaan ”Vaurastuva valtio”, että ”valtion ns. tuloa tuot-
tava omaisuus on kasvanut monin verroin voimakkaammin kuin sen velkataakka. 
[…] Kassakriisien yhteydessä joskus viljelty sanonta konkurssikypsästä valtiosta ei 
niin ollen ole ollut paikallaan huolimatta siitä, että valtion sijoitukset eivät suinkaan 
ole tuotteliainta laatua.”620 Helmikuussa 1959 lehden pääkirjoituksessa pohdittiin, 
että valtion luotonotto Suomen Pankista olisi ollut oikeaan osunut toimenpide ja 
ihmeteltiin, että ”on outoa, että vallitsevassa talouspoliittisessa ajattelussa olemme 
näin kauan pysyneet umpiossa. Se on sellaista pitäytymistä vanhoissa uskomuk-
sissa, jotka vaikka ovatkin vääriä, pidetään kunniassa, koska ne ovat vanhoja. Se on 
myös sellaista negatiivista vanhoillisuutta, joka voi aiheuttaa korvaamattoman suuria 
vahinkoja.”621

Ainoan oikean talouspolitiikan, talouden rautaisten lakien olemassaolo ja mää-
räävyys kyseenalaistuivat, ja hyvinkin filosofista pohdintaa esiintyi Helsingin Sano
missa jo vaaleja seuranneen vuoden keväällä. Pääkirjoittaja pohti taloudellisten 
näkemyserojen puutetta ja maan taloustuntemuksen heikkoutta ja vertasi Suomea 
muihin maihin. Kirjoittaja totesi, ettei ollut ”ihme, että koulutuskin on retuperällä. 
[…] Kansantalous, joka talousopetusaineena lähinnä tulisi kysymykseen, on kaikista 
talousaineista humanistisin. Sen opetus voisi helposti saada tunnepohjaisen sävyn 
aineen moniselitteisyydestä johtuen. Ideologiset ja tulkinnalliset erimielisyydet 
saattaisivat muodostua suuriksikin. Sitä, mitä toisella taholla pidettäisiin objektiivi-
sena ja luotettavana talousoppina, ei ehkä toisella taholla sellaiseksi tunnustettaisi-
kaan.”622 Myös professori Mikko Tamminen puheenvuorossaan Kansantaloudellisen 
Yhdistyksen vuosikokouksessa kyseenalaisti yhden ja ainoa talouspoliittisen totuu-
den: ”Yleisesti esiintyy myös ns. sosiaalista metafysiikkaa, joka ilmenee siten, että 
talouspoliittisten toimenpiteiden päämääräksi ilmoitetaan jokin tarkemmin määrit-
telemätön ’kokonaisuuden etu’.” Tammisen mukaan olikin erehdys kuvitella, että 
olisi joitain ”objektiivisia asiantuntijoita”, jotka pitäisivät silmällä vain ”yleistä etua 
tai kansantalouden kokonaisuutta.”623

Miksi valtion kassakriisien avulla eduskuntaa ja hallituksia pakotettiin edellä kuvat-
tuina vuosina supistamaan valtion kuluja useita kymmeniä miljardeja markkoja, vaikka 

silloisten ja myöhempien tutkimusten mukaan valtion talous oli kaiken aikaa ylijäämäi-
nen? Otaksuttavasti kassakriisejä käytettiin tietoisena menetelmänä supistaa valtionta-
loutta sellaiseksi kuin se oli ennen toista maailmansotaa, koska niin monet merkittävät 
vaikuttajat julkisesti ja useasti ilmoittivat pyrkivänsä toimenpiteillään siihen.

Antti Suvanto ja Jyrki Vesikansa ovat toimittaneet O-ryhmän historiikin, jossa 
kuvataan, miten muutamat nuoremman polven kansantaloustieteilijät kyseen-
alaistivat artikkeleissaan ja keskusteluissaan budjettirakenteen ja monetaristisen 
talouspolitiikan. O-ryhmän nimi tuli lähinnä siitä, että kaikkien sukunimi loppui 
o-kirjaimeen. Nämä nuoremmat tutkijat suhtautuivat kriittisesti Suomen Pankin 
viljelemään kameralistiseen budjettipolitiikkaan ja silloisen Suomen Pankin viljele-
mään oppiin siitä, että keskuspankin lainananto valtiolle olisi aina täysin turmiol-
lista.624 Jouko Paunion mukaan Rainer von Fieandtin aikana monetäärinen ajattelu oli 
vallitsevana.625 Jaakko Railo oli ryhmään kuuluneen Linnamon mukaan O-ryhmän 
ensimmäinen marttyyri, joka joutui erotetuksi Talouselämä-lehden päätoimittajan 
tehtävistä julkaistuaan Jussi Linnamon kolmiosaisen artikkelin ”Taloudellinen ohjel-
mointi ja talouspolitiikka”. Siinä nähtiin hiipivää sosialisointia. Vesikansan mukaan 
epäluulo ”hiipivää sosialismia vastaan oli reaktio 1940-luvun kömpelöille kansallista-
mishankkeille, mutta myös osa laajaa porvarien vasta hyökkäystä 1950-luvulla. Talou-
den lohkolla jo budjetointi nähtiin liki kommunismiksi.”626

Heikkisen ja Tiihosen arvion mukaan osasyynä kassakriiseihin oli monin tavoin 
kehittymätön budjettirakenne ja kansantalouden laskentamenetelmien ongelmat. 
Kassakriiseissä ei ollut heidän arvionsa mukaan kyse valtiontalouden suhteettomasta 
laajenemisesta, ainakaan jos valtion menojen kasvu suhteutetaan bruttokansantuot-
teen kasvuun.627

Yöpakkaset – syyskausi 1958

Yhteiskunnalliselle tulevaisuudelle oli olemassa kaksi erilaista visiota. Oikeistolaisen 
vision mukaan julkista sektoria tuli supistaa ja veroja alentaa. Tavoitteeksi asetettiin 
palaaminen sotia edeltävän ajan talousmalliin. Yhteiskuntaa tuli kehittää liikepank-
kien rahoittamien investointien, yksityisen säästämisen ja henkilökohtaisen vakuut-
tamisen keinoin. Ruotsalaisten hyvinvointimallia paheksuttiin, työttömyystöitä ja 
valtionyhtiöitä pidettiin piilososialismina. 

Vasemmistolaiset kansanedustajat puolestaan jättivät suurin toivein eduskunta-
aloitteensa vastavalitulle vasemmistoenemmistöiselle eduskunnalle. Kansandemo-
kraattien Pessi ja SDP:n Lindblom tekivät kumpikin oman aloitteensa yleisestä ja 
pakollisesta työttömyysvakuutuksesta. Sosiaalidemokraattien Lindeman, kansan-
demokraattien Kelovesi ja sosiaalidemokraattien opposition Uoti esittivät kukin 



184
          

Hegemoniataistelun hullut vuodet 185Hegemoniataistelun hullut vuodet
            

aloitteessaan vuosilomalain uudistusta. Työsuhde-eläkkeeseen liittyvää huoltoapu-
lain viidennen pykälän muuttamista käsitteli myös kolme aloitetta, jotka tekivät 
sosiaalidemokraattien Matilainen, sosiaalidemokraattien opposition Turunen ja 
kansandemokraattien Virtanen. Kansandemokraattien Ryömä, sosiaalidemokraat-
tien opposition Lukkarinen ja sosiaalidemokraattisen puolueen Henriksson vaativat 
aloitteissaan yleistä sairausvakuutusta. Työajan lyhentämistä 40-tuntiseksi vaativat 
niin ikään kaikki kolme vasemmistoryhmää kukin omassa aloitteessaan. Kansan-
demokraattien Irma Torven nimissä jätettyyn naisten ja miesten samapalkkaisuutta 
koskevaan aloitteeseen oli yhtynyt sosiaalidemokraatti Anni Flinck, eikä tätä asiaa 
koskevia aloitteita ollut muilla vasemmistoryhmillä.628 Näillä aloitteilla oli jo pitkä 
historia ja ne olivat olleet näkyvästi esillä vasemmiston vaalikamppailussa alkuke-
sän vaalien alla. Aloitteet muodostivat tulevan sosiaaliturvakamppailun tavoitteet ja 
työlistan. 

Vasemmiston yhteisenä visiona oli siis perinteinen joukko käytännöllisiä elämää 
ja elintasoa parantavia vaatimuksia, kuten sosiaalivakuutus ja viisipäiväinen työviikko. 
Pitkän tähtäimen tavoitteena oli sosialistinen yhteiskunta, jota myös sosialidemo-
kraattinen puolue ohjelmissaan tavoitteli. Kysymys olemassaolevasta sosialismista ja 
sosialismin muodoista jakoi vasemmistoa. SKP:n puoluejohto poliittisen toimikun-
nan kokouksien puheenvuoroissaan, samoin kuin osa haastattelemistani aktiiveista, 
uskoivat ilmeisen vilpittömästi, ettei kansalaisten sosiaalista turvaa ole mahdollista 
toteuttaa kunnollisesti kapitalismin vallitessa. Kokemukset menneistä vuosikymme-
nistä Suomessa todistivat sitä. Toisaalta tukevasti arjessa elävä ammattiyhdistysväki 
katsoi, että välittömät sosiaalivakuutuksen tavoitteet olivat piankin saavutettavissa 
ilman järjestelmän muutosta. Sosialismin utopia asettui ehkä heille samanlaiseen 
rooliin kuin hurskaan uskovaisen oletus paikasta kuoleman jälkeen taivaassa.

Sosialismin oletettiin ilman muuta voittavan ennen pitkää, arvioi haastattelus-
saan sosialidemokraattisen puolueen kannattaja, leipuri Karl Eriksson, joka työs-
kenteli elintarviketyöläisten liiton palkkasihteerinä.629 Turun telakan eräs keskeisim-
mistä nuorista aktiiveista, Kauko Sunisto, muisteli haaveilleensa etupäässä lähiajan 
tavoitteiden toteuttamisesta, ja hän muisti myös havitelleensa moottoripyörää.630 
Kun samanaikaisesti suomalainen valtalehdistö ja propaganda hyökkäsivät armot-
tomasti SKDL:ää vastaan syyttäen sitä epäisänmaalliseksi viidenneksi kolonnaksi, 
kirkonpolttajien ja kolhoosien ajajaksi, jäi keskustelu sosialismin utopioista vasem-
mistoenemmistön aikana hyvin vähäiseksi.

Vasemmiston suhde valtiontalouden laajentamiseen oli hankala, eikä kumpikaan 
suurista vasemmistoryhmistä käynyt lehdissään varsinaiseen vastahyökkäykseen vas-
tustamaan näitä näkemyksiä hyvinvointivaltiosta tai piilososialismin etenemisestä. 
Radikaalivasemmisto puhui valtiokapitalismista kriittiseen sävyyn. Samalla kun 

SKP:n ja SKDL:n piireissä toimittiin yhteiskunnan järjestämän sosiaalivakuutuksen 
ja muiden pienituloisten ihmisten turvallisuutta helpottavien parannusten puolesta, 
jätettiin valtion osuuden käsittely melko lailla avoimeksi, koska siihen liittyi ilmeisen 
ideologisia latauksia. Hyvinvointivaltion käsite saattoi asettua helposti sosialistisen 
järjestelmän vaihtoehdoksi. Sosialidemokraatit olivat olleet julkisen sektorin puo-
lustajia, mutta Tannerin aikakaudella teema mureni. Vähitellen sosialidemokraat-
tien asenteet muuttuivat jälleen, ja vasemmistoenemmistön kauden aikana sosialide-
mokraatit vetivät esiin vaalimainoksissaan hyvinvointivaltiotavoitteen. 

Vasemmistoenemmistöinen eduskunta merkitsi sekä varsinaiselle oikeistolle että 
keskustan ja vasemmiston oikeistoryhmittymille haastetta. Toisaalta miltei kaikkien 
puolueiden sisällä kulki syviä juovia, takit kääntyivät vilkkaasti. Vasemmistoa äänes-
täneet ihmiset olivat puolestaan täynnä toivoa ja innostusta – liiankin toiveikkaita, 
kuten Hertta Kuusinen totesi. Maatalouskysymykset olivat hallitusneuvottelujen 
keskiössä. Maaseudun Tulevaisuus näki ongelmallisena sen, että maataloustulon 
uudelleenjärjestely tapahtuu samaan aikaan, kun ryhmien kanssa piti käydä kärkeviä 
neuvotteluja hallituspohjasta ja -ohjelmasta. Lehti pelkäsi, että maatalouskin saattaa 
joutua tavalla tai toisella ”vaihtorahan asemaan”.631 Edellisenä keväänä maatalou-
den ongelmat olivat nousseet yleiseksi keskustelunaiheeksi Englannin hintadump-
paus-syytöksien takia ja sellaisessa hengessä, että Maalaisliitossa pelättiin syystäkin 
pahinta. Ne mahdollisuudet, että oikeisto ja sosialidemokraattien oikeisto olisivat 
liittoutuneet yleensä maataloustukia vastaan tai vasemmiston pienviljelijäsiipi löy-
tänyt Maalaisliiton pienviljelijäsiiven, uhkasivat kummatkin etelän viljanviljelijöitä, 
joita esimerkiksi Johannes Virolainen edusti. Myös Helsingin Sanomat otaksui, että 
maatalouden tulolaki tulee olemaan syksyn pääkysymys.”632 

Suomen Sosialidemokraatissa pakinoitsija Nikodemus valitti kommunistien voit-
toa ja pohti, oliko edessä Unkarin tie. Kansanvaltaisilla voimilla oli pakinoitsijan 
mielestä syytä huoleen.633 Lehden pääkirjoittaja totesi, ettei kansanvallan viholli-
silla ja diktatuuria tavoittelevilla kommunisteilla ollut mitään oikeutta päästä maan 
hallitukseen.634 Huolimatta suurista näkemyseroista vasemmistoon lukeutuvat 
kansanedustajat kykenivät kuitenkin myös yhteistoimintaan ja valitsivat kaikkiin 
valiokuntiin vasemmistoenemmistön. Helsingin Sanomissa hätkähdettiin pahasti: 
”Merkityksellistä on erityisesti se, että pankkivaltuusmiehissä on nyt vasemmisto-
lainen enemmistö. Kun tällä elimellä on suuri valta rahapolitiikan asioissa, voidaan 
varautua siihen, että vasemmistolaiset näkökannat tätä tietä pyrkivät vaikuttamaan 
taloudellisen elämän kulkuun.”635

Kun vasemmistoenemmistöinen eduskunta oli kokoontunut syksyllä 1958, 
tunnelmat olivat monella tavoin sekavat. Yllättäen eduskuntaan syntynyt vasem-
mistoenemmistö tuntui avanneen paitsiossa olleelle kokoomukselle hyviä 
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toimintamahdollisuuksia. Päiviö Hetemäen mielestä julkinen sektori oli kasvanut 
liian nopeasti, ja ”kansalaisista oli tulossa valtion torppareita, joiden täytyi joka kol-
mas päivä tehdä päivätyötä julkisen talouden hyväksi”. Hetemäki näki mahdolliseksi 
vahvan enemmistöhallituksen luomisen ja piti tärkeänä saada murretuksi Maalais-
liiton, skogilaisten ja kansanpuolueen yhteisrintaman, joka nojasi kommunistien 
tukeen. Näillä eväillä hänestä tuli kuuluisuutta saaneen Fagerholmin yöpakkashal-
lituksen pääarkkitehti. 636 Presidentti Kekkonen joutui nimittämään uuden halli-
tuksen vastoin omaa tahtoaan. Lukiessaan hallituksen ministerien nimityskirjettä 
Kekkonen oli tokaissut, että ”tämä on huonoin puhe, minkä olen pitänyt, eikä paljon 
auta, että se on toisten kirjoittama.”637 Sosiaalidemokraattinen puolue ja Maalaislii-
ton oikeistosiipi olivat löytäneet toisensa Päiviö Hetemäen johdattamina. Hänestä 
itsestään tuli hallituksen valtiovarainministeri. Tämän K. A. Fagerholmin hallituk-
sen lyhyt taival kesti vajaat neljä kuukautta. Kyseessä oli viiden puolueen enemmis-
töhallitus. Kirkon Kotimaa-lehti suhtautui hyvin myönteisesti Fagerholmin halli-
tukseen, samoin Uusi Suomi. Kotimaan pääkirjoituksessa arvioitiin hallitusratkaisua 
hyvänä ”uuden eduskunnan kokoonpanoa” vasten, eli pidettiin positiivisena sitä, että 
vaalivoitostaan huolimatta kommunistit olivat ulkopuolella. Aarre Lauha muistutti 

Välikysymysmielenosoitus eduskuntatalon edustalla 20.2.1958.

lukijoita sodan aikaisesta hallitusyhteistyöstä ja kansan yhtenäisyydestä. Varaukselli-
sempi oli Maalaisliiton Maakansa, jossa julkaistu pääkirjoitus ei yhtynyt riemuun.638 
SKP:ssa ei asiasta iloittu laisinkaan. Poliittisen toimikunnan kokouksessa todettiin, 
kuinka ”tämän hallituksen takana on kansainvälinen painostus. Tähän viittaa mm. 
ulkomaisten lehtien kirjoittelu, Suomen Pankin pääjohtajan matka Yhdysvaltoihin 
laina-asioissa, hallitusohjelma ja muut asiat”.639 

Fagerholmin hallitukseen kuului lähinnä sosiaalidemokraattien ja Maalaisliiton 
oikeistosuuntausten edustajia, ja kokoomuksen Päiviö Hetemäki oli valtiovarainmi-
nisterinä. Niinpä hallituksen tarkoituksena vaikuttaisi olleen edellisen kauden talo-
uspoliittisen linjan jatkaminen siinä määrin kuin mahdollista, täysin piittaamatta 
vaalituloksesta ja kansalaisten mielipiteistä. Talouspolitiikka oli tapetilla. Olavi 
Honka moitti oikeuskanslerin roolissaan kassakriisejä ja totesi, että lisäbudjetteja on 
laadittu ilman tietoa siitä, miten ne rahoitetaan. Hänen mukaansa valtion maksuval-
miutta oli riskeerattu. Helsingin Sanomat arvosti Hongan esiintuloa; uudella edus-
kunnalla on nyt kanslerin näkemys asiaan.640 Fagerholmin budjettiesitys annettiin 
julkisuteen. ”Lukuun ottamatta elinkeinoelämälle poisto-oikeuksien laajennuksen ja 
yksityishenkilöille talletusten verohuojennusten muodossa annettuja helpotuksia, ei 
budjettiin sisälly veromaksajien kauan toivomia verohelpotuksia, mutta toisaalta ei 
myöskään korotuksia”, todettiin Helsingin Sanomissa.641 Hetemäen hallituksen esitys 
vuoden 1959 budjetiksi osoitti hallituksen pyrkineen merkittävällä tavalla valtiontalo-
uden kasvun supistamiseen. Budjettiesityksen loppusumma oli vain prosentin verran 
edellisvuotista budjettiesitystä suurempi ja hiukan pienempi kuin vuoden 1958 bud-
jetti. Vaikka budjetti kasvoi eduskuntakäsittelyssä, jäi valtion menojen kasvu vuoden 
1959 budjetissa pienemmäksi (1,4 %) kuin kertaakaan aiemmin sodan jälkeen.642

Helsingin Sanomat totesi, että ”poikkeuksetta jokainen puhuja valittelikin voin, 
margariini ja vehnän hintojen korotuksia, Arava-koron nostamista ja kuntien vaike-
uksia, kun sairaala- ja mielisairaalalakiin jälleen kerran ehdotetaan poikkeuksia.”643 
Kekkonen kuvaa päiväkirjassaan Maalaisliiton piirien puheenjohtajien ja toimin-
nanjohtajien kokousta, jossa Sukselainen oli puolustanut hallitusta ja todennut, että 
sisäpoliittisesti oli saatu paljon aikaan. Toiminnanjohtajat ja puheenjohtajat olivat 
olleet toista mieltä ja pitäneet hallitusta myös sisäpoliittisesti arveluttavana, koska se 
ei ollut ajanut köyhien asiaa.644

Kiitosta eivät antaneet myöskään eri alojen ammattiyhdistysaktiivit, jotka kut-
suivat kansaa mielenosoitukseen: ”Hajottajille ja hinnankorottajille luja tuomio 
työpaikoilta, torstaina joukolla Hakaniemeen.” Kutsujana olivat ”Eri alojen kes-
kustoimikunnat”. Kansan Uutiset raportoi, että rakennus- ja metallityöpaikoilla oli 
pidetty kokouksia. Turun makeistyöläisten ammattiosasto kutsui turkulaisia työ-
läisiä yhteiseen kokoukseen.645 Aloite Helsingin tapahtumaan oli tehty Helsingin 
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rakennustyöläisten keskustoimikunnan kokouksessa, jossa päätettiin järjestää yhdessä 
muiden alojen keskusjärjestöjen kanssa yhteinen joukkomielenosoitus Hakaniemen 
torilla hallituksen kuristustoimenpiteitä sekä SAK:n hajotuspuuhia vastaan. Kansan 
Uutisten mukaan kymmenentuhatta työläistä osallistui Hakaniemen joukkokokouk-
seen, ja lehti uutisoi, että kyseessä oli tehokas vastaisku taantumukselle. Turussa oli 
myös ollut lehden mukaan monituhatpäinen työläisjoukko kokouksessa.646

Kun elinkeinoelämä sai siis poisto-oikeuksien laajennuksen ja yksityishenki-
löiden talletuksille annettiin verohuojennuksia, mutta voin, margariinin ja vehnän 
hintoja nostettiin, aravalainojen korkoa nostettiin ja sairaala- ja mielisairaalalakeihin 
esitettiin kuntatalouksia rasittavia muutoksia Hetemäen budjetissa, linja eittämättä 
koettiin pettymyksenä vasemmistoa äänestäneiden keskuudessa. Kantaa ottivat ja 
kirjelmiä lähettivät myös muun muassa Hangon työläisten yleinen kokous, Karihaa-
ran naisyhdistys, Joensuun muurarit, Parolan työläisten yleinen kokous, Strömber-
gin ja Tampereen metallityöläisten ammattiosastot, Pyhäjärven työttömien kokous, 
Ylöjärven kaivostyöläisten ammattiosasto, Oulun elintarviketyöläiset, Laihian työ-
läisäitien ryhmä, Lyytilänmäen työläiset ja pienviljelijät ja monet muut. SKDL:n 
eduskuntaryhmä vastaanotti syksyn 1958 aikana yli viisikymmentä kirjelmää tai lähe-
tystöä, jotka vaativat uutta hallitusta – sellaista, jossa myös ”työläisten edustajat oli-
sivat mukana”. Valtaosa näistä kirjelmistä tuli erilaisilta kansalaiskokouksilta, mutta 
osa myös työttömien kokouksilta, siirtotyömailta ja rakennustyömailta. Runsaasti 
saapui myös adresseja, joissa vaadittiin vaalitulosta vastaavan hallitusratkaisun ohella 
sosiaalisen lainsäädännön kehittämistä.647 

Ville Vaiteliaan kaunokirjallinen pakina Suomen Sosialidemokraatissa kuvasi 
tilanteen kypsymistä. Pakina kertoi lehden toimitukseen tulleesta miehestä, joka 
omien sanojensa mukaan oli ”poliittinen huhu ja valhe, minä olen epäluottamuk-
sen ilmapiiri, minä olen ulkopoliittinen provokaatio, minä olen isänmaan petturi ja 
kaikkien poliittisten kiipijöiden isä, minä olen tie kansandemokratiaan”.648 Metsäte-
ollisuuden piirissä toivottiin hallitukselle pitkää ikää ja varoitettiin myyntiyhdistyk-
siä antamasta julkisuuteen hälyttäviä tietoja idänkaupan tilasta.649 Kekkosen luotto-
mieheksi noussut Ahti Karjalainen arvioi, että vahvasti oikeistosävyisen hallituksen 
muodostaminen oli ollut epäjohdonmukaista ja lyhytjänteistä, koska vasemmisto oli 
saanut eduskuntaenemmistön ja äärivasemmisto etenkin oli vahvistunut.650 Myös 
Neuvostoliitto esitti monin tavoin paheksuvansa hallitusratkaisua, ja kauppasuhteet 
viilenivät.

Hietalahden telakan työntekijät muistelivat Fagerholmin yöpakkashallituksen 
aikaa, kun ”1958–1959 seisoi laivat lipillä ja miehet oli lomautettuna”.651 Viiden-
kymmenen helsinkiläisen ammattiosaston edustajat päättivät valmistella ja esittää 
eduskunnalle ”Kansan välikysymyksen”, johon Sunisto muistaa kerätyn nimiä myös 

Leipuri, Elannon Leipätehtaan pääluottamus Martti Rauhamo toimi puheenjohtajana 50 ammattiosaston 
yhteis ryhmässä.
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Paimiosta.652 Kansan Uutisissa kerrottiin, että Eduskuntatalolle marssitaan kuule-
maan vastausta seuraaviin asioihin: ulkomaankauppa, työttömyysvakuutus ja hinto-
jen, maksujen ja verojen korotukset sekä suuryritysten avustukset. Kulkueiden lähtö 
oli jälleen neljästä eri paikasta.653 Marraskuun lopulla ammattiosastojen yhteisko-
kouksen valtuuttamat edustajat veivät eduskuntaryhmille tämän ”välikysymyksen”. 
Ammattiosastot olivat valinneet jättäjiksi omat nokkamiehensä, ja muiden muassa 
elintarviketyöläisiä edusti Suomen Elintarviketyöläisten Liiton taloudenhoitaja, lei-
puri Martti Rauhamo.

Nikodemus kertoi pakinassaan kommunistien hillujaisista, joissa esitetään ”kansan 
välikysymys”.654 Helsingin Sanomissa todettiin, että maassa pelataan vaarallista peliä: 
”Tahdotaan saada hallitus, joka on sodanjälkeisistä ollut ehkä työtehoisin, eroamaan 
hinnalla millä hyvänsä.” Lehti toivoi, että poliitikot pitäisivät kaiken hermosodankin 
keskellä päänsä kylmänä.655 Hertta Kuusinen kirjoitti isälleen Otto-Wille Kuusiselle: 
”Ei silti, kyllä tilaisuuksiin väkeä tulee ja järjestöihimme, etenkin SKDL:oon myös 
jäseniä. Monilla uusista jäsenistä on ollut sos.dem. puolueen jäsenkirja, joillakin on 
myös maalaisliiton.”656 Ulko- ja sisäpoliittiset paineet kävivät niin voimakkaiksi, että 
Maalaisliitto päätti vetää ministerinsä pois hallituksesta. ”Kansan joukkoliike pakotti 
hallituksen eroamaan”, iloittiin Kansan Uutisissa.657 Hokkanen arvioi, että Maalaislii-
ton ja sosialidemokraattien ministerit suorastaan pakotettiin eroamaan. Maalaisliiton 
linjaristiriidat kärjistyivät, samoin sosialidemokraattien ja Kekkosen suhteet.658

Bergholmin mukaan ”maataloustulolaki oli eräänlainen ulkopoliittinen suoje-
luraha, jonka SDP oli valmis maalaisliitolle maksamaan.” Kun laki oli hyväksytty, 
Maalaisliiton ministerit erosivat hallituksesta.659 Tätä tulkintaa tukevat sekä Hel
singin Sanomien myöhemmät arviot että SDP:n opposition kritiikki, mutta tuskin 
maatalousratkaisu pelkästään selittää Maalaisliiton oikeiston menettelyä. Ottaen 
huomioon puolueen sisällä olleet suuret linjaerot kyseessä oli ilmiselvästi pyrkimys 
laajempaan kokonaisvaltaiseen ratkaisuun niin sisä- kuin ulkopolitiikassakin. 

Kimmo Rentolan arvion mukaan Kekkosen ponnettomuuteen yöpakkahallituk-
sen syntyyn liittyneissä tapahtumissa saattoivat vaikuttaa SKP:n syväkurkkujen pal-
jastukset SKP:n johdon hankkeista. SKP:n johtomiehiin kuuluneen Martti Malm-
bergin mukaan tähtäimessä oli ollut sellaisten yhteiskunnallisten avainasemien 
hankkiminen, joilla on vuosien ja seuraavien vaalienkin jälkeen edellytyksiä palvella 
kapitalistisen järjestelmän hävittämisessä.660 Edellisen SKDL:n hallituskauden eli 
kolmen suuren hallituksen huonot muistot olivat vanhemman puoluekaaderiston 
mielissä ja varmaan niistä varotettiin vakavassa hengessä. Esimerkiksi Teuvo Kau-
hanen muistaa olleensa useasti työmiesten lähetystössä nuhtelemassa puoluejohtoa 
milloin mistäkin asiasta.661 SKP:n johdon oli luonnollista vakuuttaa jäsenistöään 
hallitukseen menon järkevyydestä ja korostaa sitä, että tavoitteet olivat puolueen 

kannalta vallankumouksellisia, sekä luvata, ettei tällä kertaa hillitä kansalaisliikeh-
dintää. Puoluejohtajilla ei ole tapana kertoa hallituspyrkimystensä motiiveiksi hen-
kilökohtaisia taloudellisia etuja tai lyhyen tähtäimen valtapyrkimyksiä virkanimityk-
siin tai muita hallitusvastuusta saatavia hyötyjä. 

Rentola itse toteaa olevan spekulaatiota, missä määrin SKP:n syväkurkun pal-
jastukset vaikuttivat yöpakkashallituksen syntyyn. Hän toteaa, että varsinaisten hal-
litusneuvottelujen aikana Neuvostoliiton edustajat varoivat painostamasta ottamaan 
mukaan kommunisteja. Rentolan kuvaus mahdollistaa monenlaisia tulkintamahdol-
lisuuksia. Muuan syväkurkun raportoima venäläisjohtaja oli todennut, että ”pienen 
ja merkityksettömän ryhmän aseellinen tukeminen saattaisi vaarantaa maailman-
rauhan”. NKP:n edustajat puhuttelivat suomalaisia myös varsin epäkohteliaaseen 
tyyliin. Esimerkiksi venäläiset kommunistit katsoivat, että kolmannen maailmanso-
dan varalta täytyi pitää huolta siitä, että sosialismin leiriä ei sodan alkuvaiheessakaan 
voida tuhota, ja tylynä piikkinä suomalaisille NKP:n edustaja totesi, että vain Rans-
kan ja Italian kommunistit pystyvät estämään kansojensa osanoton sotaan Neuvos-
toliittoa vastaan. Samoin keskusteluissa todettiin tyylikkäänä väistöliikkeenä, että 
suomalaisten tulisi ensin itse saada parempaa tulosta aikaan.

Tällaisten raporttien välittyminen Kekkoselle olisi ollut varmaan suorastaan 
rauhoittavaa. Suomalaisten ja venäläisten kommunistien traditionaaliseen frase-
ologiaan perustunut keskustelukieli tuntuisi peittäneen sen, etteivät kummankaan 
puolueen edustajat näyttäneet enää pitävän realistisena vallankumouksen mahdol-
lisuutta Suomessa. NKP tarkasteli tilannetta suurvallan johdon näkökulmasta ja 
SKP:n edustajat alkoivat oppia toimimaan suomalaisessa politiikassa ja ammatti-
yhdistysliikkeessä. Tosin puolueiden sisällä oli tietenkin erilaisia fraktioita. Rento-
lan kuvaus mahdollistaa itse asiassa kolmannenkin melko käytännöllisen tulkinnan. 
NKP:n konkreettinen tarjous suomalaisille kommunisteille hallitusvastuun tilantee-
seen oli ollut tarjota lisää yhteistä kauppaa ja rakennusprojekteja, jotta Suomen hal-
litus pystyisi vähentämään työttömyyttä. Venäläiset pelkäsivät ilmeisesti myös, että 
SKDL menettäisi kannatustaan hallituksessa, koska maassa oli ankara työttömyys. 
Ulkomaan tiedustelun residenssi oli arvioinut Rentolan mukaan, että pieni maa on 
suhdanteiden armolla ja että tulokset olisivat olleet ehkä vaatimattomia, mutta kom-
munistit joutuneet kantamaan vastuun.662 

Kekkonen ei myöskään päiväkirjojensa mukaan vaikuta pelänneen lyhyellä tai 
pitkällä tähtäimellä hallitusratkaisun seurauksena tulevaa mahdollista vallankumo-
usta. Hän ei useista yrityksistään huolimatta ollut saanut Maalaisliittoa samaan hal-
litukseen SKDL:n kanssa. Kekkonen pelkäsi mahdollista kansandemokratian syntyä 
lähinnä sosiaalisen epätasa-arvon aiheuttamana seurauksena, jollei köyhyyttä vähen-
netä, ja hän pyrki integraatiopolitiikan avulla heikentämään SKDL:n vaikutusvaltaa. 
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Esimerkiksi von Fieandt oli vieraillut kerran presidentin luona aamiaisella ja kuvan-
nut, miten hänen 17-vuotias poikansa omisti 12 miljoonan markan osakkeet eikä 
maksanut niistä lainkaan valtionveroja. Serlachius yhtiö, jonka todellinen voitto oli 
noin yksi miljardi markkaa, oli osoittanut tilinpäätöksessä tappiota mutta samalla 
korottanut osinkoja. Kuulemistaan asioista tuohtuneena Kekkonen kirjoitti päivä-
kirjaansa keväällä 1959, että ”jos tätä menoa jatkuu, niin kansandemokratia tulee 
pian”. 663 Kekkonen myös taisteli kaikin voimin siedettävän hallitusratkaisun puolesta 
eikä ollut lainkaan ponneton. Maalaisliiton eduskuntaryhmän enemmistö käveli 
kuitenkin hänen ylitseen. Kekkosen päiväkirjoista käy ilmi hänen ankara vihas-
tumisensa tilanteeseen. ”Kyllä tämä on niin saatanan surkeaa”, kirjoitti Kekkonen 
kuvatessaan sitä hurmahenkeä, joka oli vallannut Maalaisliiton eduskuntaryhmän.664 
Myös Vareksen näkemyksen mukaan Hetemäki kokoomuksesta ja Virolainen ja 
Miettunen Maalaisliitosta olivat syypäitä yöpakkas hallituksen syntyyn.665 

Yöpakkashallituksen aika kuuluu suomalaisen poliittisen historian tutkituim-
piin vaiheisiin. Vuoden 1958 vaalien jälkeen monet kansalaiset odottivat vasem-
mistoenemmistöiseltä eduskunnalta ennen kaikkea uudenlaista talouspolitiikkaa 
ja sosiaalisten olojen parantamista. Kyseessä oli vasta ensimmäinen vasemmisto-
enemmistö vuoden 1917 jälkeen, siis todella harvinainen ilmiö. Voisikin kuvitella, 
että tällaisessa tilanteessa oikeistosävytteisen hallituksen synnyttäminen olisi liitetty 
suomalaisessa historiantutkimuksessa myös sisä- ja talouspoliittisiin yhteyksiin. Oli-
han yleislakon jälkeinen kausi ollut melkoista taloudellista rökitystä pienituloisille 
ihmisille. Samanaikaisesti kiihtynyt maaseudun köyhtyminen ja raju maaltamuutto 
ovat suomalaisen rakenne-, maatalous- ja sosiaalihistorian sekä sosiologian tunne-
tuinta aluetta. Useimmat taloustutkijat, kuten Sakari Heikkinen, Seppo Tiihonen, 
Jukka Pekkarinen ja Juhana Vartiainen, ovat tunnistaneet kireän rahan politiikan 
ongelmat. Myös Vesa Vares katsoo, että kokoomuksen talouspoliittinen linja pysyi 
suunnilleen samanlaisena sotienjälkeisinä vuosikymmeninä.666 Puolueiden ohjelmia 
tutkineet Smolander ja Kangas ovat tunnistaneet oikeistopuolueiden tavoitteleman 
suppean yövartijavaltion talousvision, mutta minkään näiden tutkimusten tulokset 
eivät ole välittyneet arjen puoluepolitiikan tutkimukseen ja kansalaisten kokemuk-
siin esimerkiksi yöpakkashallituksen taustoiksi. Kummastuttaa, ettei yhteiskun-
nallisilla rakennetekijöillä, taloudellisilla olosuhteilla ja eduskunnassa tapahtuvalla 
kansalaisten elämää koskevalla päätöksenteolla tai edes kansalaisten kokemuksilla 
ja mielipiteillä nähdä minkäänlaisia keskinäisyhteyksiä. Yöpakkashallitus näyttäisi 
olleen eri puolueiden oikeistoryhmien voimakas yhteisponnistus jatkaa aloitettua 
valtiontalouden supistusohjelmaa ja ottaa etäisyyttä Kekkosen ulkopolitiikkaan. Jos 
tilannetta tarkastellaan pelkästään ulkopoliittisten silmälasien tai Kekkosen persoo-
nan läpi, hukataan olennaisin osa tämän yhteiskunnallisen kriisin taustoista. 

Vaikka hallitus oli jo hajonnut, pääkaupunkiseudun työläisten suur-
mielenosoituksen valmistelut jatkuivat. Lapista oli kerätty 40 000 nimen adressi 
työttömyysvakuutuksen puolesta, ja se jätettiin eduskunnalle.667 Pakinoitsija Simppa 
kuitenkin kysyi, mitä apua siitä on työttömille, kun helsinkiläiset kommunistit mit-
tailevat katuja?668 SKDL:n välikysymys oli itse asiassa saanut aikaan melkoisen myl-
lerryksen myös tie- ja vesirakennushallituksessa, josta lähetettiin luottamuksellinen 
kirje eri piireihin. Kirjeessä todettiin, että kommunistien välikysymyksen vuoksi hal-
litus pyrki nopeasti sijoittamaan työtä vailla olevat työllisyysmaille.669 Kansan Uutiset 
kertoi, että mielenosoitukseen osallistui 18 000 henkeä, vaikka sää oli kurja.670 Suo
men Sosialidemokraatin pääkirjoitus kysyi, nukkuvatko sosialidemokraatit nuoriso-
työssä. Lehden mukaan kommunistit vetävät nuorisoa organisatorisesti, ja lehden 
pakinoitsija näki ”joukkohysteriaa eduskuntatalon edessä. Mitä sen väliä oliko siellä 
9 000 tai 19 000, vähemmistö suomalaisista silti.”671 Tämä mielenosoitus kirvoitti 
julkisuutta enemmän kuin aiemmat ay-väen esiintymiset.

Kari inspiroitui piirrokseen, jossa oli mielenosoituskulkue. Sen osallistujat oli 
nimetty ja kullakin oli omat tunnuksensa. Kulkueessa kokoomus ja RKP tappelivat 
ja kantoivat kylttiä, jossa luki ”Vaatimme rakentavaa yhteistyötä”. Aarre Simonen ja 
Väinö Leskinen kantoivat kylttiä ”Vaatimme toistemme päät vadille”. Joulupukin 
kyltissä luki ”Vaatin hauskaa joulua”, ja kulkueen järjestysmiehenä oli Maalaisliiton 
puoluesihteeri Korsimo.672

Myös Helsingin Sanomien pakinoitsija Arijoutsi käsitteli mielenosoitusta paki-
nassaan ”Pelottavaa joukkovoimaa”. Arijoutsin mukaan kyseessä oli ollut huvikauden 
ehdoton huipputapaus. Pakinoitsija kuvasi Hyppyriniemen varatyömaan ammatti-
osaston kokoussarjan, jossa käsiteltiin valmistautumista. Työmaalla äänestettiin, 
voiko 200 hengen työmaa lähettää kokoukseen 700 työtätekevää. ”Lausui työ-
mies Tossavainen, että se on mahdotonta, koska varatyömaalla on vain 200 miestä. 
Äänestettiin Tossavainen kumoon. Todettiin, että Tossavainen kumoon mennessään 
oli hukannut rukkasensa lumihankeen, mitä pidettiin ilmeisesti aatteen voittona.”673 
Matti Peltonen on kirjoittanut Suomessa 1950-luvulla käydystä ”kunnollisuuden 
ideologisesta kamppailusta”, jota leimasi rahvaan halu esiintyä herroja siveellisem-
pinä ja sivistyneistön pyrkimykset leimata alemmat sosiaaliryhmät kunnottomiksi. 
Arijoutsin pakinat ovat hyvä esimerkki tästä sivistyneistön ylemmyydentunteesta, 
jossa mielenosoittajat olivat – ainakin Hyppyrinmäen rakennustyömaalla – lähes 
idiootteja.674 Hyppyrimäki viitannee Herttoniemen rakentamiseen ja alueen raken-
tajien näkyvään aktiivisuuteen ja yhteistoimintaan. 

Hertta Kuusinen kirjoitti isälleen: ”Istun vahtimassa joulupataa, jossa keitetään 
maalle hallitusta. […] Kovin on ollut sitkeää. Maalaisliitto ei uskalla ottaa lopul-
lista askelta ilman kokoomuksen siunausta. Vähävaraisia olemme siinä mielessä 
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nähdäkseni tällä hetkellä siksi, ettei ole riittävää painetta ulkoapäin, tarkoitan työ-
läisten taholta. Mielenosoitus eduskunnan edessä oli suurenmoinen, mutta siitä 
tuli ikään kuin piste. Kaikki ovat odottavalla kannalla.”675 Kuusinen moitti paineen 
puuttumista melko epäoikeudenmukaisesti. Helsinkiläiset työssäkäyvät ammattiyh-
distysaktiivit näyttävät tehneen parhaansa saadakseen painetta päättäjille, eivätkä 
eturivin ammattiyhdistysaktiivit tainneet juurikaan auttaa kotiväkeään jouluvalmis-
teluissa. Kansan välikysymyksen valmistelujen ympärille oli rakentunut helsinkiläis-
ten ammattiosastojen yhteiselin, jolle oli valittu johtoryhmä. Joulukuun 1958 aikana 
tämä uusi 50 helsinkiläisen ammattiosaston yhteistyöryhmä ehti Kansan Uutisten 
mukaan käydä presidentin puheilla, pitää jouluaaton aattona suuren kansalaisko-
kouksen sekä käydä myös puhuttelemassa Maalaisliiton ja sosiaalidemokraattien 
opposition johtajia, joilta vaadittiin oikeiston syrjäyttämistä ja kolmen suuren hal-
litusyhteistyötä.676 ”Se yli 50 ammattiosaston koolle kutsuma toimikunta on ollut 
taas koolla ja suunnittelee marsseja. Siellä on veriveljiäkin puhumassa”, tiesi Suo
men Sosialidemokraatti.677 Hertta Kuusinen oli kuitenkin oikeassa arviossaan, etteivät 
kommunistit päässeet tälläkään kertaa hallitukseen. 

3.4 aloite vaseMMalle

Presidentti Kekkonen nimitti uuden maalaisliittolaisen vähemmistöhallituksen 
tammikuun 13. päivänä vuonna 1959. Tämä hallitus istui harvinaisen pitkään, aina 
heinäkuuhun 1961, pääministerinään Vieno Sukselainen. Toiveikkaita yrityksiä hal-
lituksen kaatamiseksi oli alituiseen, mutta vähemmistöhallitus taiteili ja taktikoi 
hengissä läpi monien juonien, aloitteiden, välikysymysten ja luottamuslauseäänes-
tysten kaatuen vihdoin Helsingin hovioikeuden päätökseen.678 Kesällä 1959 kansan-
puolue teki yrityksen palauttaa vanhan hegemonian talouspolitiikka ehdotuksellaan 
linnarauhasta. Nyt mukaan olisi huolittu myös SDP:n oppositio. Ehdotuksessa oli 
keskeisellä sijalla verorasituksen keventämismahdollisuuksien tutkiminen, jotta 
elinkeinoelämä voisi linnarauhakautena elpyä.679 SKP:n poliittisessa toimikunnassa 
kuultiin Kekkosen näkemykset. Hän oli arvioinut, että elleivät rahamiespiirit ryhdy 
painostamaan kassakriisillä, on mahdollista, ettei hallitusta vaihdeta edes syksyllä.680 

Koska vanhan talouspolitiikan jatkaminen olisi edellyttänyt Maalaisliiton suos-
tumusta, puolueen sisällä käytiin ankaraa taistelua hallituslinjasta. Kaikki muut seu-
rasivat kamppailua silmä kovana ja lehdet raportoivat toiveikkaina jokaisen risah-
duksenkin. Helsingin Sanomat raportoi syyskuun lopulla 1959, kuinka Maalaisliiton 
eduskuntaryhmä päätti myöhään yöllä, että ryhmä jatkaa ei-kommunististen edus-
kuntaryhmien kanssa neuvotteluja ensi vuoden budjetista ja suostuu kuuntelemaan 
muiden ryhmien ehdotuksia myös hallituskysymyksessä.”681 Lokakuussa Suomen 

Sosialidemokraatti valitti, että ”[t]ies kuinka monennet hallitusneuvottelut loppui-
vat, kansanrintamamiesten voittaessa ML:n ryhmässä”.682 Helsingin Sanomat yhtyi 
huoleen kertoen että ”maalaisliittoa johtava ns. K-linja ryhtyi eilen taktilliseen viivy-
tystaisteluun hallituspohjan laajentamista vastaan ja sai puolueen eduskuntaryhmän 
puolelleen melkein neljä tuntia kestäneessä ryhmäkokouksessa”.683

K-linja pystyi estämään monet hallituksenkaatohankkeet vain hiuksenhie-
nolla taktikoinnilla ja pitämällä ei-K-linjalaisena arvostettua Sukselaista kilpenään. 
Maalaisliittolaisen vähemmistöhallituksen tasapainoilu vaati melkoista akrobatiaa. 
Ongelmia oli puolueen oikeistolaisempaa talouspolitiikkaa ajavan suunnan kanssa. 
Maalaisliitto joutui myös tiukalle Vennamon perustaman uuden puolueen pienvil-
jelijöistä taistelevan retoriikan ja Vennamon asutustoiminnan takia saamien hyvien 
kenttäyhteyksien muodostaman uhan takia. Toisaalta sosiaalipolitiikan ja talouspo-
litiikan kysymyksissä eduskunnan melko yhtenäisen vasemmistoenemmistö ahdisti 
vähemmistöhallitusta rajusti. Maalaisliiton oikeisto laskutti tukensa vastineeksi 
itselleen suotuisia maatalouspoliittisia linjanvetoja, ja viljan ja maidon hintasuhde 
muuttui entisestään viljan hyväksi. 

Eduskunta vallankahvaan

Poliittiset kuviot lähtivät kehittymään perin värikkääseen suuntaan. Koska sosiali-
demokraatteja ei ollut huolittu hallitukseen, he olivat oppositiossa maan hallitusta 
vastaan yhdessä skogilaisten ja SKDL:n kanssa ja taistelivat samoista kannattajista. 
Tannerilainen talouspoliittinen argumentointi jäi pois. Seuraavien parin vuoden 
aikana lehtiä lukiessa tuntui kuin sosialidemokraattisella puolueella olisi ollut kah-
det erilaiset kasvot. Yhtenäisesti ja hetkittäin suorastaan leikitellen kaikki kolmen 
vasemmistopuolueen kansanedustajat ajoivat yhdessä vasemmiston perinteistä 
talouspoliittista linjaa enemmistöasemassaan eduskunnassa ja SDP puhui ylpeänä 
koko vasemmistoenemmistön nimissä kehuen sen suuria aikaansaannoksia. Saman-
aikaisesti saman SDP:n puolueenjohto ja lehdistö hyökkäsivät eduskunnan vasem-
mistoenemmistöä ja Maalaisliittoa vastaan rajuilla ilmaisuilla vaatien eduskunnan 
hajottamista ja uusia vaaleja.684 

Von Fieandtin toiminta edellisen eduskunnan aikana herätti huolta maalaisliit-
tolaisen vähemmistöhallituksen piirissä. Ahti Karjalainen oli jo kesällä 1957 valit-
tanut Suomen Pankin roolista ja Kekkonen pelännyt, että rahamiehet järjestävät 
kassakriisin. Helsingin Sanomat raportoi Maakansa-lehden ja Uusi Aura -lehden 
väittelyä. Maakansa oli moittinut Suomen Pankin politiikkaa ja vaatinut, että Suo-
men Pankin tapa katsella asioita norsunluutornista on aika saada muuttumaan. Leh-
dessä ehdotettiin pankin aseman muuttamista ja kerrottiin, että asiasta keskustellaan 
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jo eduskunnassa.685 Uusi Aura vastasi Maakansalle. Se pelkäsi kansanrintaman syn-
tymistä rahapolitiikan alueelle. Maalaisliiton vasemmalla laidalla oli tehty aloite 
Suomen Pankin ohjesäännön muuttamisesta, eikä ”tällaisen aloitteen pohjimmaisia 
päämääriä tarvitse lainkaan epäillä”.686 Keväämmällä Rainer von Fieandt Kansan-
taloudellisen yhdistyksen kokouksessa arvioi, että Suomen Pankin autonomia on 
tarkoituksenmukainen. Hän nosti asian esille, koska kysymys Suomen Pankin itse-
näisyydestä oli noussut vilkkaan keskustelun alaiseksi. Rainer von Fieandtin mukaan 
Suomen Pankki aina oli suhtautunut kielteisesti luotonantoon valtiolle. Helsingin 
Sanomiin oli painettu lihavoituna von Fieandtin puheen loppuosa, josta jälleen voi 
havaita, miten vaivalloisena vanhan polven talousmiehet kokivat parlamentarismin: 
”Kun suhteellinen vaalitapamme on vienyt parlamentarismimme monipuoluejärjes-
telmään ja puolueiden puutteelliseen vastuuntuntoon, ei voida ajatella eduskunnan 
välitöntä määräysvaltaa keskuspankkiin nähden. Sen takia on onnellista, että tämä 
on välillinen ja sitä harjoitetaan pankkivaltuusmiesten kautta.”687 Ahti Karjalainen, 
joka oli jo vuonna 1951 kääntänyt suomeksi Keynesin teoksen, väitteli keväällä 1959 
tohtoriksi aiheenaan keskuspankin ja valtion suhteet. Heikkisen ja Tiihosen mukaan 
väitöksestä ei tullut kansantaloustieteen merkkiteosta, mutta teeman keskeisyyttä 
ja ajankohtaisuutta ei käynyt kieltäminen. Väitöksessä esitettiin muun muassa lisää 
virallista yhteistyötä Suomen pankin ja valtioneuvoston välille.688

Teurastusohjelma taidetaan teurastaa

Vuosi 1959 alkoi budjettipoliittisesti vanhoissa merkeissä. Valtiontaloutta ehdotettiin 
puhdistettava 8–10 miljardia markkaa.689 Maalaisliittolainen hallitus pyrki jatkamaan 
entisellä linjalla, mutta asiat eivät sujuneet toivotulla tavalla. Vasemmistopuolueet 
alkoivat maistella vallan makua. Vaikka puolueiden virallinen yhteistyö näytti ulos-
päin täysin mahdottomalta, esimerkiksi SKDL:n eduskuntaryhmän pöytäkirjojen ja 
sanomalehtiuutisten välittämä viesti on vallan muuta. Kansanedustaja Virtanen antoi 
selvityksen maaliskuussa 1959 SKDL:n eduskuntaryhmän kokoukselle kansande-
mokraattien, sosialidemokraattien ja SDP:n opposition yhteisiä linjauksista, muun 
muassa margariiniverosta, kaksihintajärjestelmästä, väkirehujen tullista, sokerin tul-
lista sekä muista tulliasioista ja hinnan tasausrahaston asioista.690 Hinnantasauslaki 
pantiin uusiksi, sosiaalidemokraattien ehdotukset voittivat perustuslakivaliokun-
nassa eikä hintojen korotuksia hyväksytty, ylvästeltiin Suomen Sosialidemokraatissa.691

Hallitus pyrki edelleen menojen supistukseen ja otti vanhat konstit käyttöön. 
Perustettiin jälleen valtion talouden supistamiskomitea, jota jo totutusti kutsuttiin 
teurastuskomiteaksi.”692 SKDL:n eduskuntaryhmässä käsiteltiin ”teurastuskomi-
tean” työtä ja arvioitiin tyytyväisenä, että hintain korotuksia vastaan näyttävät olevan 

toisetkin työväenryhmät.693 Teurastuskomitean työ valmistui ja vasemmistoedustajat 
jättivät eriävät mielipiteet. Helsingin Sanomat suostutteli kansanedustajia toteamalla, 
että ohjelma merkitsisi 12,2 miljardin markan säästöä valtiolle ja elinkustannuksiin 
vain 6,7 prosentin nousua. Kun näin pienessä nousussa oli kyse kansalaisille ja val-
tiolle näin merkittävästä säästöstä, ohjelma kannattaisi hyväksyä.694 Suomen Sosia
lidemokraatti vastasi muutamaa päivää myöhemmin otsikollaan ”Teurastusohjelma 
taidetaan teurastaa”.695

Kun teurastuskomitean ehdotukset oli tyrmätty, hallitus joutui etsimään muu-
alta lisärahoitusta. Lisäbudjetti sai joltain osin kiitosta SKDL:n eduskuntaryhmässä. 
Ryhmän kokouksessa arvioitiin, että tulo- ja omaisuusverolain muutos, jossa yhtiö-
veroa nostettiin 38 prosentista 45 prosenttiin, vastasi ryhmän näkemyksiä. Edelleen 
eduskuntaryhmä kuitenkin vastusti sokeritullin ja margariiniveron korotuksia ja 
vaati hiilen ja polttoaineen liikevaihtoveron alentamista. Suomen Sosialidemokraatti 
kertoi, kuinka vasemmistoenemmistöinen valtiovarainvaliokunta ehdotti hylättä-
väksi sokeritullin ja margariiniveron korottamiset ja vaati alennettavaksi hiilen ja 
polttoaineen liikevaihtoveroa. Sosialidemokraatit ehdottivat myös, ettei pienyhtiöille 
tulisi määrätä veronkorotusta.696 Helsingin Sanomien mukaan oltiin menossa konfis-
koinnin suuntaan, ja lehti siteerasi Maakansan valitusta, että ”sosialidemokraattien 
taholta sanottiin vaalien jälkeen, että vasemmistoenemmistöllä eduskunnassa ei ole 
mitään merkitystä, koska yhteistyö kommunistien kanssa ei voi tulla kysymykseen. 
Käytäntö on kuitenkin osoittanut toista.” Lehden mukaan eduskunnan vasemmisto-
enemmistö ei ollut vain paperilla vaan se oli olemassa myös käytännössä.697

Vasemmistoenemmistöisen valtiovarainvaliokunnan linjaukset herättivät muu-
allakin kauhua ja närkästystä. ”Verotuksen progressiota ei voi enää jyrkentää”, todet-
tiin Verovirkailijapäivillä Turussa.698 STK:n edustajiston kevätkokousraportissa 
todettiin, että elinkeinoelämän luottamus valtiovaltaan on järkkynyt.699 Hallitus 
antoi silti uuden veroesityksen ja yritysvero porrastettiin useaan luokkaan. Yritys-
ten veroprosentit vaihtelivat 38–52 prosentin välillä riippuen tulojen suuruudesta.700 
Eduskunta hylkäsi myös lopullisesti hallituksen hinnankorotusesitykset, kiitti Suo
men Sosialidemokraatti.701 Yhtiöveron korotus hyväksyttiin äänin 131–48 ja edus-
kunta lähti kesälomalle.702 Tehdyt veroratkaisut kuumensivat yrittäjien mieliä pitkin 
kevättä ja myös Keskuskauppakamari esitti vastalauseen veronkorotuksista. ”Valtion 
palautettava yrittäjien luottamus talouspolitiikkaan”, vaadittiin Tampereella K-rau-
takauppapäivillä, ja Teollisuusharjoittajain Liitto lähetti kirjelmän valtionvarainmi-
nisteri Sarjalalle todeten, että yhtiöveron korotuspäätös oli nurinkurinen elvytystoi-
menpide.703 Kevät 1959 oli näyttänyt uutta suuntaa talouspolitiikalle.

Muuttunut yhteiskunnallinen tilanne puhutti yliopistomiehiä ja kirkon johtoa, 
joiden puheenvuorot kuvaavat yhteiskunnallisesta hegemoniasta käydyn taistelun 
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kärjekkyyttä. Oli olemassa oikea talouspolitiikka ja oikea parlamentarismi, joita 
kumpaakin nyt loukattiin. Kauppakorkeakoulun rehtori Kalle Kauppi näki, että 
maassa tehtiin budjetteja perustuslain tarkoituksesta poiketen. ”Taloudellisten arvo-
jen käsittelystä kansanvaltaisen järjestelmämme puitteissa on todella muodostunut 
ongelma, joka antaa aihetta vakaviin mietteisiin.”704 Valtioneuvoston 150-vuotisjuh-
liin liittyneessä jumalanpalveluksessa arkkipiispa Ilmari Salomies totesi saarnassaan, 
miten ”näemme myös, että tässä maan korkeimmassa hallituspaikassa ja sen ympä-
rillä taistelu maan lakien voimassapysymisestä on miltei keskeytymättömästi jatku-
nut milloin ulkoa päin tulevaa valtiollista painostusta milloin omassa keskuudessa 
ilmennyttä ryhdittömyyttä ja omalta pohjalta nousseita harhapyynteitä vastaan.”705

Eduskunnan vasemmistoenemmistön aikana nousi hyvin voimakkaana esiin 
näkemys siitä, että verotus ja tullisäädökset olivat perustuslain suojaamaa yksi-
tyisomistusta loukkaavia toimia, jotka vaativat perustuslain säätämisjärjestystä. 
Perustuslakivaliokunnan avulla pyrittiin siirtämään mahdollisimman monet ratkai-
sut sellaisiksi, että ne vaatisivat perustuslain säätämiseen tarvittavan kahden kol-
masosan enemmistön, jolloin oikeisto mahdollisesti saisi joidenkin Maalaisliiton 
edustajien kanssa ratkaisut lykättyä vaalien yli. Niinpä Helsingin Sanomiin oli kir-
joitettu lihavoituna seuraava juhlallinen perustelu sille, että tulliesitys tulisi käsitellä 
perustuslain säätämässä järjestyksessä: ”hallitusmuodon 61§, joka ilmaisee kansan 
itseverotusoikeutta koskevan ikivanhan periaatteen, on perustuslakivaliokunnan 
mielestä valtiosääntömme keskeisiin säännöksiin kuuluva. Tämän mukaisesti perus-
tusvaliokunta onkin viimeaikaisessa käytännössään johdonmukaisesti katsonut, että 
poikkeuksen tekeminen hallitusmuodon sanotusta säännöksestä on mahdollinen 
vain perustuslain säätämässä järjestyksessä.”706 Hallitusneuvos Esko Rekola arvioi 
syksyllä 1959, että jälleen on syntymässä kaikkien aikojen suurin budjettimme: ”Kun 
uudessa esityksessä nähdään vain vähän ilon aiheita, viittaavat monet aikaan ennen 
viimeksi käytyjä sotia ja muistelevat sitä ’vanhana hyvänä aikana’, jolloin valtio oli 
säästäväinen ja verot olivat pieniä.” Rekolan mukaan nyt maksettiin ”vastikkeetto-
mia tulonsiirtoja 30 000 mk asukasta kohden”.707

Koko syksyn ajan eduskunnassa ja lehdistössä oli käyty voimakasta kiistelyä siitä, 
tulisiko perustaa uusi valtionyhtiö, Otamäen terästehdas. Helsingin Sanomat selvitti, 
että Otamäen suunnitellusta terästehtaasta tulee kannattamaton. Asiasta oli saatu kaksi 
asiantuntijalausuntoa valtiovarainvaliokunnalle.708 Otamäki voitti kuitenkin eduskun-
nan suuressa valiokunnassa ja eduskunnassa.709 ”Valtion hallintomenojen kasvu kil-
pailee jo vaarallisesti kansantulon kasvuvauhdin kanssa”, kuvaili Helsingin Sanomat 
artikkelissa, jonka otsikko oli ”Keskuskauppakamarin syyskokouksen antia”.710 Vuo-
denvaihteen budjettiratkaisuja lehdessä kommentoitiin kertomalla, kuinka eduskunta 
oli nöyryyttänyt hallitusta monin tavoin romuttamalla sen tärkeitäkin esityksiä.711 

Kokoomuksen kansanedustaja Saukkonen valitti eduskunnassa, kuinka ”vasemmisto 
käy keskuudessaan huutokauppaa erityisesti valtiojohtoisten yritysten perustamisesta 
ja sosiaalisesta lainsäädännöstä.”712 Valtiovarainministeri Sarjala pahoitteli valtion tulo- 
ja menoarviokeskustelussa, etteivät hallitusmuotomme rakentajat osanneet varautua 
siihen, että ”takeet eduskuntavallan väärinkäyttöä vastaan olisivat tarpeen.”713 

Työttömyys ja työttömyysvakuutusliikehdintä 

Työttömyys oli lisääntynyt osittain maaseudun rakennemuutoksen seurauksena, 
osittain kireän rahan talouspolitiikan ja kansainvälisen suhdannetaantuman takia. 
Työttömyystyömaat ja yleensäkin työllistämispolitiikka herättivät laajaa  kritiikkiä 
lähes kaikissa poliittisissa ryhmissä. Oikeisto näki niiden edustavan julkisen sektorin 
laajentumista, imevän rahaa ja töitä elinkeinoelämältä, olevan taloudellisesti tehot-
tomia ja vieläpä pitävän palkkatasoa keinotekoisen korkealla. Maalaisliiton vaaliarvi-
ossa todettiin, että työttömyys ja siirtotyömaat olivat eräs syy puolueen vuoden 1958 
vaalitappioon. Erityisesti siirtotyömaat nähtiin vaarallisina kommunismin kouluina. 
Ongelman ratkaisu ei kuitenkaan ollut helppoa. Oikeiston esittämä työntekijöiden 
itsensä kustantama ja työnantajien tukema työttömyysvakuutus ei auttanut lainkaan 
varsinaiseen suureen ongelmaan eli syrjäseutujen rakennetyöttömyyteen, jonka lie-
vittämiseen työllisyystöiden rahat olivat pääasiassa uponneet. Vasemmiston vaali-
voitto puolestaan osoitti, ettei tätä ongelmaa voinut jättää huomioi matta. Taloudel-
lisen taantuman ongelmat vaivasivat edelleen pienituloisia. Kansan  Uutisten mukaan 
elettiin pahinta huoltovuotta lähes 30 vuoteen.714 Ville Vaitelias pakinoi  Suomen 
Sosialidemokraatissa, kuinka pienviljelijän asema vain vaikeutuu, jolloin tämä kat-
keruudessaan äänestää kommunistia.715 Toisessa pakinassa siteerattiin Sukselaisen 
vaali-itsekritiikkiä: ”Tiedetään, että maalaisliittolaisten kotien lapset, jotka joutuvat 
työttömyyden takia kaukaisille työmaille ja vaikeisiin olosuhteisiin, ovat kallistaneet 
korvansa vieraille opeille, joiden virheellisyyden jo menneet polvet ovat käytännössä 
todenneet.”716 

Työttömyystöihin liittyi monenlaisia ongelmia. Ammatillisten järjestöjen ja 
työttömien yhteistoimintaelinten mielestä kunnat avasivat työttömyyskortistot aina 
liian myöhään ja kunnat tarjosivat mitättömiä töitä liian pienellä palkalla. Kuntien 
työttömyyskortistoihin voitiin ottaa vain sellaiset henkilöt, jotka eivät heikon talou-
dellisen tilanteensa takia voineet tulla toimeen ilman yhteiskunnan apua. Kortistoi-
hin otettiin vain 17 vuotta täyttäneet, vaikka niihin pyrki nuorempiakin. Teollisuus 
oli lomauttanut tai siirtänyt osa-aikaiseksi työntekijöitään esimerkiksi talvella 1957–
1958, mutta heitä ei laskettu työttömiksi. Kaikki ammattitaitoiset työntekijät eivät 
ilmoittautuneet kortistoon, koska heille ei yleensä voitu osoittaa heidän ammattiaan 
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vastaavaa työtä. Useimmat työllisyystyöt eivät olleet naisille sopivia, minkä vuoksi 
naiset harvoin ilmoittautuivat kortistoon.717 

Ammattiliittojen yhteydessä olevat työttömyyskassat saivat Suomessa tunnus-
tetun aseman, kun ammatillisten järjestöjen avustuskassojen tukemisesta annettiin 
asetus vuonna 1917. Sitä uusittiin vuonna 1934 ja vielä senkin jälkeen lähinnä rahan-
arvon muutosten takia. Työttömyyskassa sai valtion varoista apurahaa, joka oli suu-
ruudeltaan kaksi kolmasosaa jäsenille suoritetuista avustuksista. Palkkatyöntekijöitä 
oli vuonna 1957 yhteensä noin 1 140 000. Valtion virkamiesten vähentämisen jälkeen 
työntekijämääräksi jäi 1 070 000. Työttömyyskassoihin kuului 219 000 jäsentä, joten 
vain 20 prosenttia työntekijöistä oli kassojen jäseniä. Kassojen maksamat avustukset 
olivat pieniä eivätkä ne rohkaisseet liittymään. Sen vuoksi useat ammattiliitot olivat 
ottaneet sääntöihinsä määräyksen, jonka mukaan kassa jäsenyys oli pakollinen liiton 
jäsenille. Tätä ennen esimerkiksi Metallityöväen liiton jäsenistä vain 10 prosenttia 
oli liittynyt kassan jäseniksi. Työttömien määrä ja samalla kassojen talous riippui 
suhdanteista, eivätkä kassat saaneet kootuksi riittävästi vararahastoja. Monet oli-
vat lähes jatkuvasti alijäämäisiä, etenkin rakennustyöläisten ja maaseututyöläisten 
kassat.718

Työttömyysvakuutus olikin eduskunnan vasemmiston ensimmäinen suuri pon-
nistus. Vanhan työväenliikkeen keskeisiin vaatimuksiin oli kuulunut yleinen ja 
pakollinen työttömyysvakuutus. Tällaisen pohjalta koko vasemmisto teki aloittei-
taan ja esityksiään 1950-luvulla. Sen paremmin kokoomuksessa kuin STK:ssakaan ei 
kannatettu yleistä vakuutuslinjaa vaan kassapohjaista vakuutusmuotoa. STK:n edus-
tajat pyrkivät yhteistyöhön SAK:n kanssa, jotta yhteistyössä sosialidemokraattien 
kanssa kyettäisiin kaatamaan eduskunnassa yleinen työttömyysvakuutus. STK:n 
puheenjohtaja Lauri Kivekäs myönsi, että työttömyyskassojen tukeminen saattoi 
lisätä ammattiliittojen jäsenmäärää. Vahvistuva ammattiyhdistysliike oli kuitenkin 
pienempi paha kuin työnantajille todennäköisesti kalliiksi tuleva yleinen työttö-
myysvakuutus. SAK:n hajoaminen lisäsi huolia siitä, että sosialidemokraattien mal-
tillisemman siiven siirtyminen pois Suomen Ammattijärjestöön (SAJ) mahdollistaisi 
SAK:n radikalisoitumisen entisestään. STK:n houkutusten edessä SAK:n sosialide-
mokraattinen hallitusryhmä oli erimielinen ja neuvoton, toteaa Tapio Bergholm. 
Työnantajilta menisi työttömyyskassojen tukemiseen vain 370 miljoonaa markkaa, 
kun yleinen työttömyysvakuutus maksaisi 2,7 miljardia.719 

Työttömyysongelmaan esitettiin monenlaisia ratkaisuja. SAK kiirehti työttö-
myysvakuutusta käyden lähetystönä Sukselaisen puheille.720 Työajan lyhennys näh-
tiin eräänä ratkaisuna työttömyysongelmaan. Sosialidemokraatit tekivät aloitteen 
”5-päiväisestä työviikosta täystyöllisyyteen”.721 Myös SKDL teki aloitteen 40 tun-
nin työviikosta, samoin SAK.722 Helsingin rautakourat eli metalliammattiosastojen 

pääluottamusmiehet kiersivät eduskuntaryhmiä vaatien 40-tuntista työviikkoa 
käytäntöön.723 Suomen Sosialidemokraatissa muisteltiin, miten Yhdysvalloissa pula-
aikana siirryttiin 48-tuntisesta viisipäiväiseen työviikkoon. Kansanedustaja Juho 
Karvonen oli ollut tuohon aikaan Yhdysvalloissa. Hän kehui, miten työttömyys 
hävisi ja kansalaisten ostokyky nousi.724 Myös Tannerin talouspoliittinen luottomies 
Ahti M. Salonen esitti asteittaista siirtymistä 40-tuntiseen työviikkoon.725 Jopa Suo
men Sosiali demokraatin pakinoitsija Simppa esitti puuhaamista työajan lyhentämi-
seksi. Hän näki, että ”voimme myös olla tiennäyttäjiä”.726 

Kansan Välikysymyksen yhteydessä syntynyt ja alkuvuodesta laajentunut helsin-
kiläinen, nyt jo 67 ammattiosaston yhteistyöryhmä kutsui kansaa koolle Suurtorille 
24.3.1959 suurmielenosoitukseen aiheina työttömyysavustukset, työttömyysvakuu-
tuslaki, vuosilomalain uudistus ja 40 tunnin työaika.727 Suomen Sosialidemokraatti 
noteerasi kutsun todeten, että ”kevätvirrat alkavat SKP:n propagandassa, järjestävät 
hulinakokousta ’oikeistosuuntausta’ vastaan.”728 Mielenosoituspäivänä myös sosia-
lidemokraattien johto kävi kiirehtimässä työttömyysvakuutuslakia eduskunnassa.729

Elintarviketyöläisten liiton Elintae-lehdessä oli kuvaus suuren mielenosoituksen 
juhlavista ja arvokkaan tuntuisista alkuhetkistä keväällä 1959: ”Yksi… kaksi… kolme… 
kaikuu kovaäänisistä. Kokousjärjestelyt ovat käynnissä. Aikaa mielenosoituksen alka-
miseen on vielä toista tuntia. Yleisöä on jo kertynyt runsaasti Suurkirkon portaille 
odottamaan. Pääpoliisiasemalta saapuu poliisikonstaapeli muutamien konstaapelien 
saattamana. Vaihdetaan kohteliaat tervehdykset järjestysmiesten vanhimman kanssa 
ja sovitaan järjestyksen ylläpidosta. Kulkueet alkavat saapua. Ensimmäinen Haka-
niemestä lähtenyt kääntyy Unioninkadulta torille. Kulkueessa on 3 800 marssijaa, ruo-
dut on laskettu marssin aikana. Kulkueen vielä marssiessa sisään tulee vastakkaiselta 
puolelta Hietalahdesta lähteneen kulkueen kärki näkyviin. Kirkon portailta on hyvä 
näköala torille. Kokouksessa puheenjohtajana toimiva Martti Rauhamo selostaa kova-
äänisten välityksellä kulkueiden saapumista. Vihdoinkin tulee Messukentältä lähtenyt 
kolmas marssirivistö. ’Torin itä-laidalla on vielä hieman tilaa’, ilmoittaa puheenjohtaja 
marssin kärkiryhmälle. Rivistöt ovat torilla, tilaisuus voi alkaa.”730 

Kansan Uutiset kertoi, että 20 000 mielenosoittajaa vaati Senaatintorilla kansan 
tahdon toteuttamista. Vaadittiin 40-tuntista työviikkoa, vuosilomalain korjausta ja 
työttömyysvakuutuslakia.731 SKP:n poliittinen toimikunta totesi, että Helsingissä 
Senaatintorin kokous oli hyvä, ”vaikkakaan vielä niin laajat joukot eivät olleet liik-
keellä kuin olisi voitu edellyttää”.732 Valokuvien perusteella Senaatintorin kokous oli 
ilmeisesti koko sosiaaliturvaliikehdinnän suurin tapahtuma, jolloin kansalaisliikeh-
dintä, ilo vasemmistoenemmistöstä ja toiveet olivat korkealla.733 SKP:n kokouspöytä-
kirjojen perusteella tuntui, että kenttä vaati kaiken aikaa radikaalimpia otteita eikä 
oikein hyväksynyt SKDL:n hiljaista tukea Maalaisliiton vähemmistöhallitukselle. 
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Tällöin poliittisessa toimikunnassa kuulunut jatkuva valitus joukkoliikkeen puut-
tumisesta tai vähäisyydestä saattoi olla eräänlaista puolustelua sille, ettei hallitusta 
voitu kaataa. Näin ikään kuin syyllistettiin tilanteesta radikaalimpaa toimintaa vaa-
tinut kenttä. Sosialidemokraattien ja kansandemokraattien kannattajat haaveilivat 
todennäköisesti vasemmiston yhteisestä hallituksesta. Sunisto muisteli, että tähän 
mielenosoitukseen tultiin Turusta ja että oltiin valtavan ylpeitä, kun se onnistui niin 
hyvin.734 Helsingin Sanomat, joka aiemmin oli raportoinut helsinkiläisten ammatti-
osastojen mielenilmauksista, oli tästä ja myöhemmistä tutkimusajankohdan mielen-
osoituksista hiljaa. Ehkäpä lehdessä oli päätetty, ettei niitä kannattanut mainostaa. 
Jos aiemmin mielenosoituksista oli kirjoitettu vähättelevään ja pilkalliseen sävyyn, 
vaikeneminen saattoi kertoa ilmiön uudelleenarvioinnista.

Työttömyysvakuutuksen periaatekomitea oli jättänyt mietintönsä jo lokakuussa 
1958.735 Työttömyysvakuutus oli tarkoitus tehdä pakolliseksi palkkatyöllä päätulonsa 
hankkiville. Valtio, kunnat, työntekijät ja työnantajat rahoittaisivat sen. Vakuutuksen 
hoitaisi kansaneläkelaitos.736 Helsingin Sanomat oli pitänyt suunnitelmaa huonona, 
koska työttömyyden varsinainen painopiste oli maan koillis- ja pohjoispuoliskossa 
asuvien maaseudun suurten väestöryhmien keskuudessa. Vakuutuksia maksavat ja 
vakuutuksia saavat olisivat lehden mukaan olleet aivan eri ihmisryhmiä.737 Kauppa
lehti väitti ehdotuksen merkitsevän tulonsiirtoa ja erikoisveroa.738 Pakollinen työt-
tömyysvakuutus on avustusta eikä vakuutusta, vastasi STK sosiaali ministeriölle.739 
Tasavallan presidentti antoi kuitenkin eduskunnalle lakiesityksen uudesta työt-
tömyysvakuutusjärjestelmästä keväällä 1959. Hallitus asettui yleisen pakollisen 
työttömyysvakuutuksen kannalle, vaikka se edellytti työlinjan pitämistä edelleen 
ensisijaisena. Esitys sai vastaansa samat, jo syksyllä esitetyt argumentit. Helsingin 
Sanomat moitti, että esityksessä oli tahdottu saattaa pienviljelijät erityisen edulli-
seen asemaan.”740 Myös STK:n toimitusjohtaja Johan Nykopp moitti työttömyys-
vakuutusehdotusta. ”Tietenkään se ei ratkaise pienviljelijäin ongelmaa, mutta sitä 
ei ratkaise myöskään sellaiset pysyvät tukiaiset, joita nyt on ehdotettu.”741 Perustus-
lakivaliokunta katsoi, että koska maksut kohdistuvat kaikkiin, ei vakuutusperiaate 
toteudu, vaan kyseessä on veroluontoinen suoritus. Niinpä valiokunta päätti, että 
työttömyysvakuutuslaki on käsiteltävä verolakina. Helsingin Sanomat tervehti tyydy-
tyksellä päätöstä. Perustuslakivaliokunta oli lehden mukaan ilmaissut jo pitemmän 
aikaa julkisuudessa yleisesti näkemyksen siitä, että kyse oli puhtaasta verosta, ”joka 
säilytettäisiin ennestäänkin raskaan verokuorman alla läähättäville kansalaisryhmille 
ja jonka avulla voitaisiin tehdä uusia tulonsiirtoja tietyille piireille.”742 

Lokakuun lopulla työttömyysvakuutusasia tuli uudella tavalla ajankohtaiseksi 
ja työmailla saatiin päälle uusi vaikuttamisen vaihde: lähetystöt kiersivät eduskun-
taa ja ammattiosastot kokoontuivat ja lähettivät kirjelmiä eduskuntaryhmille. Lain 

hyväksymistä ei saa viivyttää, vaativat muiden muassa 60-henkinen Etelä-Hämeen 
lähetystö, turkulaisten kunnantyöläisten, Crichton-Vulcanin sekä Valmetin Pansion 
telakan lähetystöt.743 Myös pienviljelijänaiset  olivat liikkeellä. He vaativat työttö-
myysvakuutuslain lisäksi parannuksia kansaneläkelakiin ja valittivat, ettei työttö-
myysvakuutuslakiesitys huomioi riittävästi pienviljelijän asemaa.744 Helsinkiläiset 
ammattiosastot kutsuivat kansaa Senaatintorille 24.11.1959.745 Ammattijärjestöjen 
nuorisojaostojen helsinkiläinen lähetystö kävi eduskunnassa vaatimassa työttömyys-
vakuutuksen alarajaa 15 vuoteen.746 Kuuden metallialan ammattiosaston lähetystö vie-
raili eduskunnassa.747 Noin 8 000 työntekijää osallistui Kansan Uutisten mukaan mie-
lenosoitukseen Senaatintorilla. Myös Lahden äidit kiirehtivät työttömyysvakuutusta, 
adressissa oli 2 235 allekirjoitusta.748 Uusi Suomi moitti piirileikiksi mennyttä edus-
kuntatouhua ja vaati, että hallitus vetää pois työttömyysvakuutuslakiehdotuksen.749

Työttömyysvakuutuslaki tuli työasianvaliokunnasta eduskunnan ensimmäi-
seen käsittelyyn 20. marraskuuta 1959. Edustaja Eino Roine (skdl) ehdotti edustaja 
Kalle Matilaisen (sd) kannattamana, että palkansaajat pitäisi vapauttaa kokonaan 

Suurmielenosoitus Senaatintorilla 24.3.1959 tavoitteena sosiaalivakuutus ja työajan lyhennys.
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vakuutuksen maksuvelvollisuudesta. Roineen esitys voitti äänestyksen äänin 94–88. 
Laki hyväksyttiin kolmannessa käsittelyssä, mutta lakitekstissä ei ollut voimaantu-
lopäivää.750 Pääministeri Sukselainen valitti eduskunnassa, miten Vaasan lihajalos-
tustyöntekijät ja Rettigin työläiset sähköttivät ja vaativat, että laki oli heti pantava 
voimaan, vaikkei sitä ollut vielä säädettykään.751

Kari Hokkasen mukaan Maalaisliiton ja SDP:n keskinäiset ja sisäiset ristiriidat 
sekä laajapohjaisen hallitusvaihtoehdon etsintä olivat mutkistaneet jälleen Maa-
laisliiton tunnelmia. ”Ryhmän tyytymättömyys hallitukseen, joka vain istui, vaikka 
pohjaa olisi pitänyt laajentaa, yltyi hiljalleen. Joulukuussa ryhmä hajosi työttö-
myysvakuutuslakia käsiteltäessä ja Eskolan ja Sukselaisen välit kiristyivät. Eskolan 
edustama linja voitti äänin 17–16 K-linjalaisen Eeli Erkkilän hallitusta tukevan esi-
tyksen.”752 Kun Hokkanen kuvailee tämänkin äänestyksen motiiveiksi lähinnä vain 
hallitus-, valtapeli- ja henkilöskismoja, se omalla tavallaan kertoo suomalaisen his-
toriankirjoituksen valinnoista. Ryhmien ja ihmisten taloudelliset konfliktit jätetään 
vähemmälle arvioinnille, ja poliitikkojen käyttäytymismotiiveiksi nähdään pääasi-
assa joko hallitus- tai muu poliittinen peli sekä ulkopoliittiset intohimot. Maalais-
liiton pienviljelijäsiiven edustajalla, Eeli Erkkilällä, saattoi olla sekä omakohtaisesti 
että kannattajakuntansa välityksellä ymmärrystä siitä, että suunniteltu uudistus olisi 
ollut ainakin osalle maaseudun pienviljelijäväestöä oikein tarpeellinen. Kysymys oli 
ministerin oman taustaryhmän asiasta, pienviljelijöiden taloudellisesta tilanteesta, 
kun pienviljelyksen kannattavuus heikentyi ja työttömyys oli ankaraa. 

Eduskunnan äänestäessä 15. joulukuuta työttömyysvakuutuslain voimaantu-
losta riittävä määrä Maalaisliiton kansanedustajia äänesti kokoomuksen mukana 
lain lepäämään yli vaalien.753 Lain vesitys herätti suuttumusta työväestön piirissä. 
Kansan Uutiset kuvasi, että ”petoksen johdosta” Turussa järjestettiin vastalauseko-
kouksia, joihin osallistui noin 10 000 henkeä. Vastalauselakkoihin liittyi noin 3 000 
työntekijää.754 Olli Kangas toteaa, että jos Maalaisliitto olisi hyväksynyt vuoden 1959 
kompromissin, vakuutus olisi ollut kansaneläkelaitoksen kautta eduskunnan käsissä. 
Suomalainen ammattiyhdistysliike saa kiittää laajentumisestaan pitkälti juuri Maa-
laisliittoa.755 Ville Vaitelias alkoi Suomen Sosialidemokraatin pakinassa pohtia jälleen 
kassajärjestelmää ja kehotti ”skogilaisia ja kommareitakin” siihen. ”Mikseivät kausi-
työläisetkin voisi järjestäytyä? Onko kaikkia koskevuus joku tärkeä periaate?”756

”Yhdeksän lapsen äiti metsätöihin”, otsikoi Kansan Uutiset tammikuussa 1960. 
”Mitä sanoisitte, jos miehen heikkojen ansioiden vuoksi olisi hakeuduttava työttö-
myyskortiston kautta hätäaputöihin ja sitten osoitettaisiin metsätöihin, ei taitaisi 
hymyilyttää”, kysyi kiukkuinen naistyötön lehdessä.757 Hallitus jätti eduskunnalle 
uuden lakiesityksen pakolliseksi työttömyysvakuutukseksi. Ministeri Erkkilä (ml) 
totesi, että hallitus oli tutkinut vapaaehtoisia malleja. Se oli kuitenkin todennut, 

että ne rajoittuisivat vain ammatillisesti järjestäytyneisiin, joten suuri osa jäisi nii-
den ulkopuolelle. Hallitus oli päätynyt esittämään edelleen yleistä vakuutusta, jonka 
kokonaiskustannukset olisivat noin 4,5 miljardia markkaa.758 Sukselaisen hallitus oli 
myös tehnyt päätöksen lopettaa siirtotyömaat. Uusi Suomi hyväksyi lopetuspäätök-
sen: ”Aivan erityisen vaaralliseksi on mainituilla työmailla osoittautunut kurssinsa 
suorittaneiden kommunistien yhteiskunnanvastainen kiihotus.”759 Helsingin raken-
nustyöläisten keskusjärjestön työvaliokunta päätti lähettää kirjelmän SAK:lle sen 
johdosta, että SAK:n ja STK:n kesken oli sovittu yhteisestä esityksestä työttömyys-
kassalain muuttamiseksi. Kokous katsoi toimenpiteen muodostuvan esteeksi pakol-
lisen työttömyysvakuutuksen aikaansaamiseksi, joten sitä paheksuttiin.760

Molemmat sosiaalidemokraattiset ryhmät siirtyivät nimittäin STK:n ajaman 
kassalinjan kannalle mutta esittivät lisäksi rinnakkaisen työttömyysturvajärjestelmän 
perustamista maaseutuväestölle ja kassoihin kuulumattomille työntekijöille. Lin-
janmuutosta perusteltiin sillä, että edellisvuonna hyväksytty laki pakollisesta työttö-
myysvakuutuksesta oli rauennut. Kevään aikana useiden ammattiosastojen edustajat 
kävivät lukuisina lähetystöinä puoltamassa yleistä vakuutusperiaatetta ja vastustamassa 
syntymässä olevaa kassapohjaista työttömyysturvaa. Helsinkiläisen rakennustyömaa 
Rauhan työntekijät vaativat, että 67 ammattiosaston yhteistyöryhmä järjestäisi mie-
lenosoituksen, ja seuraavana päivänä varatyömaiden työläisten yhteiskokous ilmoitti 
vastalauseensa kassalinjalle. Helmikuun lopulla Turusta saapui 12 täyttä linja-autol-
lista ammattijärjestöjen ja työpaikkojen edustajia vaatimaan kaikkia koskevaa yleistä 
työttömyysvakuutusta. Poliisivartio esti samana päivänä Hietalahden telakkatyöväen 
ammattiosaston edustajilta pääsyn eduskuntaryhmien puheille. Kansan Uutisten 
mukaan ”turkulaisten työläislähetystön käynnille oman erikoisen värinsä antoi usei-
den turkulaisten työnantajien omalaatuinen kostotoimenpide; työsulun julistaminen 

Turkulaisten lähetystö Kulttuuritalon edessä 25.3.1960. 300 hengen lähetystö saapui SAK:n ja eduskunta
ryhmien puheille vaatimaan työttömyysvakuutuslain toteuttamista.
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rakennuksille loppuviikoksi. Työsulku ulottui tiettävästi 11 eri työmaalle ja koski noin 
800 työläistä.” 761 Hertta Kuusinen kirjoitti isälleen, että ”eduskunnassa on viime päi-
vinä ollut oikein hauskaa. Työläislähetystöjä käy ahkerasti ja muutkin ryhmät ovat nyt 
jo pakotettuja keskustelemaan niiden kanssa.”762 

Maaliskuussa myös eduskunnan valiokunta oli päätynyt kahteen erilaiseen 
järjestelmään. Hylättyään hallituksen vakuutusperusteisen esityksen valiokunnan 
enemmistö otti työnsä pohjaksi kahden sosiaalidemokraattisen opposition edusta-
jan, Liljeströmin ja Hultin, kassalinjaa tukevat aloitteet. Työttömyyskassojen jäse-
nille tulisi muita paremmat avustukset, koska he itsekin osallistuvat kassojen kustan-
nuksiin. Toisaalta säädettäisiin erillinen laki, jonka mukaan työttömyyskorvauksia 
maksettaisiin kaikille muillekin, joille ei kuuden päivän kuluessa kyetä löytämään 
työllisyystöitä. Tämä korvaus tulisi olemaan kassa-avustusta pienempi ja rajoite-
tumpi. Edustaja Liljeström (tpsl) perusteli ryhmänsä linjanmuutosta toistamalla 
epäilyt, että hallituksen lakiesitys saatettaisiin taas äänestää yli vaalien. Lisäksi uusi 
ehdotus oli edullisempi järjestäytyneille, koska kassan jäsenet olivat siihen asti mak-
saneet kustannuksista yhden kolmasosan, mutta lain voimaantulon jälkeen heille 
jäisi korvattavaksi vain 6,67 prosenttia työttömyyskassojen kuluista työnantajien ja 
valtion maksaessa loput. 

Valiokunnassa istunut SKDL:n kansanedustaja Irma Torvi vaikutti turhautu-
neelta: ”Kun työnantajaliiton toiminnanjohtaja tuomari Nykopp valiokunnassa 
ilmoitti, että hänen liittonsa kannattaa Liljeströmin aloitetta, jotta tähän maahan 
saadaan voimakas SAK, nauroimme me kaikki valiokunnan jäsenet suureen ääneen 
vasemmalta oikealle, ja asianomainen itsekin nauroi, sillä olihan vitsi hyvä. […] 
Hallituksen toinen esitys maksaisi noin 1 700 miljoonaa markkaa ja siihen verrat-
tuna Liljeströmin kassalaki on kevyt kuin höyhen, asiantuntijain mukaan se olisi 
vain noin 100–200 miljoonaa markkaa kustannusta työnantajille.” Edustaja Atte 
Pakkanen (ml) selitti, miksi Maalaisliiton edustajat olivat valiokunnassa hylänneet 
hallituksen esityksen ja siirtyneet kannattamaan sosiaalidemokraattien ja kokoo-
muksen nyt yhdessä ajamaa kassalinjaa. Hallituksen esityksen mukaan avustuksen 
saannin edellytyksenä oli edelleen sadan päivän työssäolovaatimus, ja se oli Pakkasen 
mukaan ylivoimainen valtaosalle pienviljelijöitä ja metsätyöläisiä.763 Asiasta äänes-
tettäessä valiokunnan ehdotus, joka pohjautui Liljeströmin lakialoitteeseen, voitti 
äänin 126–56.764 

Kansan Uutiset totesi närkästyneenä, että hallitus äänesti omaa esitystään 
vastaan, josta oli annettu jo kaksi lakiesitystä ja joista ensimmäinen oli äänes-
tetty yli vaalien vuoden vaihteessa. Nyt hyväksytyn esityksen mukaan kassojen 
jäsenille tulisi kuuden päivän omavastuu, korvaus oli 1 000 markkaa perheene-
lättäjälle, 750 markkaa muille. Lisäksi tulisi työttömyyskorvauslaki koskemaan 

sellaisia kortistoon hyväksyttyjä, jotka eivät olleet kassojen jäseniä ja joille ei ole 
tarjota työtä. Heidän korvauksensa jäisi 540–600 markkaan.765 Helsingin Sanomat 
arvioi, että ”uusilla laeillakin, jotka lähipäivinä tulevat hyväksytyiksi, on tietenkin 
omat heikkoutensa. Poliittiset tosiasiat huomioon ottaen ratkaisu on kuitenkin 
ilmeisesti ollut ainoa mahdollinen.”766 Bergholmin mukaan sekä STK että SAK 
voittivat. Työnantajien maksurasitus keveni verrattuna eduskunnan aluksi hyväk-
symään yleiseen työttömyysvakuutukseen. Ammattiliittojen jäsenmäärät lähtivät 
nousuun.767 Vares näkee ratkaisun olleen kokoomuksen ja SDP:n aseveljien yhteis-
työn tulos.768 

Kiehtovalla tavalla jokainen sosiaalipoliittinen ratkaisu kertoo hyvin paljon 
sekä ympäröivästä yhteiskunnasta että yhteiskunnallisista voimasuhteista. Syn-
tynyt työttömyysturva osoitti ehkä selvimmin sen, että suomalaisessa yhteiskun-
nassa eli vielä rinnakkain kahdenlaista taloutta. Kassapohjainen työttömyysturva 
oli suunnattu palkkatyöläisille, toinen systeemi pienviljelijäväestöön kuuluville, 
siis heille, joita lisääntyvä rakennetyöttömyys eniten rasitti. Maalaisliiton mutta 
myös SDP:n ja sen opposition kannattajia oli paljon maaseudulla. Näidenkin 
puolueiden olisi ollut täysin mahdotonta hyväksyä vain kassojen jäsenten asemaa 
parantanut laki. Rahallisesti erisuuruiset korvaukset voitiin jollain lailla kuitenkin 
hyväksyä, koska maaseudulla oli asuminen edullisempaa, polttopuita ja ruokaa oli 
myös omasta takaa. Syntynyt kompromissi oli eräänlainen pienin mahdollinen 
yhteinen nimittäjä: työnantajat suostuivat suurempiin korvauksiin kuin alun perin 
olivat aikoneet, kun vaarassa oli kymmenkertaisesti suurempi rahamenon uhka. 
Kun ammattiliittoihin kuuluville työntekijöille hyväksyttiin nyt suurempi päivä-
raha kuin muille, se myös omalla tavallaan todisti sitä, että yhteiskunnassa oli 
tapahtumassa voimasuhteen muutos. 

Yhteiskunnallisen stabiiliuden turvaavaan hegemoniseen suostumukseen ei enää 
päästy ilman myönnytyksiä ammattiyhdistysliikkeelle, jonka aktiivit olivat olleet jär-
jestämässä liikehdintää. SKDL:ää lukuun ottamatta puolueet hyväksyivät kassajär-
jestelmän, mutta vasta sen jälkeen, kun siihen liitettiin säällinen systeemi maaseu-
dun liikaväestön avustamiseen ja mahdollisuus edelleen teettää työllisyystöitä. Jos 
vasemmistoryhmät olisivat suunnitelleet järkevästi yhdessä joulukuussa 1959 työttö-
myysturvan läpiviemisen, he kenties olisivat pyrkineet ratkaisuun, jota Maalaisliitto 
ei olisi omien kannattajiensa takia uskaltanut äänestää yli vaalien. Kun he sen sijaan 
lähtivät kilpalauluun työttömyysturvan parantamisesta joulukuussa 1959, he samalla 
antoivat aseet Maalaisliiton oikeistolle. Uusi työttömyysvakuutuslaki syntyi yksit-
täisten kansanedustajien aloitteen pohjalta ja valiokunta hylkäsi hallituksen tekemän 
lakialoitteen. Tämä on varsin harvinaista suomalaisessa parlamenttityöskentelyssä 
ja kuvastaa vasemmistoenemmistökauden anarkistista jaksoa, jolloin eduskunnan 
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erilaiset ryhmittymät ohittivat hallituksen esitykset aivan miten sattuu ja ottivat val-
lan monessa asiassa. 

Tapahtumasarjaan sisältyi monenlaista surkuhupaisuutta. Etenkin Helsin
gin Sanomien argumentointi löi itseään korville aivan kuin artikkelien taustalla oli 
vaikuttanut kaksi erilaista tulkintakehystä. Vuodesta 1956 työttömyys kiihtyi sekä 
pientilatuotannon kannattavuuden heikkenemisen, Suomen Pankin kireän rahan 
politiikan että sittemmin kansainvälisen suhdannetaantuman vuoksi. Tätä ongel-
maa helpotettiin työttömyystöillä, joiden ongelmista puhuttiin paljon. Vaatimusliike 
työttömyysvakuutuksesta oli voimakas sekä vasemmiston että oikeiston keskuu-
dessa. Helsingin Sanomat toisti kuitenkin viikosta toiseen, ettei millään työttömyys-
vakuutuksella kyetä maaseudun liikaväestön työttömyysongelmaa ratkaisemaan. 
Juuri samaisen kysymyksen ratkaisemiseksi lehti oli aiempina vuosina vaatinut työt-
tömyysvakuutusta, koska valtion työllisyystyöt paisuttivat julkista sektoria, olivat 
tehottomia, maksoivat liian hyviä palkkoja ja estivät vapaan palkanmuodostuksen 
maassa. 

Mielenosoittajat pettyivät varmaan aluksi kovastikin. Lähetystöjen ja kirjelmien 
määrä väheni joksikin aikaa kokonaan. Tehtaiden ammattiyhdistysaktiiveille uusi 
työttömyysturvan muoto antoi toisaalta lisäapua ammattiliittojen jäsenhankintaan. 
Epäoikeudenmukaisena pidetyn kompromissin kanssa oli helpompi tehdä arkista 
ay-työtä ja se auttoi sietämään tilannetta, jolle ei enää mitään voitu. Monet ovat 
sanoivat haastatteluissa, että he olivat olleet loppujen lopuksi tyytyväisiä lopputu-
lokseen. Kauko Sunisto muisti, että työttömyysturvan uudistusta arvioitiin ennak-
kotapauksena, jollainen usein tuottaisi myöhemmin lisää voittoja. Teuvo Kauhanen 
sanoi olleensa itse asiassa mielissään ratkaisusta.769

Työttömyysturvaliikehdinnän ehkä hämmästyttävin piirre oli joukkoliikkeen 
laajuus, vaikka jälkikäteen arvioiden liikkeen pohja ja tavoitteet vaikuttivat ristirii-
taisilta. Kaupunkien ammattiosastot mobilisoivat voimakkaan joukkoliikkeen sel-
laisen ongelman ratkaisemiseksi, joka kosketti suurelta osin maaseudun väestöä. 
Liike esiintyi nimenomaan yleisen työttömyysvakuutuksen puolesta, vaikka se näytti 
suosivan järjestäytymättömiä työntekijöitä ja maaseudun kausityöläisiä. Kassalinja 
sen sijaan tarjosi parempia rahallisia korvauksia kaupunkien järjestäytyneelle työ-
väestölle itselleen. Miksi ihmeessä ammattiyhdistysväki vastusti niin ankarasti sitä, 
että järjestäytyneillä työntekijöillä olisi ollut muita parempi työttömyysturva? Jäsen-
hankinta oli vähäisen järjestäytymisen oloissa ay-aktiivien keskeinen tehtävä, mutta 
jäsenkirjan jatkuva tyrkyttäminen koettiin yleensä ikävänpuoleiseksi velvoitteeksi. 
Ammattiyhdistysaktiivien toimintaan liittyi oudolta vaikuttavia paradokseja, jotka 
olivat tämän tutkimuksen ensimmäisiä johtolankoja. 

Vuosilomalain uudistus keväällä 1960 

Työntekijöiden vuosilomaoikeuden parantaminen oli kuulunut ammattiyhdistys-
liikkeen keskeisiin vaatimuksiin jo 1940-luvun lopulta, ja eduskunta oli hyväksy-
nyt vuosiloman lisäviikkoa edellyttävän ponnen vuonna 1951. Pidempää lomaa oli 
sittemmin vaadittu lukemattomien kannanottojen, lähetystöjen ja joukkotoimien 
voimin. Eduskunnassa asiaa oli jahkailtu kymmenisen vuotta. Työttömyysturva-
kamppailun lomassa työasiainvaliokunta teki lopulta sosiaalidemokraattien Lars 
Lindemanin lakialoitteen pohjalta esityksen vuosilomalain parantamiseksi. Tämä 
oli jälleen epätavallinen menettelytapa, koska yleensä eduskunta otti päätöskäsitte-
lyynsä vain hallituksen lakiesityksiä. Valiokunnan esitys tuotiin eduskunnan ensim-
mäiseen käsittelyyn huhtikuussa 1960. Tavoitteena oli saada kaikille 10 vuotta samaa 
työnantajaa palvelleille työntekijöille neljän viikon vuosiloma ja muille kolmen vii-
kon lomaoikeus yhden vuoden työsuhteen jälkeen. Lisäksi pyrittiin parantamaan 
vuosilomapalkan laskentakaavaa. Kokoomuksen edustaja Juha Rihtniemi paheksui 
asiaa ja kummasteli sitä, että työasianvaliokunta oli ottanut käsittelyyn yksityisen 
kansanedustajan lakialoitteen vastoin valtiopäiväjärjestyksen ja eduskunnan työjär-
jestyksen säännöksiä. Vuosilomalain uudistus olisi Rihtniemen mukaan merkinnyt 
noin viiden miljardin markan lisäkustannusta työnantajille.770 

Asiaa tuettiin ay-väen mielenosoituksella, joka pidettiin eduskuntatalon edustalla 
21. huhtikuuta 1959. Kansan Uutisten mukaan paikalla oli noin 7 000 henkeä. Mukana 
oli Tampereen työpaikkojen edustajia sekä useita satoja pienviljelijöitä. Mielenosoituk-
sen jyrkkänä kantana ilmoitettiin, että vuosilomalaki on toteutettava viivyttelemättä 
ja venkoilu lopetettava myös työttömyysturva-asiassa.771 Hertta Kuusinen kirjoitti 
samana päivänä isälleen: ”Rakas isä. Olipa vahinko, etteivät toveri B ym. olleet äsken 
täällä, kun eduskuntatalon eteen oli kokoontunut noin 7 000 työläistä ilmaisemaan 
mielipiteensä työttömyysvakuutus- ja lomalakien johdosta. Joskus tämä minun ’vir-
kani’ tuntuu tylsältä ja kyllästyttävältä, mutta kun sitten tulee tuollaisia juhlahetkiä, niin 
olen iloinen siitä, että pääsen esittämään ryhmämme kannan kansanparlamentille.”772 

Helsingin Sanomat esitteli erityisesti kokoomuksen edustajien tekemää vastalau-
setta, jossa kiinnitettiin huomiota siihen, että aloitteiden käsittely syrjäytti valiokun-
nan työsuunnitelman. ”Hallitusten esitysten etuoikeus eduskunta-aloitteisiin kytkey-
tyy kiinteästi siihen periaatteeseen, että aloite ja johto lainsäädäntötyössä tulee olla 
eduskunnan luottamusta nauttivalla hallituksella.”773 Vuosilomalain kolmas käsittely 
oli kiihkeä. Maalaisliiton edustaja Pakkanen ilmoitti, ettei puolue hyväksy lakia ja 
uhkasi, että se äänestetään yli vaalien, jos se hyväksytään. Vasemmistopuolueet teki-
vät asiasta välikysymykset, ja pelko siitä, että vasemmistopuolueet kaataisivat halli-
tuksen, vaikutti lopputulokseen. Lakiesitys hyväksyttiin eikä pöydällepano toteutunut. 
Maalaisliiton K-linjalaiset äänestivät enimmäkseen tyhjää.774 Työväen vappujuhlissa 



210
          

Hegemoniataistelun hullut vuodet 211Hegemoniataistelun hullut vuodet
            

juhlittiin yhteisen taistelun tulosta, kun uusi vuosilomalaki tuli voimaan heti vapun-
päivänä. Melkein kaikkien lomat pitenivät viikolla jo samana kesänä. Metsäteollisuu-
den Keskusliitto arvioi vuosikertomuksessaan ”happamesti”, että vuosilomien piden-
nyksen jälkeen Euroopan maista vain Ranskassa työskenneltiin vuosittain vähemmän 
kuin Suomessa.775

Puoluekriisit 

Uusi yhteiskunnallinen tilanne herätti neuvottomuutta ja synnytti ristiriitoja puo-
lueissa. Maalaisliitto kuohui sekä erilliseksi puolueeksi Vennamon leiriin että sisäi-
sissä kiistoissaan. Suomen Pientalon poikien Puolue perustettiin helmikuussa 1959 
ja Veikko Vennamo valittiin puheenjohtajaksi.776 K-siipi kärsi raskaan tappion puo-
lueen sisällä kesän 1960 puoluekokouksessa. Pekka Silvola voitti pienviljelijä Eeli 
Erkkilän puoluesihteerikilvassa äänin 800–381.777 Silvolaa kannattivat leimallisesti 
”oikealla” olleitten maakuntien edustajat Etelä-Suomesta ja Etelä-Pohjanmaalta, 
Erkkilää pohjoissuomalaisten ohella K-linja.778 Tässä puoluekokouksessa entinen 
puoluesihteeri Aimo Korsimo jäi pois puoluesihteerin tehtävistä. Se herätti suuria 
toiveita oikeistolaisissa puolueissa, koska Maalaisliiton puoluesihteeri Korsimo oli 
ollut Kekkosen tärkeä taustavaikuttaja, kenttäorganisaattori ja rahankerääjä. Oikeis-
topiireissä häntä pidettiin Maalaisliiton K-linjan vahvimpana linnakkeena. 

Jo yleislakon jälkeen syksyllä 1956 Korsimo oli joutunut arvostelun kohteeksi väi-
tettyään, että yleislakon innoittamat hankkeet perustaa uusi kansanliike ”muistuttivat 
IKL:n tyyliä”.779 Muutamaa kuukautta myöhemmin Helsingin Sanomat kertoi Korsi-
moon kohdistuneesta rajusta hyökkäyksestä otsikolla: ”Maalaisliiton oppositio tulittaa 
puoluesihteeriä.” Artikkelissa kerrottiin, että edellisenä päivänä julkisuuteen oli toi-
mitettu 12-sivuinen syytelehtinen, jossa Maalaisliiton oppositio syytti puoluesihteeriä 
”hämärästä poliittisesta menneisyydestä, talvisodan rintamakarkuruudesta, joka johti 
haavoittuneiden ja kaatuneiden jäämiseen vihollisen puolelle, epäselvyyksistä eräiden 
järjestö- ja sotilasyksiköiden varojen hoidossa, hirvittävästä leväperäisyydestä rahojen 
hoidossa yleensäkin ja jopa epäonnistumisesta kanalanhoitoyrityksestä nuoruusvuo-
sina”. Opposition tunnetuin johtaja on Veikko Vennamo. Kirjelmässä vaadittiin puo-
luesihteerin eroa.780 Kekkonen oli hyvin huolissaan Korsimon tilanteesta ja käsitteli 
sitä usein päiväkirjoissaan. ”Uusi Suomi on repäissyt vaatteensa ja palstansa Korsimoa 
vastaan tehtyjen syytösten perusteella. […] Pahinta, jos Arvon hermot eivät kestä. Oli 
jo sanonut Sukselaiselle, että jos hän menehtyy, niin Vennamoa voidaan syyttää kuole-
mantuottamuksesta. Huono merkki.”781

Eduskunnan oikeusasiamies Rapola totesi, etteivät puoluesihteeri Korsimoon 
kohdistuneet kantelut johtaneet syytteisiin.782 Korsimo oli kuitenkin koko kevään 

ajan ollut armottoman ajojahdin kohteena. Maalaisliiton puoluesihteeri Pekka Sil-
volan mukaan kyseessä oli ”ollut poliittisen historiamme armottomin ihmisjahti”. 
Myös Korsimo oli kirjannut jatkuvasti tuskaansa ja pelkojansa, kun etenkin Uusi 
Suomi herkutteli Korsimon sodanaikaisen komppaniapäällikön myöhemmin perät-
tömiksi todistetuille kertomuksilla muun muassa rintamakarkuruudesta. Korsimo 
sai lievän sydänkohtauksen. Hävyttömät puhelinsoitot kiristivät hänen elämäänsä 
eikä hän saanut nukutuksi. ”Minä olen nolla”, kirjoitti Korsimo päiväkirjaansa.783 
Korsimon ja häneen kohdistuneen ajojahdin merkitystä kuvannee sekin, kuinka 
sosialidemokraattien opposition julkaisemassa TTK:n lehdessä arvioitiin vuoden 
1958 vaalien tulosta ja todettiin, että Maalaisliitto oli ollut vaalien jälkeen sisäisesti 
hajoamisen partaalla. ”Odotetun suuren vaalivoiton asemasta se sai kokea suuren 
vaalitappion. Puolueella ei ollut aikaisempaa johtajaansa ja puoluesihteeri Korsimon 
jouduttua oikeiston liattavaksi, maalaisliitto menetti hermonsa.”784 

Oikeistopoliitikkojen puheissa, lehtiartikkeleissa ja vaaliarvioissa oli useaan 
otteeseen todettu, ettei vasemmistoenemmistöä olisi päässyt syntymään, jos koko 
oikeisto tai ainakin kokoomus ja kansanpuolueet olisivat olleet samassa vaaliliitossa. 
Niinpä oikeistopuolueet alkoivat pyrkiä yhteistoimintaan. Helsingin Sanomien tieto-
jen mukaan Rihtniemi, Junnila ja Päiviö Hetemäki sekä Teuvo Aura, Arvo Salmi-
nen, Jussi Lappi-Seppälä pyrkivät rakentamaan yhteistä liikettä. Kokoomus ja sen 
puheenjohtaja, kouluneuvos Jussi Saukkonen, sanoutuivat kuitenkin irti hankkeesta 
ja se raukesi keväällä 1959.785 Maalaisliitto oli yrittänyt saada hallitusta laajennettua 
talouselämän edustajilla perustellen asiaa EFTA-neuvottelujen edistämisellä, mutta 
kokoomuksessa ei sytytty.786 Hetemäki hävisi kokoomuksen eduskuntaryhmässä 
äänin 16–10 ja jätti ryhmän puheenjohtajan tehtävät.787 Simppa pilkkasi pakinas-
saan Hetemäkeä, joka oli ollut aikeissa viedä kokoomuksen yhteiseen hallitukseen 
Maalaisliiton ja simoslaisten kanssa vastoin sittemmin ilmennyttä kokoomuksen 
linjaa.788 Helsingin Sanomat tarkasteli useampaan otteeseen sekä SAK:n että sosia-
lidemokraattisen puolueen tilaa. Lehti piti huolestuttavana vasemmiston sisäisessä 
riidassa sitä, että SDP:n oppositio lähentyi yhä enemmän kommunisteja. Se ei ole 
lehden mukaan myötäillyt heitä vain eduskunnassa vaan oli ollut myös kentällä 
yhteistyössä ”äärimmäisen vasemmiston kanssa.”789 

SAK:n rinnalle perustettiin SAJ ja taistelu jäsenistä sosialidemokraattisen puo-
lueen, ay-liikkeen, TUL:n, nais- ja nuorisoliikkeen sisällä syveni. Sosialidemokraat-
teja tukeva leipuri Karl Eriksson oli valittu Suomen Elintarviketyöläisten Liittoon 
järjestäjäksi, ja kiertäessään kenttää hän aina pyrki tutkimaan, mikä lehti oli aktiivin 
pöydällä.790 Suomen Sosialidemokraatin pakinoitsija Ville Vaitelias kuvasi pakinassaan 
”Sorkkarautastrategiaa” SAK:n puheenjohtaja Vihtori Rantasen menneisyyttä: ”Vielä 
siihen aikaan, jolloin Vihtori teki sorkkaraudalla Paperiliiton historiaa, pidettiin häntä 
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kom-leirissä melkoisen huomionarvoisena sosialidemokraattina. Ja kun Vihtori sitten 
antoi arvokkaan panoksensa Kemin korpilakon murtamisessa v. 1949 tapiseerasi Vapaa 
Sana sivujaan Vihtorin kuvilla ja häntä vastaan tähdätyillä kirjoituksilla. Maassamme 
oli noihin aikoihin kolme kovaa ’kapitalistien kätyriä’, joiden arvojärjestystä on vie-
läkin näin vuosien takaa vaikea täsmentää: Kapula-Gabrielsson, Sapeli-Simonen ja 
Sorkkarauta-Rantanen”. Ville Vaitelias totesi, että olivat ajat muuttuneet ja Vihtori 
aikain mukana ja että toisinaan hänen käänteensä olivat olleet varsin nopeita.791

Monet aivan keskeiset asevelisosialistit, SDP:n johtomiehet, olivat siirty-
neet SDP:n opposition ryhmään, kuten juuri Vihtori Rantanen tai Aarre Simo-
nen. Maalaisliittolaiset kummeksuivat sosialidemokraattien poliittisia linjanvetoja. 
Jouko Tyyri ihmetteli sosialidemokraattien opposition Päivän Uutisissa, ”miten on 
sosialistien päähän juolahtanut, että he voisivat ryhtyä vastustamaan kommunismia 
ryhtymällä avoimeen yhteistoimintaan äärimmäisen oikeiston kanssa”.792 Simpan 
pakinat olivat melko jyrkkiä verrattuna esimerkiksi Helsingin Sanomien tyyliin. Kun 
Hruštšov saapui yllätysvierailulle Kekkosen 60-vuotisjuhlille, Simppa vertasi vierai-
lua siihen, kun Adolf Hitler kävi onnittelemassa Mannerheimia.793 Simppa varoitti 
myös simoslaisuudesta, joka johtaa kommunismin diktatuuriin ja muutamien kym-
menien tuhansien ihmisten ripustamiseen leukakeinuun.794 

Keskustelu valtion roolista jatkui. Oikeisto kärsi Ruotsissa vaaleissa suuren yhdek-
sän paikan tappion. Helsingin Sanomissa pohdittiin syitä: ”Ruotsin oikeiston häviö 
johtuu ilmeisesti siitä, että senkin kannattajat ovat yhä enemmän hylkäämässä yksilön 
omatoimisuutta arvostavan puolueohjelman ja siirtymässä hyvinvointivaltion kannat-
tajaksi.”795 Lehti siteerasi myös Turun Sanomia samasta aiheesta: ”Ruotsi alkaa yhä 
ilmeisemmin siirtyä hyvinvointivaltion linjoille. Kaikille samansuuruinen sosiaalinen 
etuus on siis siellä suositumpi kuin yritystahdosta ja -kyvystä riippuvainen ansiotason 
korottaminen verotaakkaa keventämällä. Annetaan toisin sanoen siunaus sellaiselle 
politiikalle, joka siirtää yhä suuremman osan ansioista yhteisön hallintaan.”796 Myös 
Raimo Ilaskivi arvioi joulukuussa 1959, että ”taistelu talousjärjestelmämme luonteesta 
jatkuu edelleen”. Voimakkaasti kohonnut pakkosäästämisaste kuvasi Ilaskiven mielestä 
yksityisen sektorin kaventuneita mahdollisuuksia käyttää itse muodostamiaan tuloja. 
Hänen mukaansa lukuisat uudet valtiojohtoiset yritykset olivat ilmauksena kansanta-
louden tuotantokoneiston omistusoikeuden rakennemuutoksista.797

Kunnallisvaalit kesällä 1960

Suomen kunnallisvaalien tulos kesällä 1960 keräsi hyvinkin ristiriitaisia tulkin-
toja. Helsingin Sanomat siteerasi Savon Sanomien pelkistystä, jossa kuvattiin, että 
viimekertainen vasemmistoenemmistöisen eduskunnan tuottanut vaalitulos sai 

ei-vasemmistolaiset liikkeelle ja tuloksena oli heille vaalivoitto. Kielteisen vastapai-
non tälle muodostaa, että kommunistit sekä pitivät että lujittivat asemiaan. Ven-
namo sai odotettua suuremman vaalivoiton, ei kommunistien vaan Maalaisliiton 
kustannuksella, ja luultavasti suunta oli osalle pientalonpoikien puolueen jäsenis-
töäkin pettymys. Myös sosialidemokraatit kärsivät tappioita, jotka hyödyttivät 
lähinnä kommunisteja.798 SDP:n Pitsinki kuvasi Suomen Sosialidemokraatissa, että 
jos kunnallisvaalien tulos siirrettäisiin eduskuntaan, vasemmisto saisi noin 44 pro-
senttia äänistä (SKDL ja SDP kummatkin noin 22 % ja porvarilliset yhteensä 53 %). 
Pitsinki esitti uusia vaaleja.799 SKP:n poliittisessa toimikunnassa Martti Malmberg 
selosti kunnallisvaaliarviota ja kiteytti arvion seuraavasti. SKDL:n vaaliliiton ääni-
määrä muodostui suurimmaksi tällä kertaa myös kunnallisvaaleissa tuoden noin 200 
lisäpaikkaa valtuustoissa. Vaalien tulos kumosi vastustajien väitteet kansandemo-
kraattien tappiosta , jos äänestysprosentti nousee.800 Väestörakenteen muutos alkoi 
jo ehkä näkyä vaalituloksessa, koska vasemmisto vahvistui kaupungeissa.801

Vaikka pientilallisten asema oli vaikea, Vennamon uusi puolue sai vain 3,5 pro-
senttia äänistä. Timo Piippo, joka kasvoi näinä vuosina pienellä asutustilalla rintama-
miesten asutusalueella Pohjois-Savossa, muisteli, että heidänkin kyläänsä perustet-
tiin näihin aikoihin SPP:n puolueosastoa eräässä tulikuumaksi lämmitetyssä tuvassa, 
eikä asia oikein ottanut edetäkseen. Hänen arvionsa mukaan Vennamo ei saanut 
laajempaa kannatusta pienviljelijöiden joukossa vaatiessaan viljelijöille lisämaata ja 
kannattaessaan asutustoiminnan jatkamista, koska Vennamo ei enää ollut riittävän 
selvillä tilanteesta maaseudulla: ”Rintamamiestila saatiin ensin hallintasopimuksella 
periaatteessa viideksi vuodeksi, mutta meilläkin meni kaksitoista vuotta, ennen kuin 
kaikki velvoitteet oli täytetty, ja sitten voitiin tehdä lopulliset kaupat. Tältä alkukau-
den viideltä vuodelta oli verovapaus, lapsen syntyessä tuli maksuvapautus velasta, 
samoin maksuvapaus tuli, kun raivattiin hehtaari lisäpeltoa. Vennamo ei tajunnut, 
että lisämaita ei enää ollut saatavina mistään ja edellä kuvatut vapaavuodet alkoi 
monella tilalla olla ohi, eikä maksuvapautuksia enää saatu. Kävi monelle perheellä 
niin, että kun olivat sitten tehneet kaupat, piti ruveta maksamaan velan lyhennystä, 
veroja ja muuta, eikä maatalous tuottanut tarpeeksi, ei ollut enää lisäansioita ja vero-
jakin piti maksaa. Tiloja alkoi mennä ulosottoon.”802 

Eduskunta ja hallitus konfliktissa 

Yhteiskunnallinen tilanne, jossa eduskunnassa oli vasemmistoenemmistö mutta 
maalaisliittolainen vähemmistöhallitus, koettiin oikeiston ja Maalaisliiton piirissä 
ongelmallisena. Jos vertaa tunnelmia vaikkapa kolmen vuoden takaiseen kevää-
seen 1957, jolloin vaadittiin suuria supistuksia, tilanne oli muuttunut. Enää ei 
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sosialidemokraattinen ryhmä vaatinut suun panemista säkkiä myöten, eikä enää 
puhuttu Huittisten hullusta, joka syö enemmän kuin tienaa. Vuoden 1960 budjet-
tikeskustelu ja lehtiartikkelit kuvaavat, kuinka eduskunnan vasemmistoenemmistö 
oli entistä enemmän alkanut toimia yhteistyössä. Helsingin Sanomat valitti, ettei 
valtiovarainvaliokunta ollut kohdellut hallituksen budjettiesitystä kunnioittavasti ja 
että budjetin loppusumma on noussut yli 18 miljardilla markalla.803 Suomen Sosia
lidemokraatin pääkirjoituksessa innostettiin vasemmistoenemmistöistä eduskuntaa 
sosiaaliseen lainsäädäntöön huolimatta maalaisliittolaisesta hallituksesta.804 SKP:n 
poliittinen toimikunta arvioi, että SDP:n eduskuntaryhmän myönteinen suhtautu-
minen yhteistyöhön sosiaalisten uudistusten toteuttamiseksi johtui yhtäältä ryhmän 
pyrkimyksistä tehdä hallituksen asema kestämättömäksi ja toisaalta pyrkimyksestä 
hankkia vaalivaltteja. Keskustelussa todettiin, että nyt on mahdollista saada tuloksia 
juuri sosialidemokraattien asenteiden muuttumisen takia.805 

Vasemmistoenemmistön synnyn jälkeen Helsingin Sanomissa käydyt talouspo-
liittiset uudelleenarvioinnit eivät olleet vaikuttaneet oikeistopoliitikkojen puheisiin ja 
toimintaan, vaan parlamentarismin ongelmallisuutta valitettiin usein ja käsitys valtion 
talouden supistamisen välttämättömyydestä oli niin yksiselitteinen, että sen katsottiin 
olevan etusijalla suhteessa parlamentaariseen demokratiaan. Näistä syistä pyrittiin löy-
tämään uusia menetelmiä, joilla kansan valitsemat edustajat eivät voisi toimia vastoin 
oikeana pidettyä valtiontalouden hallintaa. Tunnuttiin myös ajateltavan, että eduskun-
nan tuli olla kuuliainen hallitukselle. Eduskuntapuheessaan kokoomuksen puheenjoh-
taja Saukkonen kuvasi hallituksen ongelmia todeten, että hallitus on joutunut peru-
maan kymmenkunta antamaansa lakiesitystä ja että merkittävät esitykset, esimerkiksi 
kirjastolaki, ovat täysin muuttuneet valiokunnissa.806 Valtiovarainministeri Sarjala oli 
ehdottanut jonkinlaisen valtiosääntötuomioistuimen perustamista, joka puolueetto-
mana elimenä toimisi ratkaisijana asioissa, joissa selvästi havaitaan muodollisen vallan 
käyttöä perustuslain hengen vastaisesti. Sarjala paheksui sitä, että eduskunta nosti val-
tion menoja enemmän kuin hallitus esitti. Ministeri Eskola oli valittanut, kuinka ”on 
ollut uutta ja vähemmän rohkaisevaa, että molemmat sosiaalidemokraattiset ryhmät 
ovat liittyneet matalamieliseen ja maan kannalta vaaralliseen rintamaan kommunis-
tien kanssa hallituksen budjettiesityksen romuttamiseksi”.807 Sosialidemokraattinen 
Kansan Lehti piti kuitenkin suorastaan tragikoomisena hallituksen suunnitelmaa 
saattaa oppositio oikeudelliseen vastuuseen valtion menojen katteettomasta lisäämi-
sestä.808 Lisäksi Suomen Sosialidemokraatin pääkirjoituksessa oltiin tyytyväisiä siitä, että 
vasemmistoenemmistö pystyi vaikuttamaan budjettiin, vaikka hallitus ei halunnut.809 
Pakinoitsija Simppa oli huomannut, kuinka eduskunta oli ruvennut ottamaan täydelli-
sesti omiin käsiinsä kaikki ne asiat, jotka eduskunnan päätettäviksi esitetään. Hallituk-
sen toivomukset kaikuivat kuuroille korville. Eduskunta halusi näyttää, että myös sillä 

on valtaa.810 Helsingin Sanomat siteerasi Fagerholmin lausuntoa Borgåbladetissa, jossa 
Fagerholm kertoi olleensa kolmekymmentä vuotta eduskunnassa ja osan aikaa myös 
hallituksissa: ”Koskaan en ole nähnyt eduskunnan välittävän niin vähän hallituksen 
toivomuksista kuin kahden viime vuoden aikana.”811

Suomen Sosialidemokraatti piti kuitenkin eduskuntatyön saavutuksia hyvinä: oli 
saatu työttömyysturva, vuosiloma, erityislapsilisä ja Pohjois-Suomen raudanjalos-
tusteollisuus. Myös eduskuntaryhmän puheenjohtaja Henriksson kertoi lehdessä 
tyytyväisyytensä saavutuksista sosiaalisella alalla.812 Muut lehdet -palstalla Helsingin 
Sanomat lainasi Suomen Sosialidemokraatin artikkelia siitä, kuinka eduskunta oli sää-
tänyt uuden vuosilomalain, erityislapsilisän ja alkoholin väärinkäyttäjien huoltolain 
sekä korottanut kansaneläkkeitä ja sotavammaisten eläkkeitä.813 SKDL:n eduskun-
taryhmä arvioi vuoden 1960 saavutuksia: ”Ei ole kaukana aika, jolloin sosiaalisten 
saavutusten kumoaminen oli jokapäiväinen uhka, nyt esim. kansaneläkkeiden tukio-
siin saatiin 20 % korotus. Saatiin merkittäviä torjuntavoittoja; hallitus suunnitteli 
jälleen liikevaihtoveron laajentamista mm. peruselintarvikkeisiin, mutta perääntyi 
kuultuaan ryhmien kannat, yritysten poistojärjestelmää ei laajennettu kunnallisve-
roon, Rautaruukki eteni.”814 Vasemmistolaiset kansanedustajat ja lehdet ilmaisivat 
tyytyväisyyttä yhteisille saavutuksilleen eduskunnassa, kun taas maalaisliittolaiset ja 
kokoomuslaiset olivat huolissaan ja närkästyneitä. 

Eduskunta lisäsi vielä vähän menoja, 75 miljoonaa myönnettiin vapaaoppilas-
paikkoihin oppikouluihin vähävaraisista kodeista oleville lapsille äänestyspäätöksellä 
95–85.815 Eduskunta kaatoi myös uusien vaalien vaatimuksen 113–67.816 Nämä äänes-
tykset kuvasivat puoluepolitiikan kahta rintamajakoa: vapaaoppilaspaikkaäänestys 
meni suunnilleen perinteisen vasemmisto–oikeisto-jaon mukaan, kun taas uusia 
vaaleja koskevassa äänestyksessä SKDL, SDP:n oppositio ja Maalaisliitto voitti-
vat SDP:n ja sen osan oikeistoa, joka halusi uusia vaaleja. Kolmaskin rintamajako 
oli olemassa. Se kulki maataloustukien kohdalla; Maalaisliiton sisäisen heiveröisen 
sovun hintana näyttäisi olleen viljanviljelyn edistäminen. SKDL, vennamolaiset 
ja SDP:n oppositio olisivat pitäneet parempana pienviljelyksen ja karjatuotannon 
edellytyksien parantamista. 

3.5 Myrskyjen vuosi 1961 
Vuosi 1961 oli mullistusten ja järistysten vuosi. Työeläkejärjestelmä syntyi ja sosiaali-
politiikka eteni. Ministerit joutuivat valtakunnanoikeuteen ja hallitus kaatui. Honka-
liitto syttyi ja sammui. Eduskunta hajotettiin. 

Suomi liittyi EFTA:an. Itävallan kauppaministeri Bock oli todennut, että Suo-
men asia voidaan ratkaista siten, että Suomelle myönnettäisiin samat taloudelliset 
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edut kuin seitsemällä jäsenmaalla on, mutta Suomesta ei tehtäisi oikeudellisesti 
samanvertaista jäsentä.817 Suomi oli, lähinnä Karjalaisen salaisen neuvottelun seu-
rauksena, onnistunut saamaan aikaan tullisopimuksen ja suosituimmuussäädökset 
sekä EFTA-maiden että Neuvostoliiton kanssa.818 Karjalainen oli EFTA-maiden 
varoituksista huolimatta allekirjoittanut neuvostoliittolaiselle virkaveljelleen eril-
lisen kirjeen, jonka mukaan Suomi myöntäisi Neuvostoliitolle samat edut kuin 
EFTA-maille. Sopimus viivästyi, mutta lopuksi liittyminen ratkaistiin uudella sopi-
muksella.819 Tämä mahdollisti Suomelle muita Euroopan maita paremmat mahdol-
lisuudet hyödyntää sekä neuvostokauppa että länsikauppaa yhtäaikaisesti, laajentaa 
ja perustaa uutta vientiteollisuutta sekä hoitaa maatalouden ylituotanto-ongelmia. 
Suomi oli ainoa GATT-maa, joka ei purkanut samalla entisiä tullisopimuksiaan 
Neuvostoliiton kanssa. SKP:n olisi ollut jokseenkin vaikeata äänestää tämä moni-
mutkainen ja ilmiselvästi taitava kauppapoliittinen kompromissi nurin, mutta kysy-
mys oli puolueelle ongelmallinen. 

Eduskunnan sosiaalipoliittinen uudistustyö jatkui. Tammikuun alussa 1961 Suo
men Sosialidemokraatin pääkirjoitus lähti jo siitä, ettei hallitusrintamalla tulisi tapah-
tumaan etenemistä. Lehti katsoi, että päähuomio oli pantava eduskuntatyöhön ja 
sosiaalisen lainsäädännön edistämiseen, ja kertoi, että myös kommunistinen ryhmä 
tuntui kannattavan tätä ajatusta. Erityisesti kaivattiin sairausvakuutusta ja työeläk-
keitä.820 Lehden mukaan edessä olivat pitkät valtiopäivät ja eduskunnassa omaksuttu 
tee se itse -mentaliteetti oli entisestään vahvistunut.821 Eduskunta alkoikin käsitellä 
kolmea suurta asiaa, työeläkelakia, sairausvakuutuslakia ja työajan lyhentämistä, 
kansanedustajien tekemien eduskunta-aloitteiden pohjalta.822 

Työeläkejärjestelmä

SAK:n johto oli kiristänyt yleislakon viimeisillä minuuteilla vuonna 1956 pääminis-
teri Fagerholmilta lisämyönnytyksenä lupauksen työsuhde-eläkekomitean perustami-
sesta.823 Eläkekomitea oli asetettu vuonna 1956, ja työnantajat olivat boikotoineet sen 
toimintaa kaksi vuotta mutta sittemmin palanneet takaisin. Mietintö valmistui syk-
syllä 1960. Vuonna 1961 eduskunnan työasiainvaliokunta alkoi käsitellä työeläkeasiaa 
komiteamietinnön ja yksittäisten kansanedustajien aloitteiden pohjalta, koska halli-
tus ei ollut lähtenyt edistämään mietinnön ehdotuksia lakiesityksellä. Työntekijöiden 
kannalta valitseva järjestelmä oli vaatimaton. Pitkäaikaisissa työsuhteissa oli olemassa 
huoltoapulain viides pykälä, joka eli vanhan syytinkijärjestelmän rinnalla. Vanha huol-
toapulaki velvoitti työnantajat ja talolliset huolehtimaan pitkäaikaisten palkollistensa 
elannosta silloin, kun nämä eivät pystyneet enää itseään elättämään. Köyhäinhoitolain 
(sittemmin huoltoapulaki) säännökset olivat karuja: ensisijainen elatusvelvollisuus oli 

ihmisellä itsellään. Vasta siinä vaiheessa, kun hänellä tai hänen lähisukulaisillaan ei ollut 
siihen taloudellisia mahdollisuuksia, huoltoapulain viides pykälä tuli sovellettavaksi.824 

Kansaneläkelakeja laadittaessa edellytettiin, että kansaneläkkeen maksaminen ei 
vähentäisi työntekijän työnantajalta saamaa huoltoapulain mukaista elatusta. Kan-
saneläkelaitos tulkitsi kuitenkin asian toisin. Vuoden 1958 valtiopäiville kummatkin 
sosiaalidemokraattiset ryhmät ja SKDL olivat jättäneet omat lakialoitteensa huol-
toapulain viidennen pykälän muuttamisesta. SKDL:n mukaan useimmissa tapauk-
sissa ei enää ollut kyse työantajan huoltoapulain mukaisesta elatusvelvollisuudesta 
vaan työntekijän palkkaetuihin kuuluvasta eläke-edusta. Kieltäessään sen työnanta-
jat loukkasivat työntekijöiden saavutettuja oikeuksia. V. A. Virtanen (sd) esitti esi-
merkkejä Nokialta, missä yhtiö oli maksanut sadalle eläkeläiselle noin 9 000 markan 
eläkkeet mutta vähentänyt nyt jokaiselta 4 500 markkaa ja hyötynyt näin 450 000 
markkaa kuukaudessa. Hän ihmetteli, miksi Maalaisliittokin oli äänestämässä eläke-
korjausta yli vaalien. Kysehän oli siitä, annetaanko työnantajalle valtion maksaman 
työntekijälle kuuluva kansaneläkkeen etuus. Huoltoapulain muutoksesta äänestettä-
essä voitti äänin 113–75 kanta, jonka mukaan työnantajat eivät saa vähentää kansan-
eläkkeitä maksamistaan työsuhde-eläkkeistä. Sitten äänestettiin lain voimaantulosta 
– ja niin kävi, että laki äänestettiin lepäämään yli vaalien 81 äänen määrävähemmis-
töllä. Työnantajille jäi edelleen oikeus vähentää kansaneläkkeen osuus maksamistaan 
huoltoapulain mukaisista eläkkeistä.825 

Huoltoapulain nojalla työntekijä saattoi saada elatuksen kuolinpäiväänsä saakka 
työnantajalta vain, jos oli palvellut 20 vuotta samaa työnantajaa ”eikä hän omista 
varoistaan tai aviopuolisonsa tahi lastensa huolinpidosta kyennyt saamaan elatus-
taan”.826 Elintae-lehdessä oli vuosien ajan ammattiosastojen julkilausumia, joissa 
vaadittiin parannuksia huoltoapulain työsuhde-eläkkeisiin. Joissain julkilausumissa 
kuvattiin, kuinka ihmisiä irtisanottiin eläkeoikeuden takia juuri ennen kuin eläkkeen 
saamiseen tarvittu 20 työvuotta olisi tullut täyteen.827 Huoltoapulain ongelmalli-
suutta kuvannee sekin, että helsinkiläisten lihamiesten lakon päättämissopimukseen 
vuonna 1955 ei saatu mainintaa, että työntekijät otettaisiin lakon jälkeen takaisin 
töihin vanhoina työntekijöinä. Vanhemmat työntekijät menettivät eläkkeensä lakon 
jälkeen, koska eivät enää ehtineet työskennellä huoltoapulain edellyttämää 20 työ-
vuotta saman työnantajan palveluksessa.828 Vuorineuvos Walhforss olikin epäillyt 
uuden työeläkkeen lisäävän työntekijöiden vaihtuvuutta, ”jota eläkejärjestelyillä on 
voitu tähän saakka hillitä”.829 

Lakialoitteiden käsittelyn aikana keväällä 1961 eduskunnassa vieraili jälleen 
kymmeniä lähetystöjä, jotka vaativat työeläkelakien ohella 40-tuntista työviikkoa 
ja sairausvakuutusta. Helsingin metallityöpaikoilta koottiin useiden satojen mies-
ten yhteislähetystö. Pääkaupunkiseudun kymmenien rakennustyömaiden kokoukset 
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lähettivät edustajansa evästämään päättäjiä.830 Elintarvike-, rakennus, ja metalli-
työläisten keskustoimikunnat kutsuivat ihmisiä mielenosoitukseen, joka oli määrä 
pitää eduskuntatalolla juuri eläkelakien käsittelyn yhteydessä.831 Samoihin aikoihin 
SKP:n poliittisessa toimikunnassa valitettiin, kuinka ”joukkoliikkeen puuttuminen 
johtuu siitä, että suurpääoma apureineen pitää kahleissaan osaa työväenluokasta”.832 
Mielenosoitukseen kokoontui 18. toukokuuta noin 8 000 työläistä: ”Välittömästi klo 
16.00 jälkeen eduskuntatalon eteen kerääntyi väkeä lähistöllä sijaitsevilta työmailta. 
Mielenosoituskulkueista saapui ensimmäisenä Kauppatorilta lähtenyt, sitä seurasi-
vat Messukentälle kokoontuneet marssijat. Hietalahden ja Hakaniemen toreilta läh-
teneet kulkueet kohtasivat toisensa Kaivokadun ja Mannerheimintien risteyksessä 
ja molemmat nelimiehiset rivistöt yhtyivät saapuen kokouspaikalle leveänä kahdek-
sanhenkisten rivistöjen kulkueena.” Mielenosoittajia oli lisäksi saapunut Tampe-
reelta, Lahdesta, Porista, Lappeenrannasta ja Hämeenlinnasta.833 

Työsuhde-eläkelakien ensimmäinen käsittely pidettiin toukokuussa 1961. Kan-
sanedustajat napisivat melko lailla. Edustaja Janne Mustonen (skdl) paheksui sitä, 
että työssä olevien eläkkeen kertymävuodet puolitettaisiin. Hän laski, että vanhem-
pien työntekijöiden eläke vastaisi sitä köyhäinhoidollista elatusapua, jota työnantajat 
nytkin maksoivat.834 Monet iäkkäämmät mielenosoittajat katsoivat, että koko uudis-
tus oli menossa heiltä sivu suun, koska työeläkettä kerryttäisi vain puolet tehdyistä 
työvuosista. Rakennusliitto järjesti 25. toukokuuta laajan mielenosoituslakon, johon 
osallistui noin 40 000 työläistä, koska eläkeuudistusta ei aiottu ulottaa laisinkaan 
lyhytaikaisiin työsuhteisiin, jollaisia rakennus- ja metsätyöt olivat. Helsingin kokouk-
seen saapui 2 500 rakentajaa, jotka marssivat puhuttelemaan eduskuntaryhmiä.835 Kun 
eduskunta hyväksyi työeläkelait kesäkuun 2. päivänä, hallitus lupasi antaa erillisen 
lakiesityksen lyhyiden työsuhteiden eläkejärjestelmästä (LEL).836 Näin myös lyhyissä 
työsuhteissa työskentelevät – kuten rakennus- ja muut kausityöläiset – saivat työeläk-
keen saamaan aikaan kuin muutkin työntekijät.837 Helsingin Sanomat siteerasi Suomen 
Sosialidemokraatin analyysia, jonka mukaan ”noiden marssien, lakkojen ja katukokous-
ten varsinaisena tarkoituksena on kaikkein yksinkertaisimpien sielujen tavoittelu ja 
samalla barrikadilinjan kokeilu mahdollisesti jo lähitulevaisuudessa tapahtuvaa tur-
vautumista varten laajemmassakin mitassa."838 

Samana päivänä kun Helsingissä järjestettiin ammattiosastojen yhteinen mie-
lenosoitus, SKP:n poliittinen toimikunta käsitteli suunnitelmaa joukkoliikkeen 
järjestämisestä. Se näki ongelmana 40-tuntisen työviikon puolesta käytävässä 
kamppailussa ylitöiden suuren määrän. Illalla pidettävästä mielenosoituksesta ei 
kokouksessa sanottu sanaakaan, vaan kokouksen osanottajat valittivat joukko-
liikkeen puutetta. Todettiin, että pitäisi myös taistella palkankorotusten puolesta, 
ja arvioitiin, että työkohtaisen eläkelain hyväksyminen valiokunnan esityksen 

mukaisena tulisi merkitsemään työnantajille suurta etua eli noin 25 miljardia mark-
kaa vuodessa kassoihin sijoitettavien varojen vapautuessa verotuksesta.839 SKDL:n ja 
SKP:n ongelmat liittyivät työeläkeratkaisujen moniin periaatteellisiin kysymyksiin: 
puolueen kannattajakunnan kiinteiden työpaikkojen aktiivit pitivät huoltoapulain 
korvaamista uudella eläkesysteemillä hyvin tärkeänä ja kausityöläiset, etenkin raken-
nustyöläiset, halusivat myös paremmat eläke-edut, koska heille ei koskaan kertynyt 
aiemmin vaadittua 20 yhtäjaksoista vuotta samassa työsuhteessa. Toisaalta puolueen 
pienviljelijäväestö, eläkeläiset ja vanhemmat aktiivit olivat jäämässä vähemmälle. 
Periaatteellinen ongelma liittyi lisäksi eläkejärjestelmän rahoittamiseen. 

Työeläkelakiuudistusta olivat ehdottaneet kuuden puolueen lakialoitteet. 
Mukana olivat sekä suomalainen että ruotsalainen kansanpuolue, SKDL ja kum-
matkin sosialidemokraattiset ryhmät. Myös kokoomus esitti muutosesityksen 
komiteamietintöön. Useimmissa lakialoitteissa työsuhde-eläkelakien tarvetta 
perusteltiin olemassaolevan huoltoapulain puutteilla. Kansaneläke–työeläke-
ongelmaa voidaankin lähestyä monesta näkökulmasta. Jos sitä tarkastellaan pelkäs-
tään uutena järjestelmänä, jossa hylätään lapsilisä- ja kansaneläkeuudistusten niin 
sanottu beveridgeläinen universaalinen jakomalli, vasemmistoryhmien esiintymistä 
voidaan pitää ristiriitaisena irtautumisena vasemmiston perinteisestä universalis-
miperiaatteesta. Kun työeläkejärjestelmän synty sidotaan historiallisen huoltoapu-
lain viidennen pykälän ongelmiin, kysymys asettuu toisin. Työeläkekomitean mie-
tinnössä lähdettiin siitä, että kyse oli olemassaolevan järjestelmän kehittämisestä. Jo 
alkulauseessaan komitea ehdotti, että huoltoapulain viidennen pykälän mukainen 
työnantajan elatusvelvollisuus korvattaisiin kiinteiden eläkkeiden järjestelmällä. 

Kansandemokraattien ja sosiaalidemokraattien erimielisyydet liittyivät työeläkera-
hastojen hallintaan, vanhemman väestön eläkkeeseen oikeuttavien vuosien puolit-
tamiseen sekä kausityöläisten eläkejärjestelmään. Toisaalta omassa huoltoapulain 
korjausaloitteessaan SKDL ei vielä ollut lainkaan ottanut kantaa eläkkeen rahoitus-
järjestelmään. Sosiaali demokraatit olivat rakentaneet kompromissin STK:n kanssa 
suostumalla jättämään työeläkerahastot yritysten hallintaan. Kyse oli jälleen komp-
romissin mahdollisuuksien punnitsemisesta. Käsittelytilannetta leimasi puolueiden 
yleisesti hyväksymä tarve uudistaa vanhaa, huoltoapulain mukaista työnantajien 
elatusvelvollisuutta ja korvata se nykyaikaisella järjestelmällä. Kansaneläkkeen ja 
huoltoapulain elatusvelvollisuuden tuottama polkuriippuvuus jatkui uudessa mal-
lissa. Vuonna 1961 yleislakon jälkeisistä kassakriiseistä ja toteutetuista valtiontalo-
uden kymmenien miljardien markkojen supistusohjelmista ei ollut kulunut kuin 
kolme vuotta. Kun työnantajat tarjoutuivat maksamaan koko järjestelmän lystit, se 
varmasti vaikutti ay-johtajien mielestä hienolta ratkaisulta sekä jäsenkunnan että 
valtiontalouden kannalta. 
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Markku Mansnerin mukaan STK:n ja SAK:n kompromissin syntymistä helpot-
tivat kokemukset, joita työnantajat olivat saaneet toisaalta vuosilomalain ja toisaalta 
työttömyyskassalain säätämisestä. Järjestöt eivät olleet kyenneet sopimaan vuosilo-
malaista, ja eduskunta sääti lain SAK:n tahtoa noudatellen. Työttömyyskassalakia 
taas edelsi STK:n ja SAK:n yhteinen ehdotus, ja hallitus ja eduskunta toimivat sen 
mukaan.840 Sekä kokoomusta tutkinut Jyrki Smolander että SAK:n historiaa tutkiva 
Tapio Bergholm kuvaavat, miten STK:n työeläkekomiteassa saavuttamat tulokset 
herättivät ihastusta ja kateutta Ruotsin työnantajakeskusjärjestön SAF:n toimitus-
johtajan kirjeessä. Suomessa oli toteutumassa monia työnantajanäkökulmasta tär-
keitä periaatteellisia ratkaisuja, jollaisia ei Ruotsissa oltu saatu. Ne olivat eläkeva-
rojen rahastointi, takaisinlainaus ja eläketurvan kohtuullisen niukka taso. Tärkein 
näistä oli johtaja Kugelbergin mielestä eläkevarojen saaminen takaisin elinkeinoelä-
män investointeihin. 

”Paradoksaalisesti eduskunnan vasemmistoenemmistö saattoi vaikuttaa siihen, 
että oikeiston kannatti taipua, koska vaihtoehto olisi saattanut olla vielä huonompi”, 
toteaa Smolander. Työnantajat palasivat takaisin eläkekomiteaan vasemmiston vaa-
livoiton jälkeen. Smolanderin mukaan arvioitiin, ettei jäykkä kielteisyys välttämättä 
antanut toivottua tulosta vaan sosiaalisissa kysymyksissä piti joustaa, etenkin kun 
eduskunnassa oli vasemmistoenemmistö.841 Koiviston arvion mukaan työeläkelaista 
tuli pitkälti kokoomuksen toiveiden mukainen. Vares kutsuu ratkaisua aseveljien 
voitoksi.842 Toivoiko kokoomus todellakin työeläkelakeja, on sitten oma kysymyk-
sensä. Ainakin työnantajat boikotoivat komitean työskentelyä kaksi vuotta, eivätkä 
kokoomuksen kansanedustajat olleet tehneet asiasta tämänsuuntaisia eläkealoitteita 
ennen vuotta 1961, toisin kuin esimerkiksi vasemmistopuolueet tai kummatkin kan-
sanpuolueet. Eduskunnan vasemmistoenemmistö muutti kaikkien ryhmien odotus-
horisontin. Ratkaisu, joka työnantajille olisi ollut aiemmin kaukainen, saatettiin nyt 
julistaa voitoksi. Vasemmistolle muutama vuosi aiemmin lähes utopistisen tavoitteen 
toteutuminen koettiin surkeana kompromissina. Palkkatyöläisten työttömyysturvan 
ja työeläkkeen paraneminen omittiin kokoomuksen ja aseveljien voitoksi, melkein 
kuin torpparivapautus aikanaan, vaikka kummassakin tapauksessa vastassa olivat 
olleet kansalaisten liikehdinnän ja voiman tuottama pakko ja sen edessä tehdyt pie-
nimmän mahdollisen tason kompromissit. Aseveljiäkin alkoi olla perin monenlaisia, 
kun vanha akseli oli hajonnut jo yleislakkoon ja huomattava osa aseveljiä taisteli 
tässä vaiheessa SDP:n opposition rintamalla. 

Kun oikeiston edustajat, lehdistö ja työnantajat olivat hyökänneet erittäin voi-
makkaasti koko 1950-luvun alkuvuodet kansaneläkkeiden rahastoinnin kimppuun 
pitäen sitä osana julkisen sektorin laajentumista, piilososialisointina ja uhkana yksi-
tyiselle yritteliäisyydelle, työnantajien itsensä hallinnoimat työeläkerahastot olivat 

kyllä merkittävä askel 
toiseen suuntaan. Var-
sinkin kun eduskunnan 
vasemmistoenemmistö 
oli onnistunut korotta-
maan kansaneläkkeitä jo 

neljä kertaa, kuten osastopäällikkö Tauno Jylhä kertoi Helsingin Sanomissa. Vuonna 
1958 niitä korotettiin 10 prosenttia, vuonna 1960 korotettiin kansaneläkkeiden perus-
osia noin 30 prosenttia ja täysien tukiosien kohdalla tapahtui 20 prosentin korotus. 
Vuoden 1960 lopulla muutettiin tukiosien maksatuksen perusteita tavalla, joka Jylhän 
mukaan ”tulee korottamaan varsin monien eläkkeensaajien nykyisin vähennettävien 
tukiosien määriä ja siten heidän eläketurvaansakin”.843 Oletettavasti työeläkejärjes-
telmän rakentamisella tavoiteltiin myös mahdollisuutta heikentää kansaneläkkeiden 
tukiosien ja siis samalla työnantajien kansaneläkemaksujen nostopaineita, kun työ-
väestön eläketilanne alkaisi parantua uuden järjestelmän myötä. Raija Julkusen ja 
Jussi Vauhkosen arvion mukaan työnantajien, vakuutusyhtiöiden ja palkansaajien 
intressinä oli järjestelmän synnyttyä sen lujittaminen ja toimivuuden osoittaminen 
ja kansaneläkkeiden vähittäinen marginalisoituminen.844  

Työväestön ohessa myös toimihenkilö- ja palvelusektori kasvoi. Kyseisen ajan 
suurta rakennemuutosta voitaisiin myös kuvailla virkamieslakoilla, virkamiesten 
joukkoirtisanoutumisilla, pankkivirkailijoiden lakoilla ja yleensä toimihenkilösek-
torin aktivoitumisella ja järjestäytymisellä, koska myös heidän asemansa yhteis-
kunnassa muuttui. Peter Baldwin on kuvannut toimihenkilöryhmien asenteiden 
ja toiminnan vaikutusta sosiaaliturvan syntyyn muualla Euroopassa. Suomessakin 
juuri suomalainen ja ruotsalainen kansanpuolue nostivat ensimmäisinä eduskunta-
aloitteissaan esiin työsuhde-eläkkeen.845 Jos tätäkin sosiaalipoliittista ratkaisua tar-
kastellaan eräänlaisena yhteiskunnallisen hegemonian ja voimasuhteen mittarina, 

Helsingin Lihatyöläisten lakko 
kesti seitsemän viikkoa ja lak
kolaiset otettiin takaisin uusina 
työntekijöinä. Vanhemmat mie
het menettivät eläkkeensä lakon 
seurauksena. Tamperelaiset 
lihanleikkaajat tukivat helsinki
läisiä ja osaston puheen johtaja 
Kalle Tapola menetti lakon 
seurauksena työpaikkansa. Siitä 
alkoi Tapolan mustan makkaran 
tarina.
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tulos kertoo, että edelleen kehitettiin kahden eri ”elämäntavan” mallia rinnakkain, 
kuten työttömyysturvan kohdalla oli tapahtunut. Pienehkö kansaneläke kuului kai-
kille ja se turvasi eläkekomitean mietinnön mukaan kohtuullisen elämän maaseu-
dulla eläville. Hellstenin mukaan työeläkeuudistuksen tavoitteena oli työsuhteessa 
olevien vanhusten toimeentulon nostaminen samalla tasolle, jonka viljelijäväestöön 
kuuluvat olivat jo saavuttaneet. 846 Nyt siis alettiin rakentaa uudenlaista eläkejär-
jestelmää ihmisille, jotka asuivat kerrostaloasunnoissa ilman lehmää, perunamaata 
ja polttopuiden vaivalloista hankkimista joutomailta. Uuteen järjestelmään sisältyi 
visio eläkeläisestä, joka saattaisi selvitä ilman työtä, lastensa rahallista tukea tai jolla 
ei olisi omia säästöjä vanhuuden varalle. Tämä visio avautui kauas tulevaisuuteen. 
Jo eläkkeellä olevien oli selvittävä pelkästään kansaneläkkeellä, ja ennen vuotta 1962 
tehdyistä työvuosien tuloista hyväksyttiin vain puolet kertymäksi.

Helsingin peltiseppien silloinen puheenjohtaja Sulo Lehtonen oli lähellä eläke-
ikää, ja hänen eläkekertymänsä jäi pieneksi. Lehtonen muisteli vuonna 2003 vuoden 
1962 ratkaisua viimeisinä elinvuosinaankin edelleen vihaisena.847 Vasta noin vuonna 
2000 eläkkeelle jäävä olisi saanut näiden ratkaisujen perusteella täyden 40 prosen-
tin eläkkeen kansaneläkkeen lisäksi. Tässä mielessä ratkaisu jakoi myös ikäpolvia, 
sillä se suosi nuoria työntekijöitä ja syrji vanhempia. Ratkaisun taustalla tuskin silti 
oli mitään ikäpolvi-ideologiaa. Työnantajat saivat käyttöönsä isot rahastot, joilta ne 
saattoivat lainata rahaa edullista korkoa vastaan. Jos vanhimmille ikäluokillekin olisi 
pitänyt maksaa isompia eläkkeitä, työnantajan välittömät kulut olisivat olleet suu-
remmat ja edut vähäisemmät. 

Vielä vuonna 1963 tamperelaisten valtaosa piti asianmukaisena, että ihminen 
säästää vanhuutensa varalle eikä heittäydy yhteiskunnan elätettäväksi. 848 Lainsää-
däntö oli siis suorastaan edellä yleistä mielipidettä, ainakin jos Yrjö Heleniuksen 
tutkimuksen tulosten oletetaan sitä kuvaavan. Samalla uusi työeläkejärjestelmä 
poisti tai ainakin heikensi kasvavalta nuorelta polvelta melko ankaraa velvoitetta. 
1960-luvulla varttuva nuoriso saattoi jo ajatella elävänsä vain itselleen. Heidän ei 
enää tarvinnut varautua vanhempiensa varalle. ”Ruumis kuuluu itselle” oli eräs aika-
kauden innoittavia tunnuksia.

Maaltamuuton ja lasten elatusvelvollisuuden heikkenemisen vaikutukset van-
husväen asemaan saattavat olla hyvinkin dramaattisia. Vuoden 2010 tammikuussa 
Helsingin Sanomissa kuvattiin kiinalaisten vanhusten tilannetta otsikolla ”Yli 
100 000 kiinalaista ajautuu vuosittain itsemurhaan”. Lehdessä kuvattiin heikon elä-
kejärjestelmän seurauksena syntynyttä massamittaista vanhuusköyhyyttä, joka ajaa 
vuosittain enemmän kuin satatuhatta yli 55-vuotiasta kiinalaista itsemurhaan. Artik-
kelin mukaan syynä tilanteeseen oli Kiinan kaupungistuminen ja massiivinen maal-
tamuutto sekä yhden lapsen politiikka.849 

Honka-liitto 

Viimeinen suuri hanke palauttaa valtaan vanhan hegemonian arvot ja miehet alkoi 
alkuvuodesta 1961. Sosialidemokraattisen puolueen lähetystö Väinö Tannerin joh-
dolla kävi pyytämässä oikeuskansleri Olavi Honkaa presidenttiehdokkaakseen. Hel-
mikuun 22. päivänä asiasta kerrottiin sekä Suomen Sosiali demokraatissa että Helsingin 
Sanomissa, joka esitteli presidenttiehdokasta kertoen, että hän oli vanhan sivistyssu-
vun jäsen. 850 Honka oli nimitetty oikeuskansleriksi vuonna 1956 ja hän oli Helsingin 
Sanomien mukaan runsaan viiden vuoden toimikautensa aikana joutunut selvittä-
mään useita virkaportaissa tapahtuneita väärinkäytöksiä. Lehdessä myös kuvattiin, 
miten Honka oli esittänyt kassakriisien aikana kirpeää arvostelua valtiontalouden 
hoidosta ja käynnistänyt myös Kansaneläkelaitoksen ja Kätilöopiston juttujen tut-
kinnat.851 Jos Helsingin Sanomien kirjoitusten määrä kuvaa henkilön saamaa julki-
suutta, tämänkin tutkimuksen kolme erityisen näkyvää hahmoa olivat jo ikämiehiä. 
Kireän rahan Rainer von Fieandt oli syntynyt vuonna 1890, Väinö Tanner vuonna 
1881 ja Olavi Honka nuorimpana vuonna 1894. Tanner oli tukenut aktiivisesti von 
Fieandtin talouspolitiikkaa ja nyt hän astui jälleen kerran esiin vaikuttajana. 

Fagerholmin yöpakkashallituksen kaatuminen, kolme vuotta vasemmistoenem-
mistön kautta eduskunnassa ja SKDL:n vaalivoitto myös kunnallisvaaleissa olivat jo 
ilmeisesti muuttaneet yhteiskunnallista ilmapiiriä, eikä puolueiden oikeistoryhmit-
tymää enää saatu kasaan niin helposti kuin syksyllä 1958. Honka voitti kansanpuo-
lueen presidenttiehdokkuuden vasta katkeran taistelun seurauksena ja kansanpuolu-
een puheenjohtaja Merikoski jätti paikkansa.852 Tilanne kirvoitti Helsingin Sanomat 
käsittelemään puolueiden poliittista hajaannusta. Lehti valitti sosialidemokraattien 
hajaannusta, koska sen seurauksena kommunistit hyötyvät tilanteesta, mutta totesi: 
”Sosialidemokraattien hajanaisuudesta eivät muut kansanvaltaiset puolueet voi tun-
tea edes vahingoniloa. Monet niistäkin ovat näet pahassa pinteessä. Maalaisliitto 
on näet suunnilleen samassa asemassa kuin sos.dem. puolue Vennamon erottua ja 
perustettua oman ryhmänsä. Kokoomuksessa on näennäisestä yksimielisyydestä 
huolimatta omat sisäiset jännityksensä. Se johti esim. viime vuonna hallitusneuvot-
telujen jälkeen jopa eduskuntaryhmän puheenjohtajan vaihdokseen. Hongan nime-
äminen presidenttiehdokkaaksi taas puolestaan ei ole tiettävästi ollut eräiden vaiku-
tusvaltaisten kokoomuslaisten mieleen. Kansanpuolueen hajanaisuudesta äskeinen 
Jyväskylän puoluekokous oli puolestaan selvänä esimerkkinä ja ruotsalaistenkin kes-
kuudessa on ollut ristivetoa presidenttikysymyksen yhteydessä. […] Voitaneen ehkä 
todeta, että kansanvaltaiset puolueryhmittymät ovat poliittisessa käymistilassa.”853 
Eduskunnan sosiaalipoliittisessa toiminnassa kehittynyt vasemmistopuolueiden 
yhteistyö ei yltänyt presidentinvaaleihin. SKP:n poliittiselle toimikunnalle raportoi-
tiin keskusteluista, joissa oli pyritty saamaan sosialidemokraattien kanssa yhteinen 
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presidenttiehdokas. Sosialidemokraateille oli esitetty muiden muassa R. H. Oittista 
tai E. A. Wuorta, mutta yhteistä ehdokasta ei löytynyt. Poliittisessa toimikunnassa 
käsiteltiin myös oman ehdokkaan nimeämistä. ”Hertta Kuusisen ehdokkuudesta 
naisena on luovuttava”, todettiin kokouksessa.854 

Jo vuonna 1959 oli alkanut myös muhia suuria talousskandaaleja, joista muuta-
malla oli suoraa vaikutusta seuraavina vuosina suomalaiseen sisäpolitiikkaan ja jotka 
myös osin juontuivat puolueiden sisäisistä ristiriidoista. Sekä Kätilöopiston että 
Kansaneläkelaitoksen oikeusjutut näyttivät kohdistuneen pääasiassa niiden poliitik-
kojen niskaan, joita esimerkiksi Suomen Sosialidemokraatissa pidettiin pahamaineisen 
”kansanrintaman” miehinä. Näiden oikeusjuttujen taustalla oli tuleva presidentti-
ehdokas, oikeuskansleri Olavi Honka. Vuoden 1959 taloushuijausten käsittelyssä 
lehdistössä oli vielä erilainen tunnelma kuin seuraavina vuosina. Vasemmistolaiset 
lehdet, etenkin Kansan Uutiset, ilakoivat eliitin rappiolla, ja  Helsingin Sanomat pohti 
liian nopean säätykierron heikkouksia. 

Kätilöopiston rakentamiseen oli valittu Teora-niminen rakennusliike. Se oli 
tehnyt halvimman tarjouksen, mihin vedoten rakennuttamisesta vastannut Aarre 
Simonen puolusti Teoran valintaa. Kun Teora sitten meni konkurssiin, arvioitiin, 
että kätilöopistoskandaalista tuli yli 250 miljoonan vahingot valtiolle.855 Rakennus-
liike Puolimatka sai Fagerholmin yöpakkashallituksen aikana loppu-urakan, jonka 
ylihintaa vastusti muiden muassa Maalaisliiton Atte Pakkanen. Ratkaisu tapahtui 
hallituksessa äänestämällä 5–4. Aarre Simosen toiminnan tutkimisen oli aloittanut 
samainen Fagerholmin hallitus, jossa ministereinä olivat toimineet SDP:n oikeisto-
laisen suunnan Olavi Lindblom ja Väinö Leskinen. Myöhemmin Suomen Sosiali
demokraatin pakinoitsija Simppa eli Simo Juntunen tuomittiin Helsingin raastuvan-
oikeudessa sakkoihin Kätilöopisto-kirjoituksistaan, joissa hän syytti Simosta 
korruptiosta.856 Tapahtumasarja syytöksineen ja vastasyytöksineen vaikuttaa kosto-
yritykseltä, koska vanha asevelitoveri oli loikannut sosialidemokraattien oppositioon 
eikä ollut suostunut antamaan urakkaa Puolimatkalle, vaikka sellaisesta oli ilmeisesti 
alun perin sovittu puoluerahoitusneuvotteluissa. Tämän jutun oikeudellisen tutkin-
nan oli käynnistänyt Olavi Honka. 

Myös kansaneläkelaitoksen asuntojuttu alkoi näyttää vakavalta. Kansan Uutiset 
kertoi, että Kela oli tehnyt itsensä syypääksi eläketurvan toteuttamiseksi koottu-
jen varojen väärinkäyttöön.857 Kela oli rakennuttanut henkilökuntansa ostettavaksi 
asuntoja aravanlainan, vapaiden lainamarkkinoiden ehdoilla.858 Sekä Mannerhei-
min Lastensuojeluliiton varoissa että Helsingin kaupungin tileissä ilmeni jatkuvia 
rötöksiä. Karin pilapiirros ”Kun kehenkään ei voi luottaa” kuvasi syntynyttä ilma-
piiriä. Kuvatekstissä luki, että nykyisessä tilanteessa olisi kai syytä, että esimerkiksi 
jokaista erilaisten hyväntekeväisyysmerkkien myyjää seuraisi kaksi tilintarkastajaa. 

Piirroksessa pieni poika myi kukkia ja kaksi jämerää mustapukuista tilintarkastajaa 
seisoi takana. Seuraavassa kuvassa poika puri saamaansa rahaa. Tekstinä luki, että 
”myyjien olisi otettava käyttöön tuo vanha tapa puremalla todeta rahojen aitous”. 
Piirroksen taustalla oli lehtileike, jossa kerrottiin, että rahapajan entistä johtajaa syy-
tetään väärän rahan valmistamisesta.859

Helsingin Sanomat moitti tilanteesta nopeaa säätykiertoa otsikolla ”Politiikka ja 
sivistyneistö”. ”Erilaiset omaisuusrikokset, julkisten varojen väärinkäyttö ja itsekäs 
oma edun tavoittelu ovat tälle ajalle tyypillistä.” Lehden mukaan ongelmana oli, että 
sivistyneistö oli alkanut vieroksua politiikkaa ja aatteellisuus oli väistynyt ”reaalipo-
litiikan tieltä”. Artikkeli totesi, miten ”nopea säätykierto on sinänsä ymmärrettävä 
ja väistämätön ilmiö, mutta siihen sisältyy vaaramomentteja.”860 Puunviennin edis-
tämisrahastoa oli käytetty 20 miljoonan markan edustuskassana. Metsähallituksen 
pääjohtajaan Osaraan kohdistunut oikeusjuttu alkoi maaliskuussa 1960.861 Myös 
rautatiehallituksen pääjohtaja Aalto oli syyttäjän mukaan hyötymis- ja hyödyttä-
mistarkoituksessa rikkonut asetuksia ja syyllistynyt virkarikoksiin.862 Sosialidemo-
kraattien Kaarlo Pitsinki kysyi Turussa 1961 pitämässään vappupuheessa, ”liekö 
toista maata, jossa virkaansa hoitava ministeri, korkeimman hallinto-oikeuden pre-
sidentti ja valtiopankin johtaja istuisivat samanaikaisesti syytettyinä virkarikoksista 
ja virkavirheistä”.863

Tammikuussa 1961 Kansaneläkelaitoksen asuntojuttu meni oikeuteen.864 Kesäkuun 
lopulla 1961 hovioikeus tuomitsi asuntojutussa Kelan johtajat viraltapantaviksi. Pois 
joutuivat pääministeri Vieno Sukselainen, korkeimman hallinto-oikeuden presidentti 
Reino Kuuskoski sekä johtajat Sumu, Hillilä ja Hiltunen. Juttu lähti liikkeelle oikeus-
kansleri Olavi Hongan virkakaudella, totesi Suomen Sosialidemokraatti.865 Helsingin 
Sanomat kommentoi pääministeri Sukselaisen eroa: ”Eduskunnan edessä Sukselaisen 
vähemmistöhallitus on ollut heikko ja kriittisissä tilanteissa se on ollut äärimmäisen 
vasemmiston – kommunistien ja skogilaisten – poliittisen tuen varassa, joka tuki ei ole 
kertaakaan pettänyt.” Lehden mukaan ”suurta osaa eduskunnassa oli näytellyt vasem-
mistoenemmistön yhteisrintama, joka on ajanut läpi eräitä huomattavia, valitettavasti 
huonosti valmisteltuja sosiaalisia uudistuksia. Hallituksen heikkoutta osoitti se, että se 
ei kertaakaan uskaltanut panna olemassaoloaan vaakalaudalle.”866 Helsingin Sanomat 
esitteli Maakansan näkemyksiä kertoen, että lehti ihmetteli asian käsittelyn nopeutta ja 
piti tuomiota sensaatiomaisena. Hovioikeus oli vapauttanut johtajat viroistaan, vaikka 
tapahtuneet ratkaisut olivat olleet Kelan eri elimissä käsiteltävinä ja eduskuntakin 
oli ne hyväksynyt laitoksen kertomusten yhteydessä. Toisekseen oudolta Maakansan 
mielestä vaikutti se, että hovioikeus saattoi vapauttaa korkeimman hallinto-oikeuden 
presidentin. Oliko hovioikeudella tällaisia valtuuksia, kysyttiin lehdessä.867 Maakansan 
mukaan Kansaneläkelaitoksen jutun käsittelyyn liittyi joukko outoja piirteitä, jotka 
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hämmästyttivät lakimiespiirejä: ”Jo yhä laajemmissa piireissä levisi käsitys, kuinka 
poliittisista syistä etukäteen lehdistössä järjestetyllä ajojahdilla oli luotu tietty ristiin-
naulitsemis-tunnelma, joka oli tarttunut myös hovioikeuden jäseniin”.868 Myös SKP:n 
poliittisessa toimikunnassa arvioitiin, että Kela-jutussa kysymys oli Honka-rintaman 
hyökkäyksestä maalaisliittolaista hallitusta vastaan ja että mielialan heilahdus oikeis-
ton toivomaan suuntaan suuren yleisön keskuudessa on nyt ilmeinen. Tuomioissa oli 
SKP:n poliittisen toimikunnan mielestä kysymys rosvojen poliittisesta pelistä, jossa 
pelataan ihmisten tunteilla.869 Maalaisliittoa tutkineen Kari Hokkasen näkemyksen 
mukaan Kelan asuntojen lainaehdot eivät olleet poikenneet enempää yksityisten 
yritysten kuin valtionyhtiöidenkään vastaavista ratkaisuista ja jutun poliittinen ajo-
jahtiluonne oli selvä.870 Kesäkuun lopulla 1961 Honka-liitto olikin niin itsevarmana, 
että Tanner kehotti Kekkosta luopumaan presidenttiehdokkuudestaan. Kekkonen oli 
liittänyt kyseisen lehtileikkeen omaan päiväkirjaansa.871 Kun Sukselaisen hallitus kaa-
tui hovioikeuden tuomioiden vuoksi, maaherra Martti Miettunen muodosti uuden 
hallituksen. Eduskunnan aloittaessa syysintokauttaan Helsingin Sanomien pääkirjoi-
tuksessa arvioitiin, ettei lähetekeskustelussa puutu aiheita, kuten esimerkiksi ”kesän 
tapahtumat, jolloin Helsingin hovioikeus sai aikaan sen, mihin eduskunta ei monista 
yrityksistä huolimatta kyennyt”.872 

Kylmä sota 

Suomalaisen sisäpolitiikan kuohuihin vaikutti myös kansainvälisen tilanteen jat-
kuva kärjistyminen. Pahan merkit kansainvälisen tilanteen kärjistymisestä koettiin 
jo huhtikuussa 1961, kun kolme konetta pommitti Havannan lentotukikohtaa, joka 
sai täysosuman ammusvarastoon. Castro syytti Yhdysvaltoja. Tilanne kiristyi kesällä 
ja syksyllä 1961, länsivallat lisäsivät joukkojaan Berliinissä. Neuvostoliitto ja USA 
aloittivat jälleen ydinasekokeet ja puolueettomat maat antoivat rauhanvetoomuksia. 
Ruotsissa julkaistiin ohjekirjanen ydinsodan varalle.

Kekkonen oli juuri näihin aikoihin USA:ssa ja suomalaisille kerrottiin, että hän 
oli saanut sydämellisen vastaanoton Washingtonissa.873 Presidentti Kekkosen loma 
Hawaijilla keskeytyi, kun Neuvostoliitto antoi Suomelle nootin, jossa ehdotettiin kes-
kusteluja sotilaallisesta yhteistyöstä YYA-sopimuksen pohjalta. Olavi Honka puhui 
Helsingissä täydelle salille todeten, miten ulkopolitiikalla pelotellaan: ”Kansalaisilla on 
täysi syy rauhassa ja pelosta vapaina määritellä kantansa vaaleissa esille nouseviin kysy-
myksiin.”874 Eduskunnan puhemiehen Fagerholmin avoin kirje herätti hämminkiä. 
Helsingin Sanomat kertoi, että ”[s]amaan aikaan kun tasavallan presidenttiä kuljettanut 
kone torstaina valmistautui laskeutumaan Novosibirskiin, annettiin täällä julkisuuteen 
eduskunnan puhemiehen K. A. Fagerholmin Hongan vaaliliitolle osoittama avoin 

kirje, jossa hän ehdotti, että tällä kertaa luovuttaisiin kokonaan presidentin vaalista 
ja erikoislailla jatkettaisiin nykyisen presidentin toimikautta.”875 Simpan pakina Suo
men Sosialidemokraatissa osoitti taipumatonta asennetta: ”Odotimme kenellä porvarilla 
ensinnä housut lepattaa, se olikin Fagerholm, mutta meitä ei pelota, taistellaan.”876

Kekkosen itsensä kerrotaan olleen hyvin harmistunut nootista. Monien salaisina 
pidettyjen mielipidetiedustelujen tietojen perusteella hän oli muutenkin johtanut 
vaalitaistelua selvästi, ja hän olisi useimpien tutkijoiden arvion mukaan halunnut 
osoittaa kykenevänsä voittamaan Hongan ilman minkäänlaista ulkopuolista tukea.877 
Aappo Kähösen tutkimuksen mukaan sekä yöpakkaset syksyllä 1958 että noottikriisi 
vuonna 1961 johtuivat Neuvostoliiton kylmän sodan ongelmista Saksojen kanssa ja 
olivat tosiasiassa vastakkaisia Neuvostoliiton strategialle, jonka tavoitteena oli ollut 
osoittaa Suomen-politiikkansa avulla muille Pohjoismaille rauhanomaisen rinnak-
kaiselon mahdollisuuksia.878 Kekkonen hajotti eduskunnan ja päätti uusien vaalien 
järjestämisestä marraskuun puolivälissä 1961.879 

Honka-liittoa on yleensä tarkasteltu vain ulkopoliittisena projektina. Ottaen 
huomioon Hongan talouspoliittiset näkemykset ja kytkökset vanhan hegemonian 
talouspoliittiseen eliittiin sekä toisaalta Suomen presidentin silloisten valtaoikeuk-
sien laajuus kyseessä oli ilmiselvästi kokonaisvaltaisempi hanke keskeyttää eduskun-
nan vasemmistoenemmistön aloittama talous- ja sosiaalipoliittinen uudistuspoli-
tiikka ja palauttaa takaisin aiemmat talouspoliittiset doktriinit ja toki ottaa etäisyyttä 
Neuvostoliittoon – eräänlainen viimeinen taisto sekin lajissaan. 

Vasemmistoenemmistön viimeiset ponnistukset 

Lapsilisien korottamishanke oli noussut esiin loppukesästä 1960 juuri kunnallisvaa-
lien alla, mikä osoitti, että edellisten eduskuntavaalien opetus oli muistissa. Helsingin  
Sanomat oli siteerannut silloin Uuden Suomen ivallista arviota: ”Pääministerin lupa-
usta lapsilisien korottamisesta ei suotta esitetty juuri Kainuussa vaalien aattona.” 
Luvatut korotukset toteutettiin vuoden 1961 alussa ja lapsilisiä nostettiin 200 mar-
kalla kuukaudessa.880 Eduskunnan vasemmistoenemmistön aktiivisuus herätti 
lehdissä ristiriitaisia tunteita valtiopäivien alkaessa vuonna 1961. Helsingin Sano
mat oli huolissaan, koska jo edellisten valtiopäivien aikana oli sivuutettu säännös, 
jonka mukaan valiokunnissa on hallituksen esitykset otettava valmisteluun ennen 
aloitteita. Lehti siteerasi myös Aamulehden valitusta siitä, että hallitus on käytän-
nössä joutumassa syrjään lainsäädäntötyöstä.881 Samoin Helsingin Sanomat lainasi 
 Maakansaa, joka varoitti vasemmistoa harkitsemattomista asenteista uusilla valtio-
päivillä. Lehti epäili, että sosialidemokraatit olivat yrittäneet aiheuttaa hallitukselle 
vahinkoa vastuuttomalla talouspolitiikallaan edellisen syksyn budjettiprosessissa ja 
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että ”muut vasemmistoryhmät eivät ole halunneet olla pekkaa pahempia. Tästä oli 
seurauksena eräänlainen sattumanvaraisuus ja uhmamieli ratkaisujen teossa.”882 Suo
men Sosialidemokraatti valmistautui omalla tahollaan ja kirjoitti pääkirjoituksessaan, 
että edessä olivat pitkät valtiopäivät. ”Eduskunnassa omaksuttu tee se itse -menta-
liteetti on entisestään vahvistunut.” Tavoitteena oli saada verolakeihin uudistuksia, 
perheellisille ja pientuloisille helpotuksia.883 

Vuoden 1961 aikana etenivät keväällä säädettyjen työeläkelakien lisäksi muun 
muassa metsätyöläisten minimipalkkalait, työriitain sovittelulait ja kirjailijoiden 
tekijänoikeuslait. Metsätöihin oli alettu suunnitella minimipalkkalakia vuoden 1960 
keväällä.884 Teollisuuslehti oli pitänyt hallituksen ehdotusta metsä- ja uittotyöväen 
minimipalkoista ”tarpeettomana säännöstelyesityksenä”, mutta toukokuun lopulla 
1961 eduskunnassa hyväksyttiin metsä- ja uittotyöläisille minimipalkat.885 Työväen-
asiain valiokunnan vasemmistoenemmistö muutti työriitain sovittelulakia ja supisti 
sen soveltamisalaa. Kahden viikon ennakkoilmoitusvaatimus työsaarroilta ja joukko-
irtisanoutumisilta poistettiin, mikäli ne ovat taistelukeinoja työriidoissa.886 Helsingin 
Sanomat paheksui aiheettomina näitä muutoksia.887 Kirjastolait ja tekijänoikeus-
lait hyväksyttiin eduskunnassa maaliskuussa 1961.888 Lakien käsittelyä seurasi suuri 
joukko kirjailijoita, ja Marja-Leena Mikkolan mukaan Arvo Salo muistutti usein 
myöhemmin Kirjailijaliiton kokouksissa, että kirjailijoiden tekijänoikeuslait saatiin 
nimenomaan eduskunnan vasemmistoenemmistön aikana.889

Kun Kekkonen oli hajottanut eduskunnan noottikriisin yhteydessä, ammattiyh-
distysväelle tuli kiire painostaa vasemmistoenemmistöistä eduskuntaa toteuttamaan 
ne vaatimukset, joita oli pidetty esillä. SAK kiirehti jälleen työaikauudistusta ja raken-
tajien valtakunnalliset kokoukset kiirehtivät 40 tunnin työaikalakia.890 Tamperelaislä-
hetystöjä, metallin lähetystö, Tampereen kaupungin rakennusosaston lähetystö ja len-
tokonetehtaan ammattiosaston lähetystö vierailivat eduskunnassa vaatimassa työajan 
lyhennystä ja sairausvakuutusta.891 Turun kunnantyöläisten lähetystö kävi myös edus-
kunnassa, SAK:ssa ja liitossa vaatimassa 40-tuntista työviikkoa.892 Rakennustyöläisten 
liiton Uudenmaan aluejärjestö päätti kehottaa ammatillisia järjestöjä ja työpaikkoja 
joulukuun alkupäivinä mielenosoitukseen eduskuntatalolle 40-tuntista työviikkoa 
ja sairausvakuutuslakia hakemaan.893 Helsinkiläisten ammattiosastojen järjestämä 
kokous vaati viisipäiväistä työviikkoa ja sairausvakuutuslakia. Kone ja Silta -tehtaan 
työväki päätti 300 työntekijän kokouksessaan esittää marssia eduskuntatalolle 7.11., 
ja samoin tekivät Pasilan konepajan työläiset. Metalli 5 yhtyi mielenosoitushankkee-
seen.894 Helsingin rakennus-, metalli- ja elintarvikealojen keskusjärjestöjen edustajat 
jättivät eduskuntaryhmille kirjelmät. Suomen Nahka-,  Jalkine- ja Kumityöväen Liiton 
lähetystö kävi myös vaatimassa sosiaaliministeriltä 40 tunnin työviikkoa ja sairausva-
kuutusta. Lukuisia muitakin lähetystöjä kävi eduskuntaryhmien puheilla joulukuun 

alkupäivinä.895 Lähes 8 000 työläistä osallistui Eduskuntatalolla mielenosoitukseen, 
kerrottiin Kansan  Uutisissa.896 ”Jarrutus lopetettava. Ei pitkiä joululomia”, vaativat 
turkulaiset metallityöläiset kiirehtien työaika lakia ja sairausvakuutuslain käsittelyä. 
6 500:aa turkulaista metallimiestä edustava lähetystö vieraili myös eduskunnassa.897 

Vasemmistoenemmistön toiminta eduskunnassa ja kansalaisliikehdintä ärsyttivät 
oikeistolaisia lehtiä. Helsingin Sanomat ihmetteli, miten kevytmielisesti meillä pyri-
tään työajan lyhentämiseen, kun varakkaimmissakin maissa nykyisin työhön vuodessa 
käytetty aika on pitempi.898 Lehti siteerasi Pohjolan Sanomia, joka valitti vasemmis-
ton politiikkaa ja moitti laskelmien puutetta: ”Mikään matematiikka ei nimittäin voi 
selittää mahdolliseksi sitä, että ilman erittäin suurten taka-askelten uhkaa voitaisiin 
toteuttaa toisaalta esimerkiksi työsuhde-eläkkeet ja sairausvakuutus ja toisaalta työ-
ajan lyhentäminen. Taloudellisesti ajatellen ne lyövät toisiansa korville niin että pauk-
kuu.”899 Veronmaksajain Keskusliiton lähetystö kiirehti ministeri Sarjalan puheilla 
selvittämään, kuinka ”kahden viime vuoden aikana tapahtunut menojen lisäys on 
yhteensä 90 miljardia eli 25 prosenttia ja näin ollen sekä markkamääräisesti että suh-
teellisesti suurempi kuin mitä oli menojen reaalinen nousu koko aikana 1951–1959”.900 
Veronmaksajain Keskusliitto ehdotti valtion menojen supistamista.901

Jättibudjetti

Hallitus antoi budjettiesityksen syyskuussa eduskunnalle.902 Helsingin Sanomat hur-
jistui kerrassaan. Pääkirjoituksessa lehti ihmetteli, kuinka valtion menoarviot ovat 
viime vuosina kasvaneet hämmästyttävää vauhtia.903 Lehdessä esiteltiin budjettia 
useilla sivuilla, kauhistuneilla kaavioilla ja pilakuvilla. Otsikolla ”Missä maassa?” 
Helsingin Sanomat siteerasi Karjalaisen pakinoitsija Sepän esittämää kysymystä: 
”Mikä on sellainen maa, jossa valtion budjetin menojen loppusumma on kuudessa 
vuodessa noussut kaksinkertaiseksi? Missä maassa hallitus ilmoittaa tehneensä bud-
jetin menopuolesta niin pelottavan suuren sen vuoksi, että se on arvellut opposi-
tion muuten tekevän saman? Missä maassa vasemmisto-oppositio tästä huolimatta 
ilmoittaa tahtovansa tehdä budjetin menopuolesta vielä suuremman?”904

Kansanpuolueen edustaja Kaitila totesi eduskunnassa, että kyseinen budjetti oli 
havainnollinen esimerkki siitä virheestä, mikä tehtiin, kun eduskuntaa ei hajotettu 
jo vuosi sitten.905 Pääministeri Miettunen puolusti budjettiesitystä, mutta totesi, ett-
eivät kokemukset vähemmistöhallituksen mahdollisuuksista vaikuttaa eduskunnan 
ratkaisuihin erilaisten menolisäysten välttämättömyyttä arvioitaessa ole olleet kovin 
rohkaisevia.906 Kokoomuksen kansanedustaja Rihtniemi katsoi, että syynä budje-
tin ongelmiin oli vuoden 1958 valtiollisten vaalien tulos. Hänen mielestään se, että 
edellisissä eduskuntavaaleissa menetettiin porvarillinen enemmistö, oli aiheuttanut 
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”talouspolitiikassa suunnanmuutoksen asiallisesta harkinnasta helppohintaiseen puo-
luepolitiikkaan”. Rihtniemen mielestä tästä tilanteesta ”kantoi vasemmisto yhtenä 
kokonaisuutena vastuun”.907 Helsingin Sanomat uutisoi asiaa otsikolla ”Jättilisäys bud-
jettiin lapsilisien nostoon”. Asia oli ollut ensimmäisessä käsittelyssä valtiovarainva-
liokunnassa, tavoitteena nostaa oli lapsilisä 1 400 markasta 1 700 markkaan. Päätös 
syntyi vasemmiston äänillä.908 Joulukuussa nousivat myös kansaneläkkeet. Indeksi oli 
noussut lokakuussa vaaditut 10 pistettä ja valtioneuvosto hyväksyi Kelan ehdotuksen, 
että nousu toteutetaan jo joulukuun alusta.909 Arava-määrärahan korotus 10 miljar-
diin markkaan hyväksyttiin. Asiaa ei siirretty yli vaalien. Lykkäämistä kannattivat 
vain Maalaisliiton edustajat ja kaksi ruotsalaisen kansanpuolueen edustajaa.910 

Valtiovarainministeri Sarjalan puheenvuoro joulukuussa budjetin hyväksymiskes-
kustelun alussa kuvasi hallituksen ja eduskunnan suhteita. Istuva valtiovarainministeri 
paheksui sitä, että budjetin loppusumma oli kasvanut liikaa ja että kuluneen vuoden 
menot olivat olleet liian suuria, koska sosiaaliset tulonsiirrot olivat kasvaneet kolmen 
ensimmäisen neljänneksen aikana yli 22 prosenttia. Sarjala viittasi niihin kuluihin, joita 
oli syntynyt lapsilisien, sotilasvammalain mukaisten korvausten sekä valtion kansan-
eläkemenojen osuuksien korottamisesta. Valiokunnan tekemistä uusista muutosehdo-
tuksista oli suurin lapsilisien korottaminen, mikä merkitsisi viittä miljardia markkaa 
lisää menoja valtiolle. Sarjala ehdotti vielä kerran asian harkitsemista ja siirtämistä 
tuonnemmaksi. Hän luetteli muitakin valtiovarainvaliokunnan tekemiä menojenko-
rotusehdotuksia, joita hän kehotti vielä kerran harkitsemaan. Sarjalan mielestä ei olisi 
tullut lähteä arava-määrärahojen lisäämiseen. Hänen mielestään toimenpiteet olivat 
talouspoliittisesti epätarkoituksenmukaisia. Valtiovarainministeri piti myös mahdot-
tomana sellaisen lainamäärän saamista, jota budjetissa esitettiin, ja katsoi, ettei valio-
kunnassa ollut toimittu perustuslakien määräysten ja hengen mukaisesti.

Myös Maalaisliiton kansanedustaja, entinen pääministeri Sukselainen ilmoitti, 
etteivät maalaisliittolaiset ole tyytyväisiä valtiovarainvaliokunnan enemmistön 
kannanottoihin.911 Edustaja Jussi Saukkonen (kok) totesi, että vaikka eduskunnan 
vasemmisto oli ollut hyvin hajanainen, se oli ajanut läpi monia vasemmistopuoluei-
den puoluepoliittisia ratkaisuja. Kokoomuksen eduskuntaryhmä oli ehdottanut use-
ampaan kertaan eduskuntavaalien järjestämistä ennen lakimääräistä aikaa: ”Eikä ole 
jälkiviisautta sanoa että toimeenpanemalla ennenaikaiset vaalit, olisi vältytty monilta 
haittatekijöiltä.”912 Helsingin Sanomat siteerasi kansanpuolueen edustaja Kajatsaloa, 
joka moitittuaan valtavaa budjettia ja sen synnyttämää vajausta totesi: ”Olen jo aikai-
semmin eri yhteyksissä esittänyt epäilyni eduskunnan kyvystä käsitellä sosiaalisesti 
valtion tulo- ja menoarviota ja siinä mielessä ehdottanut koko vaalijärjestelmämme 
uudistamista.” Suomen Sosialidemokraatti esitteli Klaus Wariksen puhetta Suomen 
Pankin 150-vuotisjuhlassa: ”Puhuja mm. piti selityksenä finanssipolitiikkamme 

heikkouteen eduskunnan saamaa yliotetta hallitusvallasta.”913 Lehti arvioi myös 
eduskunnan työtä vuodelta 1961. Sen mukaan eduskunta pakotti hallituksen tilaa-
maan veturit kotimaasta, hallitus oli ollut passiivinen eläkeasiassa, yrittänyt estää 
lisäämästä valtion tukea asuntorahoitukseen, lapsiperheiden asumistukeen ja korot-
tamasta lapsilisiä. ”Kun eduskunta näissä merkittävissä asioissa on hallituksen sivussa 
pysymisestä tai jopa vastustuksesta huolimatta toteuttanut oman tahtonsa, on tämä 
laskettava eduskunnalle eduksi.” Eduspuolelle lehti laski myös kirjastolain ja teki-
jänoikeuslain hyväksymisen. Tyytymättömyyttä lehden mukaan jäi, koska vieläkään 
ei saatu sairausvakuutuslakia.914 

Vuoden 1960 budjetin loppusumma oli ollut 10 prosenttia suurempi kuin vuo-
delle 1959 valmisteltu budjetti, vuoden 1961 budjettiesitys oli jo 19 prosenttia yli 
edellisvuoden ja Miettusen hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyssä vuoden 1962 
budjetissa oli kasvua peräti 18 prosenttia.915 Heikkisen ja Tiihosen mukaan vuosina 
1951–1958 valtion kassamenojen kasvu oli keskimäärin 2,4 prosenttia vuodessa, ja vuo-
sina 1958–1965 vuotuinen kasvu oli jo yli seitsemän prosenttia. Toisaalta kun budjetin 
menojen kasvua vertaa bruttokansantuotteen kasvuun, nousu oli hyvin tasaista, noin 
2–3 prosenttia joka vuosi, eikä vasemmiston kausi suhteessa kansantulon kasvuun 
näy poikkeuksellisen suurena.916 Lisääntynyt työttömyys, mutta myös vasemmisto-
enemmistöinen eduskunta, laajensivat valtion budjettia.

Vasemmistoenemmistön kausi

Suomalaisessa historiankirjoituksessa tämän kauden tarkastelussa päähuomio on 
useimmiten kiinnittynyt ulkopoliittisiin ongelmiin. Monet tutkijat ovat arvioineet, 
ettei vasemmistoenemmistö riitaisuutensa tähden saanut paljonkaan aikaiseksi. 
Juhani Suomen arvio on, ettei Suomen vasemmistoenemmistöllä ollut merkitystä, 
koska vasemmistopuolueet olivat kykenemättömiä yhteistoimintaan.917 Vesa Vares 
arvioi, ettei eduskunnan vasemmistoenemmistöä pelätty, koska SDP oli niin vah-
vasti tannerilaisilla linjoilla.918 Hokkasen mukaan Maalaisliiton johtovallan kausi oli 
pienviljelijävaltaisen maaseudun asukkaiden kannalta ”kultaisia vuosia”, jopa liian 
hyviä jatkuakseen kovin kauan.919 Jorma Kalelan näkemys asiasta on samansuun-
tainen. Hänen mukaansa ”viisi- ja kuusikymmenlukujen taitteen Suomelle oli siten 
ominaista erityislaatuinen tilanne, jossa yhteiskuntapoliittiset näkemykset olisivat 
edellyttäneet toisenlaisia hallitusliittoutumia kuin mihin ulkopolitiikan pohjalta 
päädyttiin.”920 Näille tulkinnoille on yhteistä se, että vasemmistopuolueiden riitai-
suus nähdään tulosten esteenä.

Jakson kiinnostavin piirre oli ehkä kuitenkin puolueiden kykenemättö-
myys yhteistoimintaan ja eduskunnan poikkeuksellisen voimakas vallanotto 
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yhteiskunnallisen tilanteen ristiriitaisuuden takia. Poliittisen eliitin vanhan kon-
sensuksen hajoaminen mahdollisti uudenlaisen ajattelun läpimurron. Maalaisliiton 
hallitusvastuusta huolimatta toteutettiin palkkatyöläisiä suosiva työttömyysturva 
ja työeläke, samoin irtauduttiin kokoomuksen, Maalaisliiton ja SDP:n oikeisto-
suuntauksien ajamasta kireän rahan politiikasta, jota vielä Fagerholmin johtama 
yöpakkashallitus ajoi. Kun lukee Helsingin Sanomien tai valtiovarainministerien 
surkeita valituksia eduskunnasta, joka on ottanut vallan käsiinsä, on turha puhua 
Maalaisliiton yksinvallasta. Kalela korostaa erityisen paljon sitä, että ratkaisut oli-
vat työmarkkinoiden tekemiä, ja sillä hän ikään kuin mitätöi eduskunnan lainsää-
däntötyön merkityksen.921

Ratkaisut toteutettiin eduskunnassa eduskunnan tekemillä päätöksillä ja vastoin 
aiempien valtiopäivien talouspoliittisia linjauksia. Niille tyypillistä oli ollut sosiaa-
listen etuuksien heikennykset, joita pyrittiin jatkamaan vielä vasemmistoenemmis-
tön kaudella. Vain Bergholm ja Smolander ovat kiinnittäneet huomiota eduskunnan 
vasemmistoenemmistövaiheen tekemiin talouspoliittisen linjan muutoksiin. Smo-
lander arvioi, että ”vasemmistoenemmistöinen eduskunta aiheutti kokoomukselle 
ja työnantajille runsaasti päänvaivaa. Kolme keskenään kilpailevaa vasemmistoryh-
mää laativat sosiaaliuudistuksia suruttomasti, eikä Maalaisliiton vähemmistöhallitus 
voinut menojen kasvun edessä tehdä muuta kuin korottaa veroja. Etenkin vanhan 
polven kokoomuslaisten mielestä eduskunta oli tullut hulluksi, minkä vuoksi ’julki-
nen sektori laajenee kuin syöpäkasvain muun talouden kustannuksella’. Toiset taas 
osoittivat sormella lempivastustajiaan kommunisteja, joiden he uskoivat aikovan 
ajaa maan vararikkoon.”922 

Aikalaistodistajana Helsingin Sanomat arvioi menneen eduskunnan työtä tode-
ten, että ”budjetti oli paljon puhuva esimerkki eduskunnan vastuuttomuudesta. Eikä 
sosiaalisen lainsäädännön tavoitteekseen ottaneella vasemmistoenemmistöisellä 
eduskunnalla, vaikka se ei saanutkaan kaikkea mitä olisi halunnut ole suremisen 
aihetta.” Artikkelissa todettiin, etteivät saavutukset ole yksin vasemmiston vaan 
että yksityisten työsuhteiden eläkkeillässä oli laajempaa kannatusta. Muista sosi-
aalisen lainsäädännön alaan kuuluvista uudistuksista lehti luetteli kansaneläkelain 
ja sotavammalain muutokset, työtekijäin vuosilomalain uudistamisen, työttömyys-
vakuutus- ja työttömyyskorvauslait ja rinnan näiden kanssa säädetyn uuden työn-
välityslain, muun muassa metsä- ja uittotöiden minimipalkkalain, erityislapsilisät, 
lain lapsiperheiden asumistuesta sekä raittiushuoltolain, joten luettelo oli lehden 
mukaan kunnioitettavan pitkä. Muina tärkeinä lakeina artikkelissa mainitaan monia 
pitkään vireillä olleita lainsäädäntötöiden loppuunsaattamisia, kuten vesilainsäädän-
nön uudistus, tekijänoikeuslaki, kirjastolaki, metsästyslaki, palolaki, tuberkuloosilaki 
ja uusi ennakkoperintälaki. Tärkeimpänä asiana lehti näki liittymisen EFTA:an.923 

Lehti totesikin, että ”hajaantuneen eduskunnan työssä on siten loppujen lopuksi 
ollut paljon tunnustusta ansaitsevaa, jos myös sellaista mikä ei kestä arvostelua 
ennen kaikkea valtion taloudenhoidon ja elinkeinoelämän kannalta.”924 

Lyhyen, kolmen vuoden jakson aikana eduskunnan vasemmistoenemmistö käänsi 
valtion budjettipolitiikan pois jatkuvien supistus- ja teurastusprojektien tieltä ja käyn-
nisti laajan sosiaalipoliittisen uudistusaallon. Vaikka taistelu budjetin laajuudesta ja val-
tion tehtävistä jatkuikin ja kassakriisit vaivasivat rajusti jälleen hallitusta vaalikaudella 
1962–1966925, aloite oli siirtynyt vasemmistolle, ja pelko uudesta vasemmistoenem-
mistön kaudesta näyttäisi sävyttäneen useimpia seuraavien vuosien ratkaisuja. Kun 
kokoomuksen edustajat vielä vuonna 1957 vaativat eduskunnassa elintason alentamista, 
niin vain viisi vuotta myöhemmin, vuonna 1962, Juha Rihtniemi totesi ettei mikään 
porvarillinen hallitus voinut tasapainottaa valtiontaloutta sosiaaliturvaa vähentämällä. 
Se vain johtaisi siihen, että seuraavien vaalien jälkeen eduskunnassa ei enää olisi por-
varienemmistöä.926 Politiikan haastajille, monille SKP:n ja SKDL:n johtajille ja osalle 
jäsenistöä, nuorisolle ja ammattiyhdistysväelle monet suuret saavutukset jäivät mieleen 
lähinnä vaatimattomina kompromisseina, kuten niin usein käy, kun kuumeisen kiih-
keän joukkoliikkeen osanottajat ovat sydämestään sitoutuneet ajamiinsa tavoitteisiin. 
”Aina oltiin kaduilla, eikä mitään saatu aikaan”, huudahti eräs yleisön joukosta aloitta-
essani kerran alustusta Sairaus- ja Tapaturmainvalidien kokouksessa. 

Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa kuvattiin, miten kansantalouden koko-
naistuotannon kasvu oli ollut vuonna 1961 6,1 prosenttia ja edellisenä vuonna peräti 
9 prosenttia. Näillä luvuilla Suomi sijoittui kärkitiloille Euroopassa, ylpeili lehti.927 
Kansalaisillakin meni ilmeisesti paremmin, koska juuston kulutus kasvoi 18 prosent-
tia ja voin 15 prosenttia.928 

3.6 kuinkas sitten kävikään?
Presidentinvaalit pidettiin tammikuussa 1962. Suomen Sosialidemokraatin Simpalla 
oli edelleen uhoa. Hän pilkkasi pakinassaan helposti säikähtäviä miehiä, jotka suu-
rentelevat vaaraa.929 Lehti otti vaalityönsä aseiksi myös vasemmiston saavutuksia 
eduskunnassa: lapsilisiä nostettiin, asuntomäärärahoja lisättiin lapsiperheille, koti-
maisia tilauksia hankittiin VR:lle, vastustettiin hinnankorotuksia, saatiin kodin-
perustamislainoja ja alennettiin oppikoulujen lukukausimaksuja.930 Ensimmäisenä 
äänestyspäivänä Helsingin Sanomat kertoi, kuinka ”merkille voitiin panna, että 
vasemmistoalueilla ja kaupunkien ns. työläisalueilla vaalivilkkaus kohosi korkeim-
maksi – joten ’nukkuvien puolue’ edelleen viihtyy ei-sosialistisissa piireissä.”931 Lehti 
totesikin, ettei ”minkäänlainen vaaliväsymys ja äänestysprosentin lasku saa tulla 
kysymykseen, jos mieli saada eduskunnan kokoonpanon sellaiseksi, että se antaisi 
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takeita maan asioiden järkevästä hoidosta ja mahdollisuudet sisäpoliittisten asioiden 
tervehdyttämiseen."932 Urho Kekkonen valittiin toisen kerran Suomen presidentiksi. 
Tällä kertaa hänen takanaan olivat Maalaisliiton lisäksi myös muut porvarilliset ryh-
mät ja hän sai taakseen yhteensä 199 valitsijamiestä. SKDL:n Paavo Aitiota äänesti 
62 valitsijamiestä, SDP:n Rafael Paasiota 37 ja sosialidemokraattien opposition Emil 
Skogia 2 valitsijamiestä.

Kommunismin vastustamiseen erikoistunut Suomalaisen Yhteiskunnan Tuki 
-säätiö (SYT) paneutui erityisen voimakkaasti vuoden 1962 eduskuntavaaleihin, 
koska SKDL:n vaalivoitto vuoden 1958 vaaleissa oli ollut säätiön vaikuttajille suuri 
šokki. SYT:n toiminnanjohtaja Osmo Kupiainen vertasi kevään 1962 eduskunta-
vaalien merkitystä Suomen itsenäisyyden kannalta talvisotaan. Säätiössä pelättiin, 
että Honka-liittoon liittyneet pettymykset passivoisivat äänestäjiä. Yhteistyössä 
Kansalaiskasvatuksen keskuksen kanssa SYT käynnisti vuoden 1961 lopussa kam-
panjan vaaliaktiivisuuden nostattamiseksi, mihin kului rahaa 3,9 miljoonaa markkaa. 
Kampanja kytkettiin valtiollisten perusoikeuksien 600-vuotisjuhlintaan, juhlittiin 
siis 1300-luvulla tapahtunutta Suomen liittämistä Ruotsiin. Mukaan saatiin mui-
den muassa partiojärjestöt sekä Lions-, Soroptimisti- ja Zonta-klubit, Marttaliitto, 
Suomen Naisjärjestöjen Keskusliitto ja ylioppilasorganisaatiot samoin kuin Akava 
ja TVK. Lehdistö ja televisio hyödynsivät kampanjan aineistoa, kouluihin ja mui-
hin oppilaitoksiin toimitettiin materiaalipaketti ja kuntien välille järjestettiin kil-
pailu korkeimmasta äänestysvilkkaudesta. Monet yritykset osallistuvat kampanjaan, 
esimerkiksi Enso-Gutzeitissa konttoripäälliköt, sosiaalipäälliköt ja osastoinsinöörit 
velvoitettiin vaaliasiamiehiksi.933 

Vaalien lähestyessä Helsingin Sanomat alkoi puhua isännän äänellä ja totesi, 
että nykyinen vähemmistöhallitus on vastuussa jättibudjetista ja hallitusneuvotte-
lut enemmistöhallituksesta on pikaisesti aloitettava. Kiinni oli pidettävä siitä, että 
hallitukseen pääsevät vain kansanvaltaiset puolueet.934 Suomen Sosialidemokraatin 
pakinoitsija halusi työläisenemmistöä eduskuntaan, koska porvarien mielestä työ-
läisten asema oli kohentunut liian nopeasti. Lehden pääkirjoituksessa valiteltiin 
edellisen eduskuntakauden ongelmia, mutta todettiin, että sosiaalipolitiikan alu-
eella saatiin paljon aikaan.935 Olavi Lindblom valitti huolestuneena, että porvarei-
den tavoitteena on työläisenemmistön nujertaminen ja vireille pannun sosiaalisen 
lainsäädännön tukahduttaminen. ”Tulevaisuutemme ei ole turvattu, jos porvarit 
saavat eduskuntaenemmistön”, totesi Lindblom, Tannerin vahva tukimies.936 Ville 
Pessi pohti SKP:n poliittisen toimikunnan kokouksessa, että tilanne oli joiltain osin 
muuttunut. Sosialidemokraatit eivät ennen juurikaan korostaneet työväen enem-
mistöä eduskunnassa, mutta nyt he yrittivät jälleen tällä tunnuksella saada äänes-
täjikseen ne 200 000 äänestäjää, jotka hylkäsivät puolueen presidentinvaaleissa.937 

SKP:n poliittisessa toimikunnassa kannettiin jälleen huolta kentästä: ”Jäsenistön 
mieliala on edelleen optimistinen, ellei liian optimistinen.” Sosialidemokraatit olivat 
kokouksen osanottajien mukaan aivan toivottomia, oli vaikeata saada keskustelua-
kaan heidän kanssaan aikaiseksi.938 Sosialidemokraattien koko sivun mainos Helsin
gin Sanomissa kertoi valtavasta muutoksesta siihen ajatteluun, jota oli eletty kevään 
1957 puoluekokouksen jälkeen. Mainoksessa todettiin: ”Korkea elintaso, hyvä palkka, 
viihtyisä koti kaikille, turvattu vanhuus, ilmainen sairaanhoito, maksuton koulun-
käynti. Hyvinvointivaltio, se on hyvä asia, se on sosialidemokratiaa – esimerkkinä 
läntiset naapurimaamme.”939 Helsingin Sanomat siteerasi Kauppalehteä: ”Me emme 
näe, että Suomesta ollaan tekemässä verokolhoosia, jonka jäsenet saavat yhä pie-
nemmän osan työstään ja ansioistaan itse käytettäväkseen. Sen sijaan kolhoosin 
johto huolehtii yhä suuremman tulomäärän jakamisesta kansalaisille. Arvellaan kai, 
että olisi kohtuutonta sallia esim. jonkun ahkeran ja menestyvän työntekijän nauttia 
itsekkäästi yksin ansioistaan.”940 

”Ei-sosialisteille suurvoitto”, iloittiin Helsingin Sanomien otsikoissa. ”Eduskun-
nan voimasuhteet 112–88”, ”Maalaisliitto voitti” ja ”Äänestysprosentti nousee kaik-
kien aikojen ennätyslukuun”.941 Tämä oli profeetallinen ennustus. Äänestysvilkkaus 
kohosi korkeammaksi kuin koskaan aiemmin, eli 85,1 prosenttiin, mitä ei vielä tätä 
kirjoittaessakaan ole ylitetty.942 Rafael Paasio oli ollut SDP:n presidenttiehdokkaana 
Honka-liiton kaaduttua ja myös Tannerin vastaehdokkaana vuoden 1960 puolueko-
kouksessa. Muistelmissaan hän kuvaa tunnelmia vuoden 1962 vaalien jälkeen seu-
raavasti: ”Presidentinvaaliin liittyneistä tapahtumista ja valitsijamiesvaalien tulok-
sista saattoi hyvin päätellä, ettei eduskuntavaaleistakaan mitään suurenmoista lohtua 
SDP:n alennustilaan saataisi.” Paasion mukaan sosialidemokraattisen puolueen 
sisäinen tila oli rämettymistään rämettynyt. ”Näytti kuin kaikki lahoaisi pystyyn, jos 
yleensäkään mitään oli pystyyn jäänyt tai saatu. Aktiivinen huolestuneisuus puolu-
een tilasta oli selvääkin selvemmin vaihtumassa välinpitämättömyyteen.”943 Helsingin 
Sanomat kuvasi toiveikkaita näkemyksiään: ”Ei-sosialististen puolueiden edustuksen 
voimakas lisääntyminen uudessa eduskunnassa luo mahdollisuudet suurempaan asi-
allisuuteen, johdonmukaisuuteen ja harkintaan etenkin taloudellisessa ja sosiaali-
sessa lainsäädännössä kuin mitä vasemmistoenemmistöinen eduskunta on pystynyt 
osoittamaan.944 Kassakriisikin heräsi kaksi päivää eduskuntavaalien jälkeen.945 SKP:n 
poliittinen toimikunta arvioi, että SKDL oli saanut yli puoli miljoonaa ääntä eli 
noin 50 000 ääntä enemmän kuin koskaan aikaisemmin häviten suhteellisesti yhden 
prosentin ja kolme edustajapaikkaa.946 

Kun Helsingin Sanomat alkoi heti vaalien jälkeen lyödä rumpua oikeiston voi-
tosta ja uudesta politiikasta isännän äänellä, lehti innostui turhan aikaisin. Heti vaa-
lien jälkeen Suomen Sosialidemokraatissa oli laskettu erilaisia koalitioita ja ikävänä 
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havaintona oli, että vanhalla kansanrintamalla, eli Maalaisliitolla, SKDL:lla ja sosi-
alidemokraattien oppositiolla oli yhteensä 103 ääntä eli enemmistö.947 Lisäksi sekä 
Maalaisliitossa että sosialidemokraattisessa puolueessa oli tapahtunut tai tapahtu-
massa merkittäviä uudelleenarvioita. Eduskunnasta jäi pois paljon vanhoja kansan-
edustajia, esimerkiksi Antti Kukkonen, Väinö Tanner ja Viljami Kalliokoski. He 
kaikki kolme olivat olleet omien puolueidensa oikeistolaisimman siiven edustajia 
sekä suhteessa Kekkoseen että talouspolitiikkaan. Maalaisliiton Kalliokoski sanoi 
lähtevänsä pois mielellään: ”Uusi polvi ei täällä ymmärrä enää niitä aatteita, joiden 
puolesta vanhat maalaisliittolaiset ovat lähteneet liikkeelle.”948 Vaikka eduskunnan 
vasemmistoenemmistö oli menetetty, Maalaisliiton sisäisessä taistelussa oli käynyt 
päinvastoin. ”Maalaisliiton ryhmä on paljon parempi kuin ennen”, Kekkonen kirjoitti 
päiväkirjaansa. Maalaisliiton ryhmän enemmistö oli suhtautunut 1940-luvulta aina 
vuoden 1962 vaaleihin asti Kekkoseen nyreästi. 1950-luvun alussa ryhmä oli pakot-
tanut hänet luopumaan kolmen suuren linjasta (Maalaisliiton, SDP:n ja SKDL:n 
yhteistyö). Vuoden 1958 vaalien jälkeen melkein koko Maalaisliiton ryhmä oli kan-
nattanut Fagerholmin yöpakkashallitusta eikä suostunut muodostamaan enemmis-
töhallitusta SKDL:n ja sosiaalidemokraattisen opposition kanssa.949 

Vaalien jälkeen Maalaisliitto pyrkikin enemmistöhallitukseen, jossa TPSL, 
SDP:stä irronnut oppositio olisi mukana. Helsingin Sanomat oli katkera: ”Jälleen 
on saatu nähdä, miten hallitusneuvotteluiden kulkua on tarkoituksellisesti johda-
teltu määrättyyn suuntaan vaalien tuloksesta piittaamatta. Ohjaus tuntuu merkil-
lisen tutulta ja päämäärä samoin.” Lehdessä raportoitiin myös Klaus Wariksen ja 
von Fieandtin kiistaa Suomen Pankin asemasta. Uuden rahalain perusteella mar-
kan arvosta päättäminen siirtyisi Suomen Pankin esityksestä troikalle, jonka muo-
dostavat valtioneuvosto, pankin johtokunta ja pankkivaltuusmiehet. Von Fieandt 
vastusti muutosta.950 Hallitusratkaisun ongelmana olivat SAK:n taholta esitetyt 
ja alun perin 40 kohtaa sisältäneet esitykset.951 Aamulehti suositteli puhtaasti por-
varillista hallitusta ja totesi, ettei SAK:n mukaan ottamiselle ollut minkäänlaisia 
asiallisia perusteita.952

Monien ristiriitojen jälkeen hallitus saatiin kuitenkin kasaan. Kekkonen nimitti 
Karjalaisen ensimmäisen hallituksen 13. huhtikuuta 1962. SAK:n johdon jäseniä, 
muun muassa metalliliiton puheenjohtaja Onni Närvänen, meni hallitukseen. 
Ensimmäisen kerran vuosiin maahan oli runnottu enemmistöhallitus. Siihen kuu-
lui ministereitä Maalaisliitosta, kummastakin kansanpuolueesta, kokoomuksesta ja 
TPSL:sta. Vihtori Rantasella (tpsl) oli vaikeuksia viedä ohjelma läpi SAK:n  elimissä 
ay-kentän vastahangan vuoksi. SAK:n johto esitti hallitukseen menonsa kynnys-
kysymykseksi 40-tuntisen työviikon, jota koko porvaririntama vastusti. Samoin 
sairaus vakuutus sisältyi hallitusohjelmaan. 

Asutustoiminta kyseenalaistettiin 

Jo vuonna 1961 maatalouden tilanne oli noussut yllättävällä tavalla esiin. Pientilojen 
tukipolitiikan heikennykset ja samanaikainen työllisyyden elpyminen teollisuudessa 
olivat käynnistäneet rajun muuttoliikkeen. Syksyllä 1961 oli ihmetelty, mitä tehdä 
kotimaisen huonotasoisen liikaviljan kanssa ja mistä löytää metsätyöläisiä. Helsin
gin Sanomissa kerrottiin kesäkuussa 1961, että kotimaisen viljanviljely oli lisääntynyt 
siinä määrin, ettei Neuvostoliiton tuontia enää tarvittaisikaan: viljan ja maidon tuki-
politiikan muutos oli purrut viljelijöihin.953 Työvoiman tarjonta näytti myös kään-
tyneen päälaelleen.954 Todennäköinen selitys miespulaan löytyi parantuneiden suh-
danteiden lisäksi maaltapaosta. Helsingin Sanomat totesi vuoden 1962 alussa, kuinka 
kolme vuotta jatkunut suhdannenousu näytti kiihdyttäneen maaltapakoa alueilta, 
jotka ennestään olivat kärsineet eniten muuttoliikkeestä. Etenkin Itä-Suomen maa-
laiskunnissa muuttotappiot olivat muodostuneet niin suuriksi, että varsin suuresta 
syntyvyydestä huolimatta väestö väheni vuosittain useissa kunnissa 2–3 prosenttia 
tai enemmän. ”Erityisesti ottaen huomioon sen, että poismuuttaneet suurelta osalta 
ovat parhaassa työiässä olevaa väestöä, täytyy maaltapaon mittasuhteita pitää sekä 
valtakunnalliselta että etenkin kunnalliselta kannalta huolestumista herättävinä.”955 
Vuosien 1950–1960 välisenä aikana maa- ja metsätaloudesta sekä maatilataloudesta 
vähentyi runsas 500 000 ihmistä, heistä avustavia perheenjäseniä oli yli 300 000. Alle 
viiden hehtaarin tiloilta avustavien perheenjäsenten määrä väheni yli 40 prosenttia 
ja alle kahden hehtaarin tiloilta yli 60 prosenttia.956 Vuodesta 1950 vuoteen 1960 oli 
traktoreiden määrä maassa lisääntynyt noin 15 000:sta lähes 80 000:een ja lypsyko-
neiden määrä noin 4 000:sta lähes 30 000:een.957 Kotitalouksien pyörittämiseen tar-
vittava työmäärä myös helpottui useissa perheissä, vesijohto ja viemäri alkoivat olla 
jo puolella kotitalouksista, keskuslämmitys ja wc noin kolmanneksella ja lämmin 
vesikin noin 23 prosentilla kotitalouksista vuonna 1960.958 

Mitään talonpojan kulta-aikaa ei eletty vaan tilanne alkoi näyttää aivan loh-
duttomalta pienviljelijän kannalta. Pienviljelijäliiton omassa julkaisussa Torpparista 
pienviljelijäksi II oli tehty ankaraa analyysia vuonna 1961: ”Mutta kaikista uudis-
tusponnistuksista huolimatta ovat pienviljelijät jääneet jatkuvasti jälkeen suurem-
mista viljelmistä tuotannon kohottamisessa ja kannattavuuden parantamisessa.”959 
Alistunut johtopäätös on kuin vanhan hegemonian tuotannollisen ideologian kuole-
mantuomio. ”Kuluneiden vuosikymmenten kehitys on siis vakuuttavasti kumonnut 
teorian pienviljelyksen kestävyydestä tuotanto- ja kannattavuuskilvassa suurempien 
viljelysten kanssa. Se onkin aikakautemme kohtalokkain kokemus pienviljelijäin 
tulevaisuutta ajatellen. Vallankin se on sitä meidän kaltaisessa maassa, jossa yli 
kolmannes väestöstä elää vielä elinkelvottomien pienviljelmien antaman niukan 
toimeen tulon varassa.”960
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Valtioneuvosto oli asettanut komitean selvittämään niitä tavoitteita, joihin maa-
taloudessa tulisi vastaisuudessa pyrkiä. Tämä Nils Westermarckin johtaman komi-
tean mietintö julkaistiin huhtikuussa 1962. Nyt ehdotettiin asutustoiminnan lopet-
tamista. Mietinnön johdannossa todettiin, että maataloustukien seurauksena on 
jouduttu tukitoimien turvin sijoittamaan ylijäämiä kansainvälisille markkinoille. Toi-
menpiteet ovat aiheuttaneet suuria rasituksia valtiontaloudelle ja johtaneet kauppa-
poliittisiin ristiriitoihin.961 Komitea esitti peltopinta-alassa tapahtuneita muutoksia. 
Vuosien 1945–1961 välisenä aikana raivattiin noin 313 000 hehtaaria uutta peltoalaa.962 
Komitea totesi yhteenvedossaan, että vuoden 1970 kulutustarve voitaisiin tyydyttää 
noin 350 000 hehtaaria nykyistä pienemmällä peltoalalla. Koko sodanjälkeinen val-
taisa pellonraivaus oli siis osoittautumassa turhaksi, ja mietinnössä ehdotettiin, että 
valtion varoista maksettavat uudisraivauspalkkiot lopetetaan. ”Edellytyksenä viljel-
mäkoon myönteiselle kehitykselle on se, ettei uusia tiloja sen enempää nykyisiä tiloja 
osittamalla kuin asutustoiminnan puitteissa toistaiseksi muodosteta.” Tavoitteekseen 
asetettiin, että ”niille viljelijöille, jotka maatalousliikkeensä järjestelyssä ovat saavutta-
neet tyydyttävän rationalisointitason, on pyrittävä aikaansaamaan sellainen tulotaso, 
joka vastaa verrattavissa olevien muiden yhteiskuntaryhmien tulotasoa.”963

Elinkelpoisten tilojen omistajat suuntautuivat elinkeinon harjoittamiseen. He 
alkoivat mieltää itseään ennen kaikkea maanviljelijöiksi ja näkivät etujärjestötoimin-
nan ja etutoiminnan hyödyttävän itseään. Westermarckin komitean tavoite poikkesi 
jo tuntuvasti vanhasta pienviljelysideologiasta. Viljelijän ja palkkatyöläisen asemat 
olivat eriytymässä selkeiksi omiksi ammateikseen. Maatalouden tai sosiaalipolitii-
kan ratkaisut eivät kohdistuneet enää yleiseen monimuotoisselviytymisen tukemi-
seen, vaan eri ryhmille alettiin räätälöidä erilaisia ratkaisuja. 

SKP:n maatalousjaosto teetätti puoluepiireille kyselyn maaseututyön tarpeelli-
suudesta. Kuopiolaisten vastaus kertoo asenteiden muuttuneen myös SKP:n voi-
makkaalla maaseutuvaltaisella kannatusalueella.964 ”Miten käy kääpiötilojen, pitäi-
sikö puolueen työ suunnata 
ennen kaikkea palkallaan 
elävien keskuuteen? Jos 

politiikka on liikaa maatalousmyönteistä, miten se vaikuttaa palkallaan elävien kan-
natukseen.” SKP:n Kuopion piirin kannanotossa todettiin jo itsestäänselvyytenä, 
että ”asia lienee siten, ettei Suomessa enää maareformeja suoriteta, vaikka maanäl-
kää onkin vielä olemassa.”965 SKP alkoi muuttua kaikenlaisten köyhien ja syrjäytet-
tyjen yleispuolueesta enemmänkin palkkatyöläisten puolueeksi. Tämän ajatteluta-
van omaksuminen oli kummassakin työväenpuolueessa myös suurten ristiriitojen ja 
puoluerepeämien keskeinen aihe, SDP:ssa aiemmin 1950-luvun puolivälin aikoihin 
ja SKP:ssa puolueriitojen alkaessa noin kymmenen vuotta myöhemmin.

Sairausvakuutus toteutetaan 
 – sosialidemokraattien ja kokoomuksen asenteet muutoksessa

Huolimatta oikeiston vaalivoitosta sosiaalipoliittinen uudistyö jatkui. Maahan saa-
tiin vihdoin sairausvakuutus toukokuussa 1963. Yli 60 vuotta kestänyt toiminta 
yleisen sairausvakuutuslain puolesta oli vihdoin tuottanut tuloksen. Kokoomus oli 
yrittänyt eduskunnassa samaa metodia kuin työttömyysvakuutuslain yhteydessä eli 
pyrkinyt saamaan työnantajien maksuosuuden tuntuvasti pienemmäksi tekemällä 
kaupat ammattiyhdistysjohdon kanssa työpaikkojen sairauskassojen tukemisesta. 
Sosialidemokraattinen puolue ei lähtenyt kokoomuksen mukaan romuttamaan kaik-
kia koskevaa pakollista sairausvakuutusta. Vastaavasti Maalaisliitossa oli  K-linjan 
vaikutus kasvanut siinä määrin, että puolue lopetti sairausvakuutuslain jarruttami-
sen. Viimeinen mutta sitäkin kovempi vauhditus tuli SAK:sta. Sairausvakuutuslain 
käsittelyn venyminen johti siihen, että SAK:n työvaliokunta hyväksyi 21.5.1963 elin-
tarvikeliiton aloitteen siitä, että lain läpimenoa voitaisiin vauhdittaa vaikka yleisla-
kolla, kirjoittaa Tapio Bergholm.966

Voidaan ajatella, että puolueiden keskinäinen tasapaino ajoi tähän ratkaisuun, 
mutta voidaan myös ajatella, että uudenlainen yhteiskuntapoliittinen ajattelu oli 
lyömässä itseään läpi. Sosiaalipoliittinen yhdistys on oli antanut syksyllä 1957 Pekka 
Kuuselle tehtäväksi laatia tutkimuksen siitä, kuinka sosiaalimenoja voitaisiin supistaa. 
Kuusen teos 60luvun sosiaalipolitiikka ilmestyi vuonna 1961 ja sen mallina oli jo key-
nesiläiseen kasvuun perustuva sosiaalipoliittinen uudistustyö.967 Kansan Uutiset arvioi 
teosta todeten, ettei se sovi ay-liikkeen ohjelmaksi. Lehti ei hyväksynyt Kuusen kiel-
teistä kantaa työajan lyhentämiseen. Helsingin Sanomista en löytänyt yrityksistäni huo-
limatta arviota teoksesta sen ilmestymisen jälkinä kuukausina. Vuonna 1963 Kuusen 
teos alkoi kuitenkin jo näkyä julkisessa keskustelussa enemmän ja oli kovassa käytössä 
eduskunnassa, jossa sitä siteerattiin paljonkin sairausvakuutuslakikeskusteluissa.968

Sekä sosialidemokraattisen puolueen kannalla olevat ammattiyhdistys aktiivit 
että radikaalivasemmiston ammattiosastot painostivat ankarasti SAK:n ministereitä, 

Monipuolinen kotieläintarha, jollainen 
saattoi olla maaseudun palkka

työläisellä tai pienviljelijällä. Tämän
tyyppiset tarhat hävisivät vähitellen, 
kun viljelijän ja työntekijän ammatit 

eriytyivät selkeämmin toisistaan ja 
varsinaiset viljelijät suuntautuivat 

isompiin karja kokonaisuuksiin.
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joiden oli siis saatava näyttöjä hallitustyöstään. SAK:n ministerit saivat hallitusoh-
jelmaan sairausvakuutuslain, mutta vasta SAJ:n ja STK:n mahdollinen uhka omasta 
kassapohjaisesta järjestelmästään sai Maalaisliiton suostumaan siihen, että työpaik-
kakassoilla säilyi oikeus maksaa lakia parempia etuuksia. Karjalaisen hallituksen 
sosiaaliministerinä oli toiminut kokoomukselainen kansanedustaja Kyllikki Poh-
jala, joka vastoin oman ryhmänsä kantaa oli ajanut yhdessä hallituksen kanssa Kan-
saneläkelaitoksen hallinnoimaa pakollista sairausvakuutusta. Tämä ei miellyttänyt 
kokoomuksen eduskuntaryhmää, joka oli painostanut Pohjalaa muuttamaan kan-
taansa. Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja V. J. Sukselainen oli suostutellut Karjalaisen 
ja Pohjolan tälle virastolinjaksi kutsutulle tielle.969 Hertta Kuusinen kirjoitti isälleen: 
”Taas minä Sinulle naputtelen ’aikani kuluksi’. Istun näet eduskunnassa, jossa kes-
kustellaan välikysymyksestämme. Ehdotamme nyt vaihteeksi epäluottamuslausetta 
vain kahdelle kokoomuksen ministerille, Karttuselle ja Viherheimolle. Kyllikki Poh-
jala tuntui olevan mielissään, kun emme pidä häntä suurpääoman edustajana.”970

Samoihin aikoihin kun sairausvakuutuksesta väiteltiin, valtio pyrki myös lisää-
mään lainanottoaan. Helsingin Sanomat kertoi, kuinka hallitus pyysi valtuuksia 90 
miljoonan lisälainoille.971 Pääkirjoituksessa paheksuttiin sitä, että myös hallituk-
sessa olleet kokoomuksen ja kansanpuolueen ministerit äänestivät lainan puolesta 
asettaen näin hallitushalunsa muiden näkökohtien yläpuolelle. ”On todettava, että 
talouselämälle on tämän hallituksen olemassaolon seurauksena pelkkää vahinkoa”, 
totesi Helsingin Sanomat.972 Karin pilapiirroksessa kuvattiin kuvitteellista tulevai-
suuden vaalikokousta vuodelta 1966, jossa kypäräpäinen kokoomuspappi ja pikkui-
nen kansanpuolueen mies puhuivat tyhjälle salille. Tilaisuuden banderollissa luki 
”Kodin, uskonnon ja pakkolainan puolesta”.973 

SKP:n poliittisen toimikunnan pöytäkirjan liitteenä oli kesällä 1962 raportti kes-
kustelusta Otto Wille Kuusisen kanssa. Kaikissa puolueissa oli Kuusisen mukaan 
kahdenlaista ilmaa, ja kokoomuksessakin oli joitain järkiinsä tulleita: ”Suurpääoma 
pelkää menettävänsä kapitaalinsa ja sen korotkin.” Oikeisto ei luota nyt hallituk-
sessa oleviin kokoomuslaisiin, he ovat vähintään heikkoja ja horjuvia suhteessa 
ulkopolitiikkaan, arvioi Kuusinen.974 Urho Kekkonen oli kirjoittanut päiväkirjaansa 
tyytyväisyyttään kokoomuksen ministerivalintoihin ja piti mielenkiintoisena sitä, 
että kokoomuksessa asiasta äänestettiin. Hallitukseen menoa vastaan olivat olleet 
muiden muassa Saukkonen, Rihtniemi, Hietala, Kemppainen, Borg-Sundman ja 
Asunta. Kekkonen kirjoitti, että ”sitä vastoin nuorempi polvi, se joka oli luonani, oli 
hallitukseen menon kannalla.”975 Kokoomusryhmässä eräs vähemmistöön jääneistä 
oli todennut, että ”hulluun kaivoon hyppäämme, jos mennään.”976 Kun Otto Wille 
Kuusinen oli arvioinut, ettei oikeisto luottanut hallituksessa oleviin kokoomuslai-
siin, niin siltä se Helsingin Sanomien artikkelien ja Karin piirustusten perusteella 

todellakin vaikutti. Aloitteen siirtyminen vasemmalle jakoi nyt kokoomusta. Hal-
litukseen menosta oli äänestetty, kokoomuslainen sosiaaliministeri oli siirtynyt 
yleisen sairausvakuutuksen kannattajaksi ja muutkin oikeistolaiset ministerit olivat 
suostuneet lisäämään valtion lainanottoa. 

SDP:n muutos alkoi näyttävästi Rafael Paasion puheesta kesäkuun 25. päivä 
vuonna 1963 pian sen jälkeen, kun hänet oli valittu puolueen puheenjohtajaksi. Puhe 
sisälsi sittemmin kuuluisutta saaneen ”pari piirua vasemmalle” -linjan sisällöllisen lin-
jan määrittelyn. Paasion mukaan sosialidemokraattien oli tunnustettava, että maassa oli 
27 prosenttia äänestäjiä, jotka olivat heistä vasemmalla. Saksalaiset sosialidemokraatit 
olivat todenneet, että jos heille ilmestyy viisi prosenttia äänestäjiä heistä vasemmalle, 
on puolueen politiikassa vikaa ja linjaa kiireellisesti tarkistettava.977 Saman vuoden elo-
kuussa Ville Pessi selvitti keskusteluja Paasion kanssa SKP:n poliittiselle toimikun-
nalle. Paasio oli ollut myös sitä mieltä, että tarvittiin yhteistyötä niissä asioissa, jotka 
koskevat työtätekeviä läheisesti, kuten hallituksen saneerausohjelmassa ja yleensä val-
tion talouselämää koskevissa kysymyksissä.978 Murroksen vauhti yllätti muiden muassa 
Kekkosen, joka omien päiväkirjamerkintöjensä mukaan ei lainkaan uskonut Paasion 
mahdollisuuksiin muuttaa SDP:n linjaa.979

40-tuntinen työviikko

Vuonna 1962 SAK oli saanut hallitusohjelmaan 40-tuntisen työviikon, ja vaikka lähe-
tystöt jatkoivat painostamista entiseen tapaansa, asia ei tuntunut edistyvän. Tampe-
reella pidetyssä joukkokokouksessa todettiin, että ”SAK kiirehtii lakiesitystä 40 tunnin 
työviikosta”. Kokoukselle varattu sali osoittautui liian pieneksi, ja suurin osa joutui 
kuuntelemaan ulkona SAK:n puheenjohtaja Vihtori Rantasta.980 Tammikuussa 1964 
valtakunnansovittelija Justus Ripatti teki SAK:lle esityksen runkosopimukseksi, johon 
sisältyi asteittainen siirtyminen 40-tuntiseen työviikkoon. Ripatin esitys herätti val-
taisaa suuttumusta. Kymmenkunta helsinkiläistä työläislähetystöä paineli saman tien 
SAK:hon ilmoittamaan, etteivät työpaikat hyväksy kelvotonta runkosopimusta. SAK 
valmistautui jäsenäänestykseen, joka järjestettiin kaikissa jäsenliitoissa. ”SAK:n työva-
liokunnan enemmistö oli ollut varma esityksen hyväksymisestä jäsenäänestyksessä”, 
kirjoittaa Bergholm, mutta ”SAK:n työvaliokunta ja valtuusto saattoivat vain todeta 
jäsenistön hylänneen Ripatin kokonaisratkaisun, kun hyväksytyistä äänistä 71,8 % oli 
vastaan ja vain 28,2 % oli puolesta.”981 Vaikka SAK hylkäsi jäsenäänestyksen jälkeen 
sopimuksen, useimmat jäsenliitot hyväksyivät muutamaa päivää myöhemmin sisällöl-
lisesti samantapaiset työehtosopimukset. Sopimuksiin sisältyi siirtyminen 40-tunti-
seen työviikkoon siten, että työaika lyhenisi asteittain vuodesta 1965 alkaen ja lyhennys 
saatettaisiin päätökseen vuodeksi 1970 tehtävillä sopimuksilla. 
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”Emmehän me tietenkään niin hölmöjä olleet, että olisimme 40-tuntista työ-
viikkoa vastustaneet”, kertoi haastattelussaan Karl Eriksson, joka toimi jo tuolloin 
elintarviketyöläisten liiton yleisjärjestäjänä. Hän arvosteli sopimusta, koska se mah-
dollisti mitä suurimmassa määrin työaikajoustot eikä edes mitenkään selvästi mää-
ritellyt työajan lyhennystä vapaaksi lauantaiksi. Erikssonin mukaan vasta samana 
keväänä käyty paperiliiton kamppailu johti työajan lyhennyksen sellaisiin uomiin, 
että elintarviketyöläisetkin saattoivat solmia sopimuksen – samoilla linjoilla kuin 
paperiliitto.982 Sopimukseen sisältyi myös määräys miesten ja naisten erillisten palk-
kataulukkojen poistamisesta vuoteen 1965 mennessä. Työnantajat moittivat Ripatin 
sopimusesitystä ja tyytymättömyys sopimuksen sisältöön oli niin suurta, että Metal-
liteollisuuden keskusliiton hallituksessa pohdittiin jopa STK:sta eroamista. Hete-
mäki selvitti julkisuudessa syitä, jotka saivat työnantajat suostumaan niin kalliiseen 
sopimukseen. Tunnelmat olivat olleet neuvotteluissa samanlaiset kuin ennen yleis-
lakkoa. ”Oli olemassa ilmeinen vaara, että jos näissä oloissa olisi päästetty synty-
mään suurtyötaistelu, sen johto olisi luisunut äärimmäisyysainesten käsiin”, toteaa 
Mansner. 983 Ripatin sopimuksesta suoritettu äänestys ilmensikin hämmästyttävää 
toimintavalmiutta: osallistuminen oli aktiivista ja keskusjärjestön johdon suositte-
lema sopimuskin hylättiin suurella enemmistöllä. 

Laki 40-tuntisesta työviikosta tuli eduskunnan päätettäväksi vuoden 1965 val-
tiopäivillä, kun työajan lyhennyksestä oli ensin sovittu työehtosopimuksilla. Suo-
men Kansanpuolueen edustaja Juho Tenhiälä totesi, että käsittelyn alaisena oli nyt 
kansainvälisestikin mitaten huomattava uudistusehdotus, johon eivät muut Poh-
joismaat olleet vielä ehtineet. Laki 40-tuntisesta työviikosta äänestettiin voimaan 
vuonna 1965 äänin 162–33. STK:n johdon jäsen Esko-Voitto Valkama arvioi tehtyä 
ratkaisua muutama vuosi myöhemmin: ”Työajan lyhentämisestä sinänsä olisi tie-
tysti voitu sopia pelkästään järjestöjen kesken, mutta lähinnä työtekijäjärjestöt piti-
vät välttämättömänä, että asiasta olisi säädettävä myös lailla, jota kaikkien julkisten 
ja yksityisten työnantajien tulisi noudattaa. Näin tapahtuikin ja siten on Suomessa 
– toistaiseksi – manner-Euroopan lyhyin työaika. Se on tietenkin lisännyt elinkei-
noelämän kustannuksia ja vähentänyt kansainvälistä kilpailukykyä, mutta sitä on 
pidettävä myös merkkinä realistisesta ennakkonäkemyksestä.”984 

Kummastusta herättää, että niin suuri osa äänestäjistä kannatti työtaisteluval-
tuuksia ja hylkäsi sopimusesitykset. Tärkeä selittävä tekijä on tietenkin se, että alhai-
sen järjestäytymisen takia jäsenäänestyksiin osallistui aktiivisin osa työväestöä. Vaikka 
alhainen järjestäytyminen ja SAJ:n olemassaolo selittävätkin paljon sopimusten vas-
tustusta ja lakkovalmiuksia, kertovat jäsenäänestysten tulokset melkoisesta innosta 
ja aktiivisuudesta. Jos työajanlyhennyskamppailun vaihetta vuosilta 1963–1964 vertaa 
yleislakon jälkeisten vuosien lakkotilanteeseen, näkyy ammattiyhdistystoimintaan 

syntyneen uudenlainen itsetietoisuuden ja luottamuksen kasvu. Työaikakamppailu 
kertoo, että yhteisen toiminnan metodi oli yleislakon jälkeisen taantuman jälkeen 
taas alkanut saada joukkomittaista luottamusta työpaikoilla. Ihmiset alkoivat luottaa 
yhä enemmän yhteiseen toimintaan nähdessään riitaisenkin työväenliikkeen saa-
van tuloksia ja vieläpä samoilla menetelmillä kuin he omalla työmaallaan, nimit-
täin kahden strategian peliteorialla ja monitahoisen painostuksen avulla. Näkyvät 
symbolit – työeläkekortit, sairausvakuutustoimistot, lyhenevä työaika, paremmat 
työttömyysavustukset – kaikki kertoivat yhteisen toiminnan tuloksellisuudesta. Toi-
minta työajan lyhentämisen puolesta ennakoi jo 1960-luvun lopun ja 1970-luvun 
aktiivista työpaikkaliikehdinnän vaihetta. Suuri käänne oli alkanut, ja heiluri lähti 
vasta kahdeksan kymmenluvun lopulla toiseen suuntaan.

Tavoitteet saavutettu

Tapio Bergholm arvioi, että SAK:n vuoden 1958 vaaliohjelma oli ollut hyvin 
kunnian himoinen, kun siinä oli vaadittu muun muassa työllisyyden hoidon ottamista 

Metallityöläisten banderolli 40tuntisen työviikon puolesta.



244
          

Hegemoniataistelun hullut vuodet 245Hegemoniataistelun hullut vuodet
            

pääasiaksi, 40-tuntista työviikkoa, työttömyys- ja sairausvakuutusta ja metsä- ja 
uittotöiden saattamista työaikalain piiriin.985 Nämä vaatimukset olivat lähes täysin 
toteutuneet vuonna 1964. Suomen Naisten Demokraattisen Liiton liittokokouspää-
töslauselmaan syksyllä 1958 oli sisältynyt seuraavia vaatimuksia: kauppaa sosialis-
tisten maiden kanssa oli lisättävä; tuli toteuttaa työttömyysvakuutus työnantajien 
ja valtion kustannuksella, ratifioida naisten samapalkkaisuussopimus sekä saada 
yleinen sairausvakuutus ja palkallinen synnytysloma; tuli korottaa kansaneläkkeitä, 
perheavustuksia ja lapsilisiä, lisätä valtion ja kuntien lisätukea vähävaraisten asun-
tokysymysten ratkaisemiseksi. Lisäksi kokous vaati kasvavan sukupolven koulu-
tusmahdollisuuksien turvaamista siten, että perustetaan kunnallisia keskikouluja ja 
ammatteihin valmistavia kouluja sekä toteutetaan yhtenäisyyskoulujärjestelmä.986

Koulu-uudistusta ehdottanut ensimmäinen mietintö annettiin eduskunnan 
vasemmistoenemmistön aikana. Se oli sekä Suomen Sosialidemokraatin että Helsingin 
Sanomien artikkelien valossa erittäin keskeinen taistelukysymys koko eduskunnan 
vasemmistoenemmistön (1958–1962) ajan, mutta etenkin kesällä 1959. Oppikoulu-
paikkoja oli aivan liian vähän, eivätkä edes läheskään kaikki pääsykokeissa läpäisseet 
saaneet itselleen koulupaikkaa. Peruskoulu-uudistuksen toteuttaminen siirtyi kui-
tenkin seuraavaan uudistusvaiheeseen.987 Suomen Naisten Demokraattisen Liiton 
asettamista tavoitteista vain koulutusjärjestelmän uudistus oli vielä kokonaan toteu-
tumatta vuonna 1964 – siis vain kuusi vuotta laajan uudistusohjelman esittämisestä. 
Ilmeisesti myös kapitalistisen järjestelmän oloissa kyettiin saavuttamaan suuria sosi-
aalipoliittisia uudistuksia. SKDL:n diskriminointi alkoi vaihtua integroimiseksi, ja 
SDP:ssä suunniteltiin hallitukseen menoa yhdessä SKDL:n kanssa. Murros vaikutti 
nyt SKP:n ja SKDL:n sisällä, ja uuden yhteiskunnallisen tilanteen ja tehtävien arvi-
ointi alkoi jakaa kumpaakin puoluetta.

Suomen Sosialidemokraatti raportoi vuonna 1964, miten 25 entistä kansanedus-
tajaa esittivät vakavan vetoomuksen hallitukselle: ”Valtion kriisin perussyy on yli-
suhtaisesti kasvavissa julkisissa menoissa eikä vaikeuksia voida lopullisesti voittaa 
tilapäisin veronkorotuksin.” Allekirjoittajina olivat vanhat tutut, muiden muassa 
Aarre Honka, Viljami Kalliokoski, Antti Kukkonen ja Väinö Tanner, nyt jo politii-
kasta syrjään vetäytyneinä.988 Kansan Uutiset kertoi samasta vetoomuksesta 25.1.1964 
otsikoilla ”Kummitukset kurkistelevat” ja ”Julkista menotaloutta supistettava”. Lehti 
esitteli julkilausumaa kuvaten, kuinka ”joukko entisiä kansanedustajia, pääasiassa 
niitä, jotka ennen sotaa ja sodan jälkeenkin tulivat tunnetuksi nk. kovan käden 
talouspolitiikan ajajina, jotka olivat valmiit valtiontalouden tasapainon nimissä pai-
namaan vähävaraisten kansalaisten aseman miten alas hyvänsä, on jättänyt halli-
tukselle vetoomuksen, jossa kehotetaan palaamaan 30- ja 40-lukujen talouspolitiik-
kaan.”989 Kesällä 1961 SKP:n poliittisessa toimikunnassa oli vielä kannettu todellista 

huolta Honka-liiton mahdollisuuksista voittaa presidentinvaalit, mutta vajaassa 
kolmessa vuodessa tämä ryhmittymä oli muuttunut Kansan Uutisille menneisyy-
den kummituksiksi ja heidän vetoomuksensa tuntui kumpuavan jostain kaukaisesta 
ajasta. Muutoksen vauhti oli ollut hämmästyttävän nopea.

”60-lukulaisuus” 

Murros näkyi myös suomalaisessa ylioppilasmaailmassa. SKP:n poliittisessa toimi-
kunnassa kuultiin toukokuussa 1963 selostus Kiilan, Akateemisen Sosialistiseuran, 
SKDL:n ja SKP:n nimissä järjestetystä kulttuuripoliittisesta neuvottelutilaisuudesta. 
Osa puheenvuoroista oli selostuksen mukaan ollut huonoja tai sekavia, jotkut hauk-
kuivat puoluetta. Selostuksen jälkeen käydyssä keskustelussa todettiin, että ”porva-
rillisen nuoren polven keskuudessa on havaittavissa melkoisen voimakasta lähenty-
mistä kansandemokraattiseen liikkeeseen ja halua saada kosketusta ja keskusteluja 
aikaan kommunistien kanssa kaikista mahdollisista kysymyksistä.”990 Marraskuussa 
1963 Kansan Uutiset kertoi, että Pentti Saarikoski alusti Akateemisen Sosialistiseu-
ran kokouksessa: ”Mitä se on se kulttuuriradikalismi?”991 Keväällä 1964 lehti esitteli 

Lihaalalla käytiin kovia palkkakamppailuja 1970luvulla. Kuvassa lihakuntalaiset Tauno Väänänen, Pentti 
 Koponen ja Seppo Tiainen suolaamassa kinkkuja.
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Sadankomitean uuden johtokunnan, johon kuului muiden muassa Otso Appelqvist, 
Johan von Bonsdorf, Tauno Olavi Huotari, Pentti Järvinen, Kalevi Seilonen, Kalevi 
Haikara, Maarit Sinervo, Erkki Tuomioja ja Paavo Lipponen.992 Kaikki edellä mai-
nitut ovat niin kutsutun 60-lukulaisuuden tuttuja nimiä. 

Arvo Salo valittiin Ylioppilaslehden päätoimittajaksi tannerilaisena sosiali-
demokraattina ja hän osallistui Honka-liiton toimintaan vaalitoimiston työnteki-
jänä. Salon mukaan hän jälkeenpäin vasta itse oivalsi, ”mikä oli vuosien 1958–1962 
tapahtumien todellinen luonne ja miten valtava oli niiden merkitys. […] Noottikriisi 
teki minusta toisen miehen.” Salon mukaan se, mitä ”nykyään sanotaan ’60-luvuksi’ 
syntyi isolta osalta syksyllä 1961.”993 Matti Virtanen arvioi, että vuonna 1962 alkoi 
mobilisoitua 60-lukulaisiksi sanotun fraktion ydinryhmä, jotka olivat syntyneet 
vuonna 1939. Sellaisiksi hän lukee esimerkiksi tulevat tunnetut taiteilijat ja tutki-
jat Kaj Chydeniuksen, Marja-Leena Mikkolan, Klaus Mäkelän ja Hannu Taanilan 
sekä hieman nuoremmat, kuten Katarina Eskolan, Kati Peltolan, Vappu Taipaleen, 
Kalevi Kivistön, Kaisa Korhosen, Paavo Lipposen ja Ilkka Taipaleen. Tämä ryhmä 
oli Virtasen mukaan otollisessa iässä 1950-luvun yöpakkasten aikana ja heistä tuli 
kekkoslaisia noottikriisin myötä.994 Arvo Salo hehkutti, kuinka hän oli halusi tulla 
työläiskirjailijaksi: ”Työväenkulttuuri on sitä mitä työväenliike käyttää maailman-
käsityksensä esilletuomiseen. Miksei siis minun kulttuurini, kun olen työväkeen 
syntynyt ja työväenliikkeeseen liittynyt?”995 Varmasti monet muutkin nuoret sivis-
tyneistön jäsenet tulivat työläisperheistä, kuten kirjailija ja runoilija Marja-Leena 
Mikkola, joka on ylpeä vanhempiensa ammattiyhdistystaustasta. Työväestön uusi 
asema ja merkitys, yleislakko ja vasemmistoenemmistöisen eduskunnan saavutukset 
näyttäytyivät innostava voimana, uuden hegemonian muotoilijana, joka alkoi vetää 
puoleensa myös nuorta sivistyneistöä. 

Yleislakko oli ollut vuonna 1956 ja Lapualaisooppera esitettiin vuonna 1966. Tässä 
välissä kypsyi paljon. Maanomistamista ei nähty enää tulevaisuuden voimana eikä 
yhteiskunnallisen edistyksen lähteenä, vaan sitä oli teollinen tuotanto, jota edusti-
vat työläiset, jotka olivat osoittaneet voimansa niin yleislakossa kuin eduskunnassa-
kin. Nuorison maailmanlaajuinen voimakas rauhanliike tai ainakin sodanvastainen 
henki syntyi jo ennen Vietnamin sotaa. Kylmän sodan pahimpina kuukausina syys-
lokakuussa 1961 pelkästään Helsingin Sanomien lehtiotsikoita lukemalla saa kuvan 
tunnelmista: ”Ohjekirjanen atomisodan varalta Ruotsissa”, ”Maailman suurin ilma-
sota USA:n yllä”, ”Saastepilvi NL:n alueelle”, ”Suomessa ei välitöntä säteilyvaaraa”, 
”USA:ssa julkinen syvyysräjäytys”, ”Suurräjäytys lähipäivinä”, ”Vastalauseet eivät 
vaikuta Neuvostoliiton pommikokeiluihin”, Räjähdysaalto liikkui kehässä äänen 
nopeudella”, ”50 venäläistä megatonnia räjähti Novaja Zemljalla”.996 Muistan itsekin 
nähneeni nuorena painajaisia ydinsodasta, ja vasta tämän tutkimuksen yhteydessä 

ymmärsin unieni taustan. Helsingin teini teatteri lauloikin muutama vuosi myöhem-
min sienen muotoisista pilvistä ja pilven muotoisista sienistä. 

Urho Kekkosen päiväkirjojen liitteenä oli Suomen Sosialidemokraatin leike, 
jossa K. A. Fagerholm ilmoitti maaliskuun alussa 1966 sosialidemokraattien ole-
van valmiita hallitusyhteistyöhön kommunistien kanssa ja varoitti puolueväkeä 
 diskriminoimasta kommunisteja.997 Vuoden 1966 eduskuntavaaleissa syntyi uudel-
leen vasemmistoenemmistö, nyt sosialidemokraattien johtamana. Voimasuhteet 
olivat 104–96 vasemmiston hyväksi. ”SKDL lahjoitti vaaliliitoilla simoslaisille 7 
paikkaa, ilman vaaliliittoja TPSL ei olisi saanut yhtäkään”, kirjoitti Kekkonen 
päiväkirjaansa.998 Samana päivänä Ylioppilasteatterin 40-vuotisjuhlassa esitettiin 
Lapualais ooppera, joka Helsingin Sanomien mukaan ei ollut ”juhlava vaan protesti-, 
taistelu- ja propagandae sitys, sinänsä kyllä voimallinen teos”. Lehti siteerasi myös 
sitä, kuinka Uusi Suomi muisteli kymmenen vuoden takaisia yleislakon aikoja ja 
huonoja kokemuksia vasemmistoenemmistöstä.999 SDP, TPSL, SKDL ja Keskus-
tapuolue eli entinen Maalaisliitto muodostivat hallituksen Rafael Paasion johdolla. 
Metsäteollisuuden keskusliiton hallituksen puheenjohtaja R. Erik Serlachius kutsui 
maan uutta hallitusta ”kansalliseksi onnettomuudeksi”.1000 Murros jatkui. 

3.7 Hullut vuodet eli interregnuMin ja epävarMuuden aika 
Yleislakon aikoihin keväällä 1956 moni vanha oli saavuttanut lakipisteensä ja uusi 
oli nousemassa näkyviin. Pienviljelijäin liiton puheenvuorot, Mäen komitean mie-
tintö ja SKP:n maatalouspoliittinen aineisto kaikki todistivat samansuuntaisesti, 
että pienviljely ei ollut enää missään mielessä se ratkaisu, jonka ympärillä yhteis-
kunnallinen hegemonia voisi elää kuten ennen. Teollistamista oli jo esitetty ja vaa-
dittu 1950-luvun alusta alkaen niin Urho Kekkosen teoksissa ja puheissa kuin useim-
missa muissakin aikakauden poliitikkojen esiintymisissä. Yleislakko oli osoittanut, 
ettei työväestöä voitu hallita enää poliittisen diskriminaation avulla tai pampuilla ja 
pistimillä. SDP:n vanhan johdon pienviljelykeynesiläisyys joutui yhä raskaamman 
arvostelun kohteeksi, kun von Fieandtin kireän rahan politiikka kiristi investoi-
neille välttämätöntä lainansaantia ja valtion taloudellista liikkumatilaa, jolloin kas-
vavaa työttömyyttä jouduttiin hoitamaan kalliiksi koetuilla työllisyystöillä. Oikeis-
ton perinteinen talouspoliittinen linja vaikutti osoittautuvan järkeväksi, ja muun 
muassa SDP:ssä Tannerin linja voitti puoluekokouksessa, tosin vain yhden äänen 
enemmistöllä. Näytti siltä, että vanhan hegemonian mukaisen valtion vähäisen roo-
lin, kameralistisen, ”talouden rautaisten lakien” politiikan kannatus oli laajaa myös 
sosialidemokraattien uusien toimijoiden, niin kutsutun maisterilinjan, esimerkiksi 
Kaarlo Pitsingin ja Ahti M. Salosen keskuudessa. Samoilla linjoilla oli Maalaisliiton 
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poliittinen eliitti, kenties vain poikkeuksena Ahti Karjalaisen esiintyminen varovai-
sen keynesiläisillä ajatuksillaan. Kun Fagerholmin hallitus oli eronnut SDP:n puo-
luehajaannuksen jälkeen keväällä 1957, uuden tulevan hegemonian, yhteiskunnalli-
sen konsensuksen luonne, oli avoin. Yhteiskunnassa oli ennestään olemassa kaksi 
erilaista tulevaisuudenvisiota, jotka kalahtivat voimakkaaseen yhteenottoon. Kum-
matkin visiot kumpusivat vanhan yhteiskunnan arvoista ja kokemuksista. 

Mikko Lahtisen arvion mukaan hegemonisten voimasuhteiden muutos ei voi 
perustua vain edustuksellisen demokratian poliittisissa voimasuhteissa tapahtuviin 
muutoksiin, vaan sen täytyy nojautua myös todelliseen vastahegemonistiseen pro-
jektiin.1001 Vasemmiston perinteinen vaatimusten kokonaisuus muodosti varsin sel-
keän muutosprojektin ja revanssin ajatuksen, joka koostui vasemmiston puolue- ja 
ammattiyhdistysliikettä yhdistävästä visiosta ja toiminnasta sekä parlamentissa että 
kaduilla. Yhteisvastuun välttämättömyyden kokemus muuntautui vanhan työväen-
liikkeen tavoitteiden mukaiseksi liikkeeksi, jonka päämääränä oli tuottaa uudenlai-
nen yhteiskunnan järjestämä yhteisvastuu kansalaisistaan. Visio piti sisällään vaki-
tuisen työpaikan, kaikkia koskevan sosiaalivakuutuksen, työajan lyhentämisen sekä 
muita ihmisten sosiaalisen tasa-arvon lisäämiseen vaikuttavia vaatimuksia, jotka 
kohdistuivat asumiseen ja koulutukseen ja koko tarvittavaan uuteen infrastruktuu-
riin. Nämä tavoitteet katsottiin saavutettavan eduskunnan päätöksillä valtion talo-
udellisen vallan lisäämisen avulla, verottamalla enemmän pääomia ja kiristämällä 
verotuksen progressiota. Teollistaminen tuli toteuttaa perustamalla etenkin valtion-
yhtiöitä ja lisäämällä neuvostokauppaa. 

Yleislakon jälkeen kokoomuksesta sosialidemokraattien oikeistosiipeen ja Maa-
laisliiton enemmistöön lähes kaikkia poliitikkoja yhdisti valtion menojen vähen-
tämisen vaatimus. Sosialidemokraattisen puolueen oppositio nousi vastustamaan 
kireän rahan politiikkaa mutta hävisi puoluekokouksessa yhden äänen enemmis-
töllä Tannerille, ja SDP:n puoluekokous antoi tukensa valtion menojen vähentä-
mistavoitteelle. SKDL oli ainoa merkittävä poliittinen voimaryhmittymä, joka oli 
täysin kyseenalaistanut jokaisen harjoitetun talouspolitiikan linjan jo vuosien ajan 
jouduttuaan ulos kolmen suuren hallituksesta. Yöpakkashallituksen pääminis-
terinä oli Fagerholm, valtiovarainministerinä kokoomuksen Päiviö Hetemäki ja 
ministereinä useita keskeisiä sosialidemokraatteja, kuten Väinö Leskinen, ja Maa-
laisliitosta Johannes Virolainen. Tällä hallituksella ja sen ohjelmalla oli takanaan 
eduskunnan enemmistö. Kun yöpakkashallitus oli kaatunut, Sukselaisen johtama 
maalaisliittolainen vähemmistöhallitus pyrki edelleen jatkamaan valtiontalouden 
supistamisohjelmaa kassakriisien avulla Fagerholmin hallituksen suunnitelmien 
pohjalta. Sukselaisen hallitus perusti myös oman teurastuskomiteansa, joka asetti 
uudet supistamistavoitteet. Kevääseen 1959 asti parlamentaarinen enemmistö oli siis 

kannattanut valtion menojen supistamisen linjaa, jota pidettiin lähes kyseenalaista-
mattomana talouspoliittisesti oikeana linjana, ”talouspolitiikan rautaisena lakina”. 
Suomalaisen taloudellisen ja poliittisen eliitin enemmistö ajoi hyvin määrätietoisesti 
ja keinoja kaihtamatta siis vielä 1950-luvun lopulla valtion taloudellisen roolin ja 
hyvinvointipalvelujen supistamisen linjaa ja irtiottoa kekkoslaisesta ulkopolitiikasta. 
Tilanne oli vähintäänkin avoin. 

Kun sosialidemokraatit joutuivat ulos hallituksesta, he alkoivat ensin kuin kiu-
saten yhdessä SKDL:n kanssa äänestää hallituksen ehdotuksia nurin, lisätä veroja ja 
rakentaa sosiaalivakuutusta. Nopeasti tämä palautui koko vasemmiston yhteiseksi 
linjaksi, jolla myös mentiin seuraaviin vaaleihin. Honka-liitto oli vanhan hegemo-
nian viimeinen suuri yritys kääntää yhteiskunnan sekä ulko- että talouspoliittinen 
linja, mutta se ei enää kyennyt mobilisoimaan puolueiden oikeistosta koostuvaa 
poliittista enemmistöä kesällä 1961. Vasemmistoenemmistön kausi vuosina 1958–
1962 merkitsi todellakin toiminnallista suunnanmuutosta, pelotetta, joka vähitel-
len muutti myös kaikkia puolueita. Työväestön lukumäärän ja yleislakon osoittama 
ammattiyhdistysliikkeen voiman kasvu kertoivat voimasuhteen muutoksesta. Erona 
aiempaan pienviljelykeynesiläiseen linjaan oli syntyvän sosiaalivakuutuksen raken-
taminen siten, että painopiste siirtyi palkkatyöläisten eduksi. Alettiin kehittää kau-
punkilaiselämään sopivia järjestelmiä.

Tutkittaessa tätä ajanjaksoa Suomessa huomio kiinnittyy eräänlaiseen kärjek-
kyyteen, ilmiöiden keskinäissuhteiden räikeyteen, asioiden ja näkemysten nopeisiin 
muutoksiin ja suuriin tilanteiden hallitsemisen ongelmiin. Sosiologit tunnistavat 
käsitteen ”epävarmuuden aika”, jonka kuluessa yhteiskunnan tulevaisuutta koske-
vat vaihtoehtoiset visiot asettuvat yhteiskunnallisten toimijoiden punnittavaksi.1002 
Aristide R. Zollberg on puhunut hulluista vuosista, joiden jälkeen mikään ei enää 
ole entisensä.1003 Lisäksi gramscilainen tutkimusmetodi tuntee käsitteen välitila eli 
interregnum. Näiden käsitteiden avulla on kenties mahdollista ymmärtää edellä 
kuvatun jakson olemusta. Gramscin mukaan tällaisessa tilassa vanha järjestys on 
kuolemassa mutta uusi ei pysty vielä syntymään, jolloin hallinnollinen välitila muo-
dostuu vallitsevan järjestyksen auktoriteettikriisin kautta. Tällöin ne sosiaaliset voi-
mat, jotka voisivat nousta johtoon hegemonisen suostumuksen avulla, eivät pysty 
niin tekemään. Kyseessä on suurten massojen ja hallitsevien ideologioiden välinen 
kriisi. Vanhan järjestyksen ideologiaan suhtaudutaan epäluuloisesti, ja ylärakenteen 
ja rakenteen välinen jännitys tulee näkyväksi. Tämä avaa tilan uuden kulttuurin luo-
misen mahdollisuudelle ja välttämättömyydelle.1004 

Oikeiston talouspoliittinen aloitteellisuus oli voimakasta, mikä vaikutti ihmis-
ten mielipiteisiin. Niinpä nujakan monille ees–taas-vaiheille oli tyypillistä polii-
tikkojen ripeät takinkäännöt, joista ehkä näkyvimpiä tekivät ensin keskeiset 
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sosialidemokraattiset poliitikot. K. A. Fagerholmin ajatukset muuttuivat moneen 
otteeseen jo 1940-luvulla. Hän jätti sosialidemokraattisen opposition kolmen suu-
ren hallituskoalition kaaduttua ja suututti SKP:n ryhtyessään pääministeriksi vuo-
den 1948 vaalien jälkeen.1005 1950-luvun melskeissä hän hävisi yhdellä äänellä Tan-
nerille kevään 1957 puoluekokouksen puheenjohtajavaaleissa mutta toimi toisaalta 
pääministerinä yöpakkashallituksessa syksyllä 1958. Ja kun Honka-liitto näytti kaa-
tuvan noottikriisin, hän ehti jo ennen Honka-liiton kaatumista esittää Kekkosen 
valintaa presidentiksi poikkeuslailla herättäen puolueessaan melkoista hämminkiä 
ja ärtymystä. Väinö Leskinen yritti parantaa puolueen idänsuhteita vuonna 1954 
ja oli puoluejohdon kannalla Tannerin talouspolitiikkaa vastaan niukkasbudjetin 
yhteydessä. Kuitenkin hän päätyi tannerilaisen ulko- ja talouspolitiikan keskeiseksi 
keulakuvaksi vuodesta 1957 eteenpäin – kunnes muutti kantojaan runsaan kymme-
nen vuoden kuluttua. Aarre ”Sapeli” Simonen oli saanut lempinimensä annettuaan 
käskyn ampua lakkolaisia kohti 1940–1950-lukujen vaihteessa. Hän oli aktiivinen 
asevelisosialisti. Yleislakon jälkeen hän oli valtiovarainministerinä toteuttamassa 
Fieandtin kireän rahan politiikkaa, ja tältä ajalta hänen kuuluisin lauseensa oli ken-
ties se, kun hän totesi Suomen kansan olevan kuin hullu mies Huittisista, joka 
syö enemmän kuin tienaa. Simonen päätyi kuitenkin mukaan SDP:n opposition 
toimintaan, ja hän arvosteli ankarasti aiemmin harjoittamaansa talouspolitiikkaa. 
Vihtori Rantanen oli tunnettu asevelisosialidemokraatti ja SAK:n puheenjoh-
taja. Myös hän siirtyi sosialidemokraattien opposition riveihin. Sosialidemokraa-
tit tekivät keväällä 1958 pesäeroa tannerilaiseen talouspolitiikkaan vaalien alla, ja 
yöpakkashallituksen aikana he olivat yhdessä Hetemäen kanssa jälleen reivaamassa 
talouspolitiikkaa oikeistolaisempaan suuntaan. Oppositioon jouduttuaan he ilakoi-
vat yhdessä SDKD:n kanssa valtiontalouden laajentamiseksi. Paasion tultua puolu-
een puheenjohtajaksi vuonna 1963 myös hallitusyhteistyö SKDL:n kanssa alkoi vai-
kuttaa mahdolliselta, kun se muutama vuosi aiemmin oli ollut täysin poissuljettua. 
Vasemmistoenemmistön aikana ja sen jälkeen murtumia alkoi tapahtua oikeiston 
puolueissa. Hetemäen kokema höykytys vuonna 1960 hänen yritettyään hallitusrat-
kaisua, yksittäisten kansanpuolueiden edustajien irtiotot Honka-liitosta ja kokoo-
muslaisten ministereiden ratkaisut vuoden 1962 jälkeen ovat ehkä eräs osoitus siitä, 
kuinka aloite oli siirtynyt vasemmalle ja poliitikot alkoivat yksitellen kääntyä uuden 
tuulen mukana. 

Hallituskoalitiot vaihtuivat tiuhaan. Urho Kekkosen johtama hallitus, joka 
turhaan pyrki ajamaan niukkasbudjetin läpi, kaatui 17.11.1953. Sen jälkeen halli-
tuksia tuli ja meni melkoisella vauhdilla.1006 Hallituskriisit ja hallitusneuvottelut 
olivat pitkiä ja hankalia, ja virkamiesministeriöitä oli useita. SKDL:n kannattajia 
oli yli viidennes suomalaisista, mutta sosialidemokraatit ja oikeistopuolueet pitivät 

täysin mahdottomana SKDL:n ottamista hallitukseen. Murroskauttaan elävä maa 
oli täynnä voimakkaita sisä- ja ulkopoliittisia paineita ja ristiriitoja, joiden kes-
kinäisillä törmäyksillä muutos eteni pienin sysäyksin. Heikot hallitukset joutui-
vat reagoimaan muiden puolueiden ja kansalaisten luomiin paineisiin, ja määrä-
vähemmistölainsäädäntö mahdollisti kulloisellekin vähemmistölle paljon peli- ja 
neuvotteluvaraa, koska vanha poliittinen blokki oli ankaran käymistilan vallassa 
ja eri puolueiden sisällä elävät fraktiot kykenivät muodostamaan monensuuntaisia 
liittoutumia. SDP:stä ja Maalaisliitosta lohkesi kummastakin osa omaksi puolu-
eekseen, ja kansanpuolueissa ja kokoomuksessa muun muassa kysymys Kekko-
sesta ja osallistumisesta maalaisliittolaisvetoiseen hallitukseen toimi vedenjakajana. 
Vuoden 1961 lopussa miltei jokaisen suomalainen poliittinen liike oli näkyvästi ja 
pahasti jakautunut. Ennen eduskunnan vasemmistoenemmistön syntyä aloite oli 
oikealla. Vasemmisto enemmistö runnoi voimasuhteen vasemmalle, ja vähitellen 
puolueet mukautuivat uuteen kurssiin. Maalaisliiton sisällä merkittäviä muutoksia 
tapahtui vuoden 1962 vaaleissa. Sosialidemokraattinen puolue teki selkeän kään-
nöksen vuonna 1963. SKP:n oma jakautuminen alkoi näkyvämmin muutama vuosi 
myöhemmin, ja tilanne kuvasti ehkä ilmiötä, jossa syntyvä uusi hegemonia – hyvin-
vointivaltion rakentaminen – alkoi yhdistää jollain tavoin jälleen puolueita siten, 
että sekä oikealta että vasemmalta lähestyttiin keskustaa. Voimakkaan taistelun jäl-
keen alkoi syntyä uudenlaisen suostumuksen tasapainotila, uusi konsensus, johon 
myös SKDL otettiin mukaan.

Urho Kekkonen valittiin ensimmäisen kerran presidentiksi vuonna 1956. Vaali-
kamppailu oli erityisen kärjekäs ja törkyinen. Maalaisliiton järjestöjyrä Arvo Kor-
simo, joka oli rakentanut puolueen vahvan kenttäorganisaation ja oli Kekkosen 
vanha tukija, joutui myös melko armottoman noitavainon kohteeksi. Kampanjointi 
ja mustamaalaus Korsimoa kohtaan oli niin laajaa, että Maalaisliiton oli asetettava 
tutkijalautakunta todistamaan, etteivät tiedot pitäneet paikkaansa. Korsimon vaihta-
minen tuli kuitenkin välttämättömäksi ja hänet siirrettiin syrjään. Murroksen aikana 
käytiin hämmästyttävän useita oikeudenkäyntejä johtavien poliitikkojen väärinkäy-
töksiä ja huonoa hallintoa vastaan. Yhteiskunnallinen tilanne hajotti kaikkia puolu-
eita sisältäpäin, ja pienen poliittisen eliitin keskinäinen solidaarisuus hajosi täydelli-
sesti. Oli kuin näytelmän esirippu olisi levähtänyt auki väliajalla, jolloin yleisö olisi 
saanut nähdä jotain aivan muuta kuin mitä näytelmän illuusiolla tavoiteltiin. Jokai-
nen tiesi toisistaan liikaa istuttuaan samoissa elimissä vuosikausia, eikä kukaan enää 
pitänyt suutaan kiinni solidaarisuuden hälvennyttyä riitojen alle. Saman puolueen 
eri suuntia edustavat poliitikot alkoivat ilmeisesti ”laulaa” toisistaan.

Kansaneläkelaitoksen johtaja Vieno Sukselainen tunnettiin ei-K-linjalai-
sena, joka uskollisesti palveli pääministerinä vasemmistoenemmistön aikana 
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maalaisliittolaisessa vähemmistöhallituksessa. Tätä hallitusta sosialidemokraatit, 
kokoomus, kansanpuolueet ja Maalaisliiton oikeistosiipi pyrkivät kaatamaan kerta 
toisensa jälkeen, eikä Sukselainen houkutuksista tai omista sympatioistaan huo-
limatta luopunut Kekkosesta tai suostunut antamaan hallituksensa eroilmoitusta. 
Hovioikeuden viraltapanopäätökset tulivat todella ratkaisevan kiihkeään ajankoh-
taan Honka-liiton kannalta. Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Reino 
Kuuskoski tunnettiin Kekkosen ystävänä ja tukijana presidentinvaalipelin alettua. 
Aarre Simonen oli sosialidemokraattien asevelisiiven näkyvä voima, joka valtionva-
rainministerinä oli vanhan talouspoliittisen linjan äänekäs kannattaja. Hän puolusti 
räväkästi Suomen Pankin kireää talouspolitiikkaa, mutta muuttui pian sen anka-
raksi arvostelijaksi.

Kavalluksia, korruptiota ja monenlaista hämäräpeliä näytti olevan miltei 
yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Valtavan asuntopulan aikana juuri asunnoilla han-
kitut etuoikeudet herättivät kiihtymystä. Tätä ilmapiiriä ilmeisesti myös käytettiin 
poliittisesti tarkoituksenmukaisiin oikeusprosesseihin. Missä määrin näissä oikeu-
denkäynneissä oli kyse todellisista laiminlyönneistä tai korruptiosta, uuden eliitin 
taitamattomuudesta tai ahneudesta on sitten oma tarinansa ja mahdollisen oike-
ushistoriallisen tutkimuksen kohde. Korkein oikeus kumosi Kansaneläkelaitoksen 
jutussa viraltapanot ja korvausvaatimukset, mutta tämä käänne tapahtui uudessa 
tilanteessa, jossa Honka-liitto oli tuhoutunut ja ilmapiiri täysin muuttunut. Sil-
miinpistävä piirre silti on, että ajankohdan poliitikot sekä syyttäjinä että syytettyinä 
ollessaan liittävät useimmat oikeusprosessit ajankohdan poliittisiin ristiriitoihin. 
Suomen Sosialidemokraatti kertoi presidenttiehdokas Hongan roolista oikeuskansle-
rina ja suhteesta oikeudenkäynteihin pääkirjoituksessa huhtikuussa 1961: ”Oikeus-
kansleri Honka on ollut Sukselaisen hallituksen aikana ainoa pyhän K-yhteyden 
ulkopuolella oleva henkilö, joka on voinut hallituksen istunnoissa tarkkailla asioi-
den hoitoa ja jolla on ollut sekä oikeus että tehdä siitä tarvittaessa huomautuksia. 
Myös valtakunnan korkeimpana syyttäjäviranomaisena oikeuskansleri Honka on 
ollut vallanpitäjillemme kiusallinen. Lukuisat K-linjan enemmän tai vähemmän 
avoimet kannattajat ovat viime vuosien kuluessa joutuneet selvittelemään jota-
kin elämänsä tai virkauransa vaihetta oikeusistuimen edessä oikeuskanslerin oltua 
monessa tapauksessa asian vireille panijana.”1007 

Tutkimusajankohdan poliittisen eliitin enemmistö ei ollut hyväksynyt sen 
paremmin hyvinvointivaltiosuuntausta kuin kekkoslaista ulkopolitiikkaakaan. 
Oikeistolainen visio onnistui muotoilemaan vaihtoehdottomuuden mallin, joka 
yhdisti suurinta osaa poliittisista päättäjistä vielä silloinkin, kun eduskunnassa 
oli vasemmistoenemmistö. Kansantaloutta kiristettiin ja kansalaisten etuja hei-
kennettiin, koulu- ja sairaalalakien voimaantuloa siirrettiin ja valtion kuvattiin 

olevan konkurssin partaalla, vaikka mistään sellaisesta ei ollut kyse. Epävarmuu-
den kauden keskeisiä poliittisia ilmiöitä olivat ensinnäkin valtion talouspolitiikan 
laajuudesta käyty varsin arvosisältöinen taistelu, jossa valtiontalouden supistamis-
tavoite pyrittiin osoittamaan kumoamattomien talouspolitiikan lakien mukai-
seksi, vaikka se perustui kyseisen arvomaailman omanneiden päättäjien taitavaan 
rakennelmaan. Toisekseen taistelua väärinajattelevia poliitikkoja, kuten Kekkosta 
ja Korsimoa vastaan käytiin median törkykampanjana. Kolmanneksi poliitikkoja 
vastaan suuntautuneet korruptio-oikeudenkäynnit näyttivät olleen osa myös mitä 
suurimmassa määrin kohdennettua puoluepoliittista peliä, jolla pyrittiin vaikutta-
maan sekä talous- että ulkopoliittiseen päätöksentekoon. Eri ainekset kutoutuivat 
kokonaisuudeksi, jonka osatekijät olivat törkykampanjat, uusklassiset talousteo-
riat ja budjettipolitiikan kameralismi. Se, mikä uutisvirrassa näytti hajanaiselta ja 
yhteenliittymättömältä, hahmottuikin lähikuvaa ja laajakulmaa vaihdellen politii-
kan rakennekokonaisuudeksi.1008 

Poliittisen eliitin toimintalogiikan mekanismit ovat olleet myös monien viime-
aikaisten tutkimusten aihe.1009 Anu Kantola on osoittanut, miten suuria asenteelli-
sia eroja sisältyy niin kutsuttujen tavallisten kansalaisten ja poliittisen ja taloudelli-
sen eliitin arvoihin ja suhteeseen hyvinvointivaltioon, mikä ei tämän tutkimuksen 
valossa näyttäisi olevan vain myöhempiä aikoja koskeva ilmiö. Nyt maailmanlaajui-
nen finanssikriisi on aiheuttanut suurta yhteiskunnallista tuhoa ja eliitin asema ja sen 
käyttäytymislogiikan tutkimuksen merkitys korostunee entisestään. Myös sorrettu-
jen liikkeiden johdon elitisoituminen on historian tunnistetuimpia prosesseja. Mui-
naisen Rooman kansantribuunijärjestelmä lahosi, ihmisten tasa-arvon ja köyhyyden 
kerjäläismunkkikunnat rappeutuivat ja sosialismin utopian suurimmaksi ongelmaksi 
koitui sosialismiin siirtyneiden maiden johtoon nousseen puolue-eliitin korruptoi-
tuminen. Työväenliikkeen johdon taipumus sisäistää valtaeliitin logiikka ja nähdä 
itsensä osana yläluokkaa on kaiketi pitkän historian valossa vain ikivanhan kuvion 
uusi muunnelma: yhä uusien herätysliikkeiden tai radikalismiryhmien vastarinta 
haastaa liikkeen ja uudistaa sitä, kunnes uudetkin haastajat muuttuvat vuorollaan 
osaksi valtakoneistoa ja sisäistävät sen hallintamekanismit omakseen. Ehkä voidaan 
myös ajatella, että kulloinenkin poliittinen eliitti on sitoutunut sellaiseen hegemo-
niaan, konsensukseen, kompromissiin, joka on noussut edellisen epävarmuuden ajan 
kamppailusta ja syntyessään on ollut aiempaa toimivampi ja ”edistyksellisempi”. 
Kun yhteiskunnallinen tilanne muuttuu ja edessä on uudelleenarvioinnin paikka, 
sitoutuminen vanhaan ajatteluun, omille kannattajille hankittujen uudistusten ja 
ehkä myös oman aseman etuihin eivät mahdollista tilanteen uudelleenarviointeja.

Työväenliikkeessäkin päätöksentekoelimiin valitaan helposti niin kutsut-
tuja järjestöluutnantteja – osuusliikkeen, ammattiyhdistysliikkeen ja erilaisten 
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kansalaisjärjestöjen palkattuja toimihenkilöitä – joiden oma tai järjestön taloudel-
linen asema on sidoksissa puolueen johdon suosioon tai puolueen asemiin valtio-
koneistoissa. Tämä ryhmä asennoituu kenties poliittisiin päätöksiin erilaisista läh-
tökohdista kuin liikkeen kannattajakunta. Näin ollen klienttiyhteiskunnan vaara 
vaanii näennäisen arvostettujen järjestöjen ytimessä, joihin korruption mahdollisuus 
ei näytä kuuluvan. Kun päätöksentekoelimiin kuuluvien toiveet täytetään, liike voi 
jatkaa pitkäänkin samalla linjalla, vaikka kannatus laskisi kaiken aikaa. Pitkän aika-
välin seurauksia ei pohdita tiukkojen kompromissien hierontahetkillä, jolloin pyri-
tään runttaamaan sovittu tulos läpi päätöksentekoelimissä. Liikkeen hegemonian 
taustalla ollut voimaryhmittymä heikkenee tai menettää luottamuksensa, ja näin 
vanha eliitti joutuu yhä ahtaammalle ja on pakotettu tekemään entistä heikompia 
kompromisseja, jotka jälleen kaventavat sen legitimiteettiä.1010 Näin ajatellen ja 
karkeasti yleistäen Tannerin ryhmä olisi edustanut sotia edeltävän yövartijavaltion 
talouspoliittista linjaa ja SDP:n oppositio, Skogin siipi pienviljelykeynesiläisyyttä. 
Tilanteen muuttuessa tyytymättömyys kanavoitui kansandemokraattien kannatuk-
seksi, koska SKDL kyseenalaisti poliittisen eliitin ratkaisut ja avasi muutoksen – tai 
ainakin protestin – mahdollisuuden.

Niinpä poliittinen eliitti Suomessa alkoi hitaasti sopeutua hyvinvointi ajatteluun, 
kansantulon tasaisempaan jakoon, koska se hävisi vaaleissa ja parlamentissa äänes-
tykset. Työnantajapuoli kykeni toisaalta muotoilemaan eduskunnan vasemmis-
toenemmistön huomioon ottaen ja määrävähemmistösäädöksien uhalla sellaisia 
kompromisseja, joilla se sai eduskunnassa torjuttua itselleen kaikkein huonoim-
mat vaihtoehdot. Uudistuksiin pakottajana oli kuitenkin kansalaisliikehdinnän ja 
eduskunnan vasemmistoenemmistön muodostama uhka. Hyvinvointivaltioon tai 
kekkoslaiseen ulkopolitiikkaan ei päädytty tai ajauduttu sopuisasti, vaan poliittinen 
oikeisto joutui sinne vastoin omaa selkeästi ilmaistua tahtoaan ja huolimatta moni-
mutkaisista, laajoista ja osin aika epäkohteliaista vastamanöövereistään. Tapahtu-
neen poliittisen prosessin kannalta erityisen kiinnostavia käänteitä oli kaksi: Ensin 
oli lapsilisäjarrutus, jonka vaikutus näkyi sekä kansalaisliikehdinnän kasvuna että 
myös joidenkin aikalaisarvioiden mukaan SKDL:n vaalivoittona. Toinen tärkeä 
hetki oli yöpakkashallituksen kaatuminen, joka sysätessään sosialidemokraatit syr-
jään hallitusvastuusta avasi tien vasemmiston yhteistoiminalle ja talouspoliittisen 
linjan muutokselle. Olisivatko suomalainen sosiaaliturva tai hyvinvointivaltioke-
hitys saaneet erilaisen luonteen ilman näitä tapahtumia – olisiko prosessi siirtynyt 
myöhempään aikaan tai jäänyt toteutumatta? Oikeistolainen visio, joka tarjosi kan-
salle matalaa palkkatasoa, matalaa sosiaaliturvaa, matalaa yksityistä kulutustasoa 
ja yksityisiä itse rahoitettuja vakuutuksia, saattoi toimia niin kauan kuin radikaali 
ammattiyhdistystoiminta oli kiellettyä ja kansalaisten enemmistö kykeni perheen 

yhteishengen ja aputalouden avulla selviämään hengissä jotenkuten tai jopa 
vaurastumaan. 

Neuvostoliiton voitto toisessa maailmansodassa, hyvinvointivaltioiden kehitty-
minen Pohjoismaissa ja pientilatuotannon lahoaminen, maaltamuutto ja siirtymi-
nen kaupunkilaiselämään lisäsivät suomalaisen työväenliikkeen perinteisen vision 
vetovoimaa ja painoivat poliittisen voimasuhteen välttämättömästi toiseen suuntaan. 
Ihmiset tarvitsivat uusissa oloissa uudenlaista sosiaalivakuutusta ja infrastruktuu-
ria, ja heillä oli edessään uskottava vaihtoehto, voiton näköala. Lapsilisäjarrutuksen 
jälkeen saatiin ensin vasemmistoenemmistö, sitten vähitellen sosiaalivakuutus ja 
työajan lyheneminen. Uudet saavutukset lisäsivät edelleen luottamusta yhteisen toi-
minnan voimaan. Seuraavissa vaiheissa saatiin työsopimuslaki ja työehtosopimusten 
yleissitovuus, kansanterveyslaki ja peruskoulu-uudistus. Hitaan ja tuskallisen kään-
teen jälkeen hyvinvointivaltion rakennusvauhti kiihtyi. 

Baldwinin ja Esping-Andersenin tulkinnat pienviljelypuolueiden merkityk-
sestä hyvinvointivaltion synnylle ovat erityisen kiinnostavia suomalaisen prosessin 
kehittymisessä myös siinä mielessä, että Maalaisliiton sisällä taistelleet K- ja S-linja 
edustivat tavallaan monimuotoistalouden pienviljelyn ja ammattimaisen vauraam-
man viljelyn eturistiriitoja, vaikka tämä asetelma oli toki monimutkaisempi ja sisälsi 
muitakin elementtejä. Silti voidaan arvioida, että Kekkonen ja hänen suuntauksensa 
Maalaisliitossa edusti tällaista pienviljelyksen ja työväestön yhteisrintamaa hyvin-
vointivaltiokehityksen edistämiseksi kaikkine eturistiriitoineenkin. Ahti Karjalainen 
keynesiläisten teorioiden tuntijana jo 1950-luvun ensimmäisinä vuosina ja Kekkonen 
kirjallaan Onko maallamme malttia vaurastua? sekä omilla valtionyhtiöiden perus-
tamisen linjauksillaan tuottivat ensimmäisinä merkittävinä poliittisina vaikuttajina 
Suomessa toisenlaista talouspoliittista vaihtoehtoa oikeiston itsensä sisällä, ja ilmei-
sesti myös tämä teki heistä ja heidän tukijoistaan niin syvästi vihattuja sylkykuppeja 
perinteisen oikeiston piirissä.

Ehkäpä voidaan esittää, että Suomessa vallitsi tutkimusajankohtana hullujen 
vuosien, interregnumin, epävarmuuden ajanjakso. Vanhan hegemonian kannattajat 
puuhasivat ankarasti liittoutumia ja perustivat monenlaisia järjestöjä, kampanjoita ja 
lehtiä estääkseen Kekkosen valinnan ja hyvinvointivaltiokehityksen. Yritysmaailman 
järjestämä puoluerahoitus, aseveljien ja työnantajien salaseurat, mustat listat, työnte-
kijöiden hyvin laajamittainen kortistoiminen Puskalan-kaarteineen, poliittiset puh-
distukset sekä ulkomaalaisten lähetystöjen aktiivisuus esittivät omaa rooliaan kysei-
sen ajan ilmiöiden taustalla. Monien muistelmien anti, Jarkko Vesikansan ansiokas 
Salainen sisällissota, Jensen-Eriksenin tutkimukset metsäteollisuuden ohjaamasta 
taloudellisesta puoluetuesta ja Kimmo Rentolan kuvaukset kommunistisen liikkeen 
suhteista Neuvostoliittoon ovat jännittävällä tavalla paljastaneet tämän maailman 
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olemassaolon.1011 Myöskään kulissien takainen toiminta ei onnistunut painamaan 
yhteiskunnallista askelta takaisin kohti 1930-luvun mallia, koska murros oli alkanut. 
Maa heittelehti uuden ja vanhan välissä. Vasemmistoenemmistöisen eduskunnan 
kausi oli ehkä tämän välitilan kiihkein vaihe. Se tuotti merkittävää lainsäädäntöä 
ja lisäsi valtion osuutta ja merkitystä tulonjaossa. Se vakiinnutti Kekkosen aseman. 
Mutta sen merkitys on myös muilla tavoin kiinnostava ja erikoinen – eräänlaisena 
murrosvaiheena ja muutoksen kovakouraisena kätilönä. 

Valtion rooli, taloudellinen kasvu ja kasvun hedelmät

Lähes kaikkialla Länsi-Euroopassa taloudelliseen kasvuun vaikuttavina tekijöinä 
olivat olleet toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina sodan raunioiden korjaami-
nen, sotien välisten innovaatioiden käyttöönotto sekä kaupungistumisen seurauk-
sina palkkojen nousu ja rakentamisen ja kaupungistumisen vaatiman infrastruktuu-
rin rakentaminen. Kasvuluvut vaihtelivat näiden tekijöiden seurauksina eri maiden 
välillä.1012 Barry Eichengreen on tutkinut läntisen Euroopan, perifeerisen Euroopan 
ja itäisen Euroopan kansantuotteen kehitystä eri ajanjaksoina vuosina 1820–2000. 
Suomen bruttokansantuotteen reaalinen kasvu vuosina 1950–1973 oli ollut hiukan 
viiteryhmäänsä eli läntisen Euroopan maiden kasvuvauhtia nopeampi.1013 Vaikka 
vuoden 1957 devalvaatio antoikin 1960-luvun kasvulle melkoisen sysäyksen, kasvu-
vauhti ei ollut 1960-luvulla sotien jälkeistä kautta nopeampi. Jos tarkastellaan kasvun 
vaikutusta hyvinvointivaltiokehitykseen, progressiivisen tuloveron osuus verrattuna 

taloudelliseen kasvuun on melko hyvä mittari mittaamaan yhteiskunnallista hyvin-
vointivaltioajattelua. Esimerkiksi vuoden 1956 Helsingin Sanomat esitteli eräänlaisen 
hyvinvointiajattelun antiteesin ja yövartijavaltion verotusihanteen valittaessaan, että 
”pyritään eräiden ryhmien kannettavaksi sälyttämään menoja, jotka aiheutuvat tois-
ten ryhmien suosimisesta. Tähän sisältyy selvästi pyrkimys eri yhteiskuntaryhmien 
tulojen ja varallisuuden tasaamiseen verotuksen avulla. Sillä tavoin on loitonnuttu 
verotuksen alkuperäisestä tarkoituksesta, joka oli valtionhallinnon välittömien kus-
tannusten peittämiseen tarvittavien varojen hankinta.”1014 

Juhani Turkkila on väitöksessään tutkinut valtion progressiivisen tuloveron osuutta 
luonnollisten henkilöiden tuloverosta ja todennut, että sen osuus laski sodan jälkeen 
aina 1960-luvun alkupuolella asti, jolloin suhdeluku oli noin 20 prosenttia. Suhteellinen 
osuus nousi 1970-luvun alkupuolelle kaksinkertaiseksi, jolla tasolla se säilyi 1990-luvun 
alkupuolelle.1016 Kuviossa näkyy voimakas progressiivisuuden lisääntyminen 1960-luvun 
taitteesta alkaen. Kuvio vahvistaa tämänkin tutkimuksen osoittamaa käännettä, vanhan 
hegemonian paheksumaa pyrkimystä tasata eri yhteiskuntaryhmientuloja ja varalli-
suutta. Vuosina 1948–1961 bruttokansantuote kasvoi keskimäärin vuosittain 5,2 prosent-
tia ja vuosina 1961–1975 keskimäärin 4,8 prosenttia.1017 Kun BKT:n kasvuluvut olivat 
1950-luvulla jonkin verran suuremmat kuin 1960-luvulla, mutta verotuksen progressio 
laski 1950-luvulla ja kasvoi 1960-luvulla, tapahtuneessa verokehityksessä korostuu hyvin 
selvästi yhteiskunnallisen päätöksenteon ja poliittisen linjavalinnan merkitys. 

Kuvio 4. Vuotuisen kasvuprosentin ja progressiivisen veron muutosprosentin suhde vuosina 
1948–1975.
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Lähteet: Tilastokeskus, tulo ja varallisuustilastot eri vuosilta, Verohallinnon maksuunpanotilastot ja Juhani 
Turkkilan omat laskelmat1018 sekä Tilastokeskuksen kasvutilastot.

Kuvio 3. Progressiivisen tuloveron osuus kaikista henkilöveroista vuosina 1948–1998 (%).
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Lähteet: Tilastokeskus, tulo ja varallisuustilastot eri vuosilta, Verohallinnon maksuunpanotilastot ja Juhani Turk
kilan omat laskelmat. Kuvio kertoo, kuinka suuren suhteellisen osan valtion progressiivisella tuloverotuksella 
kerätyt tuloverot muodostavat kaikista luonnollisten henkilöiden maksamista tuloveroista. Kaikki tuloverot 
sisältävät tässä tarkastelussa nyt myös luonnollisten henkilöiden pääomatuloista maksamat tuloverot.1015 
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Helsingin Sanomien artikkelit kuvaavat sitä, kuinka tutkimusajankohtana käytiin 
avointa ideologista kamppailua koko talousjärjestelmän luonteesta ja tulevaisuu-
desta, mutta ei niinkään sosialismia kuin hyvinvointivaltiokehitystä vastaan. Val-
tion osuuden kasvua seurattiin lehdessä mustasukkaisen vihamielisesti ja valtiollinen 
taloudellinen aktiivisuus, ruotsalaisten hyvinvointivaltiomalli ja jopa työttömyystyöt 
tuomittiin piilososialismina. Vuonna 1957 lehti esimerkiksi esitteli Pankinjohtaja O. 
Toikan näkemyksiä Kansantaloudellisen Yhdistyksen kokouksessa: ”Eräänä syynä 
valtion luotonannon kasvuun on ollut myös määrätietoinen pyrkimys saada luoton-
anto valtion johdettavaksi. Meillä näyttää viime vuosina muodostuneen suorastaan 
itsetarkoitukseksi, että valtion on päästävä hallitsemaan mahdollisimman suurta 
osaa kansantulosta ja muodostuvista pääomista, sekä sijoittaa ne, olipa hinta mikä 
hyvänsä.”1019 Sosiaaliset etuudet nähtiin pikemminkin menneen köyhyyden aikaan 
liittyneinä etuuksina, eikä hyvinvointivaltiota pidetty tavoitteena. Helsingin Sanomien 
mukaan sosiaalipolitiikan suunta määräytyi sotien jälkeen, jolloin yleinen tulotaso oli 
paljon matalampi kuin nykyään: ”Olosuhteiden muuttuessa on myös mainittu poli-
tiikka kypsä tarkasteltavaksi. Tätä tehtäessä on syytä muistaa, että meillä ei ole nyt 
eikä tulevaisuudessakaan kansantaloudellisia mahdollisuuksia lisätä sosiaalimenojen 
osuutta kansantulosta vaan pikemminkin päinvastoin.”1020 Devalvaation aikaansaama 
taloudellinen nousu ei merkinnyt poliittiselle keskustalle, oikeistolle ja talouselämälle 
mahdollisuuksia tai halua lisätä sosiaalisia etuuksia tai suunnata yhteiskunnallista 
kehitystä kohti hyvinvointivaltiota, vaan yleisesti katsottiin, että kasvun hedelmät on 
suunnattava yksityisten investointien rahoittamiseen. Helsingin Sanomat näki myös 
esimerkiksi vuoden 1958 helmikuussa, ettei maan taloudellinen tilanne ollut huono, 
mutta artikkelissa todettiin, ettei edellytyksiä pidä heikentää verojen ja maksujen 
korotuksilla tai valtion luotonotolla, joka kaventaa elinkeinoelämän luotonsaantia.1021 
Lehti myös esitteli Veronmaksajain Keskusliiton näkemyksiä seuraavana vuonna, kun 
VKL paheksui, että paranevien suhdanteiden mukanaan tuoma verotulojen kasvu 
aiotaan käyttää kokonaisuudessaan uusiin menoihin eikä niin kuin olisi järjestön mie-
lestä ollut luonnollista eli ”ylettömän verorasituksemme” lieventämiseen.1022 Syksyllä 
1961 Postisäästöpankin pääjohtaja Teuvo Aura pohti, eikö julkiselle menotaloudelle 
sallittavaa rajaa meidän talousjärjestelmässämme ole jo ylitetty. Hänen mukaansa 
jotkut kansantalousmiehet olivat esittäneet arvionaan, että valtiontalouden osuus 
vapaassa markkinatalousmaassa saisi nousta noin neljännekseen kansantulosta. Aura 
katsoi, että ”esimerkiksi Suomessa julkisen talouden kasvu yli tämän suhdeluvun oli 
tuonut mukanaan yhä kasvavan valtiojohtoisuuden ja valtion puuttumisen talouselä-
män kulkuun. Tällöin on korkean verotuksen välityksellä ryhdytty määräämään myös 
kulutuksen rakennetta ja pakkosäästämisellä siirretty säästöjen omistus yksityisiltä 
yhteiskunnalle.”1023 Helsingin Sanomille ja ryhmille, joiden näkemyksiä se esitteli, kyse 

oli kristallinkirkkaasti kansantulon ylijäämän hallinnasta, omistamisesta ja jakami-
sesta sekä valtion luonteesta. Lisääntyvää kasvua ei suinkaan aiottu tai haluttu käyttää 
julkisen sektorin palvelujen parantamiseen tai sosiaalisen tasa-arvon lisäämiseen. 

Vanhan hegemonian ajattelutavan taustalla oli erilainen vanha maailma, jossa 
rahatalous oli vähäisempää ja jossa yövartijavaltiolla oli kannatusta laajemmissakin 
piireissä. SKP:n ja SKDL:n aineistoissakin puhuttiin paheksuvaan sävyyn valtio-
kapitalismista. Tulevaisuutta ei ollut silloinkaan helppo ennustaa, eivätkä poliitikot 
päätöksiä tehdessään tienneet millaiseen maailmaan oltiin menossa. Muutamat nuo-
remman polven nousevat tutkijat, kuten Mauno Koivisto ja Olavi Niitamo osoittivat, 
että tasaisesti jatkuva talouskasvu on mahdollista saavuttaa investoimalla koulutuk-
seen ja että vastaavasti väestön kohonnut koulutustaso selittää sitä, miksi Suomen 
teollisuuden tuottavuus on noussut 1920-luvulta alkaen. Kyse oli vielä 1950-luvun 
lopulla kuitenkin pienehköstä ekonomien ja yhteiskuntatieteilijöiden joukosta, joka 
vasta olivat nousemassa kohti yhteiskunnallisia johtopaikkoja.1024 Vallitseva ajattelu 
katsoi taaksepäin ja näki valtiontalouden laajentamisen suurena virheenä. 

Kuvio 5. Työvoiman rakennemuutos ja progressiivisen veron muutos 1948–1970.
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Teollistaminen, omavaraistalouden supistuminen ja kaupungistuminen lisää-
vät rahatalouden määrää ja taloudellista kasvua mutta asettavat samalla yhteisölle 
uusia tarpeita korvata niitä palveluja, jotka ennen hoituivat yhteisöjen sisällä. Se 
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historiallinen jakso, jossa yhteiskunta urbanisoituu ja raha kehittyy lähes ainoaksi 
vaihdon välineeksi, muuttaa ratkaisevasti yksilön ja yhteiskunnan suhteita. Ihmi-
nen ei esimerkiksi enää voi keräämällä polttopuita hankkia itselleen ja perheelleen 
lämpöä, hygieniaa ja mahdollisuutta laittaa ruokaa, vaan hän tulee useimmiten riip-
puvaiseksi keskuslämmityksestä, kaukolämmöstä, öljy-yhtiöstä tai muusta vastaa-
vasta ja niistä tuntemattomista ihmisistä, jotka siitä vastaavat. Jos siirtyminen puo-
liomavaraisesta agraaritaloudesta palkansaajayhteiskunnaksi lisää työn tuottavuuden 
kehittyessä kasvua, samalla pelkästään palkallaan elävien ihmisten elämäntilanne 
muuttuu, vaatimukset yhteiskunnalle lisääntyvät ja yhteiskunta – valtio – tulee aiem-
paa merkityksellisemmäksi. Tilanne nostaa esiin kysymyksen siitä, että kun yhteis-
kunnan teollistuva rakennemuutos tuottaa taloudellista kasvua, käytetäänkö kasvun 
hedelmät uudenlaisen yhteiskunnan rakenteiden rahoittamiseen ja sosiaalivakuu-
tukseen. Ratkaisuna ei välttämättä ole hyvinvointivaltio, julkisen sektorin laajenta-
minen, valtion takaama sosiaalivakuutus tai ilmainen koulutus. 

Tutkimuksen tarkastelema ajankohta, eräänlainen suomalaisen hyvinvointival-
tion ”alkukoti”, oli tällainen historiallinen murrosvaihe, jossa rakennemuutos sekä 
tuotti taloudellista kasvua että asetti yhteiskunnalle uusia haasteita. Samoina vuosina 
kun kaupungistumisen asettamat uudet haasteet kasvoivat maaltamuuton seurauk-
sena, valtion velvoitteet ja valtion taloudellisen toiminnan laajuus olivat yhteiskun-
nallisen väittelyn keskiössä. Lisääntynyt kasvu tai palkkatyöläistyminen eivät miten-
kään itseohjautuvasti tuottaneet tarvittavia palveluita tai hyvinvointivaltiota, vaan 
prosessi eteni hyvin ristiriitaisesti ja raskaasti. Kun edustuksellista parlamentaarista 
demokratiaa pidetään tärkeänä voimavarana, voidaan myös taloudellista päätöksen-
tekoa tarkastella demokratian näkökulmasta. Kamppailua käytiin siitä, kuka ohjaa ja 
hallitsee lisääntyvää kansantulon ylijäämän käyttöä ja siitä, käytetäänkö lisääntyneet 
kasvun hedelmät hyvinvointivaltion rakentamiseksi. 
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4. Vanhan maailman kasvatit – muutoksen agentit

Vuosina 1956–1963 järjestettiin hyvin laajaa kansalaisliikehdintää ensin hintojen 
nousua ja lapsilisien siirtoa vastaan, mutta etenkin eduskunnan vasemmistoenem-
mistön aikana ja sen jälkeen sosiaalivakuutuksen puolesta. Tässä tutkimuksessa on 
keskitytty pääasiassa kuvaamaan sosiaalivakuutuksen syntyä ja valtion roolista käytyä 
kamppailua, mutta esimerkiksi nopeasti kasvavassa Helsingissä oli samoina vuosina 
näyttävää kansalaistoimintaa asuntojen, viemäreiden ja muun kunnallistekniikan, 
oppikoulujen ja koko lisääntyvän kaupungistumisen vaatiman infrastruktuurin ja 
sen kustannusten rahoittamiseen liittyvien kysymysten ympärillä.1026 Suuri rakenne-
muutos lisäsi kaupunkien asunto-ongelmia, eikä laajenevien kaupunkien infrastruk-
tuuri kyennyt kehittymään riittävän nopeasti maalta muuttavan väestön toiveita 
vastaavasti. Sadat artikkelit aikakauden lehdistössä asuntopulasta, häädöistä, vuok-
ralaisten taisteluista liian korkeita vuokria vastaan ja paremman infrastruktuurin, 
julkisen liikenteen, vesihuollon, koulujen ja lastentarhojen puolesta kertovat siitä, 
kuinka ihmiset pyrkivät parantamaan elinolojaan. Muun muassa Johanna Hankosen 
ansiokas tutkimus asuntorakentamisesta paneutuu enemmänkin aatehistorialliseen 
tehokkuusajatteluun, eikä asukkaiden ja vuokralaisten liikehdinnästä kunnollisen 
asumisen ja muun infrastruktuurin puolesta ole tehty tietojeni mukaan laajaa tie-
teellistä tutkimusta.1027 

Kansalaisliikehdinnän alkaessa Helsingin Sanomat löysi kommunistien masinoi-
man, arvostelukyvyttömän ja sivistystä vailla olevan kiihotetun katurahvaan, joka 
ei osannut käyttää d-kirjainta. Suomen Sosialidemokraatti arvioi liikehdinnän ole-
van kiiluvasilmäisten ja vallankaappausta suunnittelevien kommunistien harjoitte-
lua varsinaista h-hetkeä varten. Myös SKP:n poliittiselle toimikunnalle liikehdintä 
ja ”kenttä” oli osoittautunut suorastaan hallitsemattomaksi ongelmaksi. Poliittisen 
toimi kunnan kokouksissa käyty keskustelu oli hyvin eriaikaista tapahtumien kanssa, 
ja usein esitettiin näkemyksiä siitä, että liikehdintää oli liian vähän tai että se oli koh-
distunut vääriin asioihin. Kentän jatkuva kritiikki puolueen toimintaa kohtaan oli 
poliittisen toimikunnan huolenaiheena. Kenttä vaati välikysymyksiä ja toimintaa ja 
arvosteli jatkuvasti eduskuntaryhmää toimettomuudesta. Liikehdintä myös näyttäisi 

Nuoret miehet lähdössä vappujuhlille.
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alkaneen vähän kuin itsestään. SKP oli juuri arvioinut alkutalvesta 1957, kuinka työ-
paikkaorganisaation taso oli heikko, jäsenmaksujen rästiläisyys yleistä ja kokouksiin 
osallistuminen vähäistä. Samoihin aikoihin äitien ja kansalaiskokousten liikehdintä 
vakautusratkaisuja vastaan lisääntyi ja kasvoi lapsilisäjarrutuksen jälkeen melkoisiin 
mittasuhteisiin. 

Talous- ja elinkeinorakenteen muutos ja siihen liittynyt maaltamuutto tapahtui 
Suomessa rajusti. Silver ja Arrighi ovat liittäneet omissa tutkimuksissaan vanhan 
hegemonian taantumiseen sen lahoamisvaiheen aiheuttamat sosiaaliset ongelmat 
ja konfliktit. Karl Polanyi on analysoinut kirjassaan Suuri murros yhteiskunnallisia 
murroksia eräänlaisena heiluri-ilmiönä ja todennut vastaliikkeiden suuren merki-
tyksen murroshetkinä. Polanyin mukaan pelkät luokkavastakohtaisuudet eivät aina 
selitä tarpeeksi muutoksia, koska muutosten taustalla voi olla myös muita seikkoja, 
kuten ilmastoon, sotiin ja teknologiseen kehitykseen liittyviä vaikuttimia. Koska 
suuret muutokset ovat uhka tai haaste koko yhteisölle, niin ”vastaus tulee kaikilta 
ryhmiltä”, korostaa Polanyi. Pelkkä luokan talousetu ei selitä liikehdintää, murros 
koskee ihmisiä myös puutarhureina, äiteinä, kuluttajina, urheilijoina tai rakastajina, 
kuten Polanyi toteaa.1028

Pienviljelyksen rapautuminen ja suuri maaltamuutto merkitsivät Suomelle ja 
suomalaisille sellaista valtavaa murrosta, joka koski niin muuttajia kuin maaseudulle 
jääviäkin ja vaikutti aikalaisten yhteiskunnallisiin asenteisiin ja toimintaan. YK:n 
väestörahaston UNFA:n Maailman väestön tila -raportti vuodelta 2007 arvioi kau-
pungistumista ja kuvaa urbanisoitumisen olemusta toteamalla, kuinka epävirallisten 
asumusten historia opettaa, että jos köyhät voivat olla varmoja asemastaan ja heillä 
on kohtuulliset mahdollisuudet elinkeinoihin ja palveluihin, he parantavat itse omat 
elinolosuhteensa ajan kuluessa. Raportissa kuvataan myös, miten kehitysmaissa 
syntyneet urbaanien köyhien järjestäytyneet ryhmät ovat saaneet vallankumouksel-
lisia muutoksia elinolosuhteissaan.1029 Oletettavasti juuri tämänkaltainen prosessi, 
mutta vain pienemmässä mittakaavassa, kohtasi Suomen kaupunkeja maaltamuuton 
alkaessa.

Ammattiyhdistysliikkeen ja työläisten elämää on suomalaisessa tutkimuksessa 
usein tarkasteltu kaupunkilaistyöläisen näkökulmasta ja usein vain puoluepoliittis-
ten silmälasien läpi tai surullisen usein tahdottomana taustana kertomuksille ay-joh-
don ovelista vedoista ja loputtomista ja käsittämättömistä riidoista. Oma työni on 
opettanut minut katsomaan ammattiliiton jäsentä yksilönä, jolla on oma taustansa, 
näkemyksensä ja toiveensa. Vasta kun nämä osuvat yhteen ammattiliittotyön kanssa, 
alkavat asiat sujua. Törmättyäni pääkaupunkiseudun vanhojen elintarvike-, raken-
nus-, ja metalliammattiosastojen keskusjärjestöjen järjestämään suureen sosiaalitur-
valiikehdintään vuosina 1957–1963 päädyin vähitellen ja monien eri syiden tähden 

pohtimaan, voisiko kyseisen kansalaisliikehdinnän tausta olla ainakin osittain maa-
seudulla. Kun Silver, Polanyi ja YK:n raporttikin kiinnittävät huomiota murrok-
sen tai maaltamuuttajien sukupolven tai kaupungistumisen ja kansalaisliikehdinnän 
yhteyteen, eikö sellainen voisi liittyä myös suomalaiseen, jopa poikkeuksellisen voi-
makkaaseen ja nopeaan kaupungistumiseen? 

Kuten aiemmissa luvuissa on kuvattu, juuri suuren muuton aikoihin syntyi 
poikkeuksellisen voimakas kansalaisliike sosiaalisen turvan puolesta ja eduskun-
nassa suomalaisittain hyvin harvinainen vasemmistoenemmistö, jossa SKDL oli 
suurin puolue. Tehdessäni proseminaarityötä helsinkiläisten tupakka-, paahtimo-, 
panimo- ja ravintorasva-ammattiosastojen historiasta sodan jälkeisinä vuosina halu-
sin alun perin tutkia vanhaa helsinkiläistä radikaalia ammattiyhdistysperinnettä, 
jonka elinvoiman ja jatkuvuuden otaksuin eläneen vanhoissa työläiskaupunginosien 
yhteisöissä. Jouduin kuitenkin muuttamaan seminaariesitelmän tutkimuskysymystä, 
koska helsinkiläiskaupunginosia paremmin haastateltavalta kannatti kysyä, että 
”ookko nääki Kajjaanista”. Miltei kaikki kyseisen aikakauden aktiivit olivat muualta 
tulleita ja melko usein kainuulaisia. Tämä kokemus vain vahvistui tehdessäni liha-
alan elintarviketyöläisten haastatteluja.1030 

Helsingin Sanomat, Kansan Uutiset ja Suomen Sosialidemokraatti raportoivat, 
miten nuorisoa virtasi kaupunkiin ja miten vuosi vuodelta yhä suurempi määrä hel-
sinkiläisiä matkusti jouluksi tai juhannukseksi kotiseuduilleen. Lehdissä raportoi-
tiin, miten Helsingissä rakentaminen lisääntyi mutta miten asuntopula vaivasi silti 
suuresti kaupunkilaisia. Maaseudun nuorison vähäisistä mahdollisuuksista hankkia 
ammattikoulutusta kirjoitettiin usein. Helsingin Sanomat siteerasi EteläSuomen 
Sanomia, joka kuvasi, miten maalaisnuorison pulmiin liittyi muitakin ongelmia kuin 
kysymys työ- ja ansiopaikoista. Artikkelissa kerrotaan, ettei pienviljelijöiden ja maa-
seudun työntekijöiden lapsilla ollut juurikaan mahdollisuuksia koulutukseen, koska 
ammattikouluja oli aivan liian vähän eikä syrjäseuduilla lainkaan: ”Nuoret ihmiset 
maaseudulta joutuvat siirtymään usein asutuskeskuksiin ja pyrkimään niiden työ-
paikkoihin ilman mitään ammattitaitoa. Heillä ei ole näin ollen edellytyksiä kilpailla 
palkoista ja eduista ammattitaitoisten kanssa.”1031 

Kaupunkien kasvaessa tarvittiin asuntoja ja omavaraisuuden vähentyessä tarvit-
tiin teollisesti tuotettuja tarvikkeita, ja näin uudenlaisen infrastruktuurin rakentami-
nen työllisti ihmisiä. Elintarvike- ja rakennusalat ja myös neuvostokaupan paisut-
tama metalliteollisuus tarjosivat maalta muuttaville ensimmäisiä työpaikkoja. Tähän 
on montakin syytä. Monia rakennusalan ammattitöitä pojat oppivat jo kotonaan, 
ja rakennustyömaiden aputyöt olivat monelle maaltamuuttajalle joustava tapa liit-
tyä kaupunkilaiseen työelämään. Maaseudun ihmisillä oli luontevat yhteydet tuot-
tajaosuuskuntien kautta lihateollisuuteen, meijereihin ja myllyihin, ja leipominen 
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opittiin jo kotona. Hyvin usein kysyessäni syytä, miksi ihmiset hakeutuivat elin-
tarviketehtaisiin, vastattiin myös, ettei näissä tehtaissa tarvittu ammattikoulutusta. 
Ilmeisesti elintarvike- ja rakennusalat ovat niin sanottuja sisäänmuuttoaloja kansain-
välisestikin. Berliinissä jo vuonna 1885 ruokatuotannossa työskennelleistä miehistä 
81 prosenttia, rakennustyöläisistä 83,5 prosenttia ja kuljetuksessa työskennelleistä yli 
85 prosenttia oli syntynyt kaupungin ulkopuolella.1032 Laajeneva metalliteollisuus 
koulutti itse itselleen paljon uusia työntekijöitä ja rekrytoi tällä tavoin maaseudulta 
muuttajia. 

Aikakauden lehtiartikkeleista saattoi lukea, että nuorison maaltamuutto herätti 
huolestusta. Ilmeisesti sen pelättiin hyödyttävän kansandemokraattista liikettä. Siir-
totyömaiden ongelmista puhuttiin paljon. Suomen Sosialidemokraatti kirjoitti useaan 
otteeseen, kuinka kommunistien toiminta veti nuorisoa puoleensa. SKP:n poliit-
tiselle toimikunnalle esiteltiin Suomen Demokraattisen Nuorisoliiton toimintara-
portti vuodelta 1958. Siinä tuotiin esiin nuorisotyöttömyys, koulutuksen ongelmat, 
oppikouluihin pääsyn vaikeudet ja ammattikoulujen vähäisyys. Raportissa kuvattiin 
myös maaltamuuttoa ja ulkomaille muuttoa. Ilolla todettiin, että uusien nuoriso-
osastojen perustamisessa oli erityisesti viime aikoina ollut vilkastumista.1033 Kansan 
Uutisissa kuvattiin paljon sitä, miten etenkin ammattiosastojen nuorisotoiminta 
kehittyi. Keväällä 1961 esimerkiksi kerrottiin, kuinka kaapelitehtaan nuorekas lähe-
tystö kävi eduskunnassa vaatimassa sosiaalilakien ja 40-tuntisen työviikon toteutta-
mista ja kuinka nuoret metallityöläiset suunnittelivat omaa lauluryhmää sekä omia 
rivejä vappukulkueeseen.1034 Helsingin Sanomat alkoi kiinnittää huomiota runsaan 
maaltamuuton mahdollisiin seurauksiin: ”Pienteollisuuden laajamittainen syntymi-
nen maaseudulla olisi tarpeen siitäkin yhteiskuntaelämässä perustavaa laatua ole-
vasta syystä, että suuriin asutuskeskuksiin tapahtuva runsas maaltamuutto on omi-
aan synnyttämään juurettomuutta, millä saattaa olla erittäin haitallisia seurauksia 
sekä yksilöille että koko yhteiskunnalle.”1035

Carlo Ginzburg korostaa epätyypillisen merkitystä johtolankana. Kun eri puo-
lilla Suomea olleiden vanhojen perinteisten ammattiosastojen aktiivit vastustivat 
ammattiliittoja voimistavan työttömyyskassajärjestelmän syntyä ja vaativat kaikkia 
koskevaa universaalia järjestelmää, tähän prosessiin liittyy mielestäni eräs tutki-
musajanjakson ymmärtämisen johtolanka. Ammatilliset järjestöt ja työväenliikkeen 
ihmiset ovat ilman muuta vanhojen tavoitteiden ja perinteidensä vankeja. Kaikkia 
koskeva sosiaalivakuutus oli kylläkin hyvin kanonisoitu tavoite, syntynyt jo vanhan 
työväenliikkeen alkuhetkillä. Jonkun perinteisen tavoitteen kannattaminen tai sen 
puolesta toimiminen ovat kuitenkin eritasoisia asioita. Nämä ihmiset lähtivät ilman 
ansiomenetyskorvauksia, irtisanomissuojaa ja muita nykyajan oikeuksia kerta toi-
sensa jälkeen lähetystöön, mielenosoituksille tai jopa lakkoon sellaisen tavoitteen 

puolesta, joka olisi lähinnä auttanut maaseudun rakennetyöttömyydestä kärsiviä. 
Vaikka työttömyys lisääntyi kaupungeissakin, se kohdistui etupäässä rakennusalaan. 
Tarjottu vaihtoehto, jota mielenosoittajat pitivät huonona, oli liittojen jäsenille 
talou dellisesti edullisempi korvaus ja tarjous mahdollisuudesta voimistaa ammat-
tiosastoja etenkin rakennusalalla, jossa talvityöttömyys oli yleistä. Ammattiliittojen 
jäsenmäärät olivat pieniä ja jäsenhankinta oli työlästä. 

Tapahtunutta voi selittää aktiivien puoluesolidaarisuudella, koska SKDL:n kan-
sanedustajat olivat hyvin voimakkaasti yleisen työttömyysvakuutuksen puolella. SKP 
pyrki kuitenkin myös järjestämään joukkokamppailuja Saksan aseistusta vastaan ja 
monessa muussakin asiassa, eivätkä helsinkiläisten tai muiden kaupunkien ammatti-
osastot SKDL:n eduskuntaryhmän saapuneiden kirjeiden diaarin tai Kansan Uutis
ten mukaan näytä innostuneen niistä juuri lainkaan. SKDL:n eduskuntaryhmä sai 
vuosien 1957 ja 1959 välillä vuosittain noin 1–7 kirjelmää, joissa käsiteltiin rauhan ja 
kansainvälisen solidaarisuuden asiaa, mutta pelkästään vuonna 1962 näitä teemoja 
käsitteleviä kirjeitä oli 20 kappaletta.1036 Ihmisten kiihottaminen mielenosoituksiin 
ja lakkoihin on käytännössä varsin vaikeaa. Kun tämän ajan vasemmistolaisaktiiveja 
kortitettiin ja useaan otteeseen irtisanottiin puhdistushengessä, on vaikea etsimäl-
läkään löytää sitä vipusinta, jolla esimerkiksi Helsingissä SKP:n poliittisen toimi-
kunnan raportin laskemat 621 työpaikka-aktiivia olisivat kyenneet komentamaan 
pakolla tuhansia ihmisiä kaduille. Alkoi vaikuttaa siltä, että tutkimusajankohdan 
sosiaaliturvaliikehdintä ja SKDL:n vaalivoitto sekä samanaikainen vanhan pien-
viljelyshegemonian lahoaminen ja maaltamuutto olivat saman ilmiön eri puolia. 
Monimuotoistalous oli hitaasti häviämässä, ja pelkästään palkallaan eläminen oli 
muuttumassa vallitsevaksi elämäntavaksi – erityisesti kaupunkien kerrostaloissa. 

Edellä olevissa luvuissa kävin läpi oikeiston pyrkimyksiä toteuttaa sekä ulkopo-
liittinen uudelleenarvio että talouspoliittinen suunnanmuutos yksityisvakuutusten ja 
pankkien hallinnoiman yksityisen säästämisen lisäämiseksi sekä toisaalta sosiaalis-
ten avustusten ja valtion tukien poistamiseksi. Maalta muuttaneet ihmiset samais-
tuivat maalle jääneiden ihmisten ongelmiin ja ymmärsivät sosiaalistien avustusten ja 
tukien merkityksen. Koska mökkiläisten lapset joutuivat lähtemään ensimmäisinä, 
he olivat myös usein vasemmistolaisista perheistä, joissa sekä vuoden 1918 tapahtu-
mat että lapualaisliikehdintä oli omakohtaisesti koettua. Monet olivat sotaorpoja, ja 
1950-luvulla sotaa pelättiin ja militarismia kavahdettiin. Palkkatyöläisyhteiskunnan 
uudet järjestelmät, turvaverkot, olivat tällaisille ihmisille erityisen merkityksellisiä, 
koska yhteydet vanhoihin järjestelmiin usein katkesivat ainakin Helsingissä. Heillä 
ei ollut kaupunkielämiseen selviytymisverkostoja senkään vertaa kuin perinteisillä 
kaupunkilaistyöläisillä. He olivat tavallaan kahden maailman ihmisiä. Lapsuus ja 
nuoruus, kasvatusihanteet ja suku olivat vanhan hegemonian maailmasta, uudet 
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tarpeet ja unelmat liittyivät kaupunkilaiseen palkkatyöläiselämiseen. Näin selittyisi 
sekä voimakas toiminta yhteiskunnan järjestämän sosiaalivakuutuksen puolesta että 
solidaarisuus maaseudun rakennetyöttömyydestä kärsiville ihmisille. 

Kysymällä, minkälaisia ihmisiä mielenosoittajat olivat, mistä he tulivat ja mitä 
he olivat kokeneet, toivoin saavani selvitystä kansalaisliikehdinnän syntyyn, mutta 
myös sen taustalla olleeseen vasemmistolaisen ajattelun kasvuun ja hegemonisen 
murroksen toteutumiseen. Toisessa luvussa on esitelty vuosina 2003–2011 kerät-
tyjä pääkaupunkiseudun elintarvike- ja rakennusalojen kyselytutkimukseen sekä 
ammattiyhdistysaktiivien haastatteluihin perustuvia muistitietoaineistoja, jotka 
ehkä kuvaavat laajemminkin maaseudun pieneläjien taloutta, sosiaalista elämää ja 
yhteiskunnallisia näkemyksiä ja kokemuksia. Koska kyselytutkimuksessa rakennus-
työläisten vastauksia on enemmän kuin elintarviketyöläisten ja koska rakennusalan 
vastaajista suurempi osa on miehiä ja luottamushenkilöitä, tilastot painottuvat hiu-
kan sen mukaisesti. Vastaajista elintarviketyöläisiä oli 370 ja rakennustyöläisiä 483, 
eli yhteensä vastaajia oli 853. Naisia oli 274, joista rakennusalalta 9. Miehiä vastaajista 
oli 576, joista elintarviketyöläisiä 104. Naisia oli siis elintarviketyöläisten ryhmästä 
runsas 70 prosenttia ja miehiä rakennusalan vastaajista 98 prosenttia. Näiden muis-
titietoaineistojen avulla voidaan myös hahmottaa, keitä mielenosoittajat olivat ja 
miten heistä tuli ammattiyhdistysaktiiveja.1037

4.1 aMMattiyHdistysväen kotiseutu ja perHetausta

Suomen Elintarviketyöläisten Liiton mikrofilmeillä olevien liittymiskaavakkeiden 
merkintöjen mukaan tehty jaottelu vuosien 1950–1968 liittoon liittyneiden noin 600 
jäsenen syntymäpitäjästä kertoo, että heistä syntyperäisiä helsinkiläisiä oli vajaa 
yhdeksän prosenttia.1038 Pääkaupunkiseudun elintarvike- ja rakennusalan kyselyyn 
vastanneiden elintarviketyöläisten joukossa syntyperäisiä helsinkiläisiä oli noin 
kahdeksan prosenttia ja rakennustyöläisistä vajaa seitsemän prosenttia. Helsingin 
kaupungin tilastokeskuksen vuosilta 2006–2007 olevan aineiston mukaan kaikista 
yli 60-vuotiaista helsinkiläisistä noin 24 prosentilla syntymäpaikka oli Helsinki.1039 
Vaikka valtaosa kaikistakin helsinkiläiseläkeläisistä on muualla syntyneitä, kyselyyn 
vastanneet elintarviketyöläiset ja rakennustyöläiset ovat keskimääräistäkin harvem-
min syntyjään helsinkiläisiä ja useammin etenkin Pohjois-Karjalasta, Pohjois- ja 
Etelä-Savosta tai Oulun läänistä. Vertailu vuosien 1950–1968 liittymiskaavakkeiden 
syntymäpitäjien ja kyselyyn osallistuneiden elintarvikevastaajien välillä osoittaisi, että 
muuttoliike Pohjois-Karjalasta ei vielä 1950–1960-luvuilla ollut saavuttanut Helsin-
kiä yleensä tai Etelä-Suomen elintarviketehtaita.1040 Ay-liikkeen eheytymistä edel-
tävän ajan järjestäytyminen oli nykyistä huomattavasti vähäisempää, joten vuosina 

1950–1968 liittyneiden elintarviketyöläisten ryhmää voitaneen kenties verrata kyse-
lykaavakkeeseen vastanneeseen elintarviketyöläisten eläkeläisryhmään. Eläkeläisen 
saama vapaajäsenyys edellyttää melko pitkää jäsenyysaikaa, eli kummassakin koos-
teessa on kyse ammattiyhdistystoimintaan sitoutuneista ihmisistä. 

Suurten metalliosastojen eläkeläisristeilylle osallistuneiden kotipaikkaselvitys 
näyttäisi viittaavan siihen, että läntisen rannikon työväki oli muuttanut näiden kau-
punkien lähialueilta, mutta jo Forssan, Riihimäen ja Lahden työpaikat vetivät väkeä 
myös kauempaa idästä ja pohjoisesta. Vaasalaiset edustivat tässä muihin metallin 
eläkeläisristeilijöihin, eli myös helsinkiläisiin, verrattuna selkeää poikkeusta. Vaasa-
laisista syntyperäisiä kaupunkilaisia oli jopa 55 prosenttia, kun vastaava luku muissa 
kaupungeissa vaihteli 6–28 prosentin välillä. Kyseessä voi olla puhdas sattuma. Toi-
saalta vaasalainen elintarviketyöläinen, monivuotinen pääluottamusmies ja liitto-
hallinnon jäsen, itse maalta tullut Jorma Toija, muisteli myös, kuinka hän aloitti 
työnsä vuonna 1956 Suomen Sokerin Vaasan tehtaalla. Hänen mukaansa työyhteisö 
oli hyvin ”sisäänpäin lämpiävä” ja syntyperäisiä vaasalaisia työntekijöistä oli noin 
puolet.1041 Myös vanhemman polven vaasalaiset Suomen Elintarviketyöläisten Lii-
ton toimihenkilöt, järjestösihteeri Kalevi Hakala ja liittopuheenjohtaja Jarl Sund, 
olivat itse syntyperäisiä vaasalaisia. 

Ammattiyhdistysaktiivisuus

Pääkaupunkiseudun kyselytutkimukseen vastanneet olivat huomattavan paljon use-
ammin ammattiyhdistysaktiiveja kuin mitä heitä koko jäsenistöstä on. Vastanneista 
yli 66 prosenttia ilmoitti toimineensa luottamustehtävissä tai ainakin osallistuneensa 
ammattiyhdistysliikkeen tilaisuuksiin, kun keskimääräisenä pidetty luku yleensä on 
noin 10–15 prosenttia. Kysely kertonee melko hyvin juuri näiden alojen ammattiyh-
distysaktiivien taustasta ja ajattelutavasta. Muutkin vastanneet omaavat pitkän ay-
historian, joten vertailu ei kuvaa ay-aktiivien ja ay-liikkeeseen vihamielisesti suhtau-
tuvien ihmisten kotitaustallisia tai asenteellisia eroja vaan laajasti sitä ihmisryhmää, 
joka oli joko itse järjestämässä tai tukemassa tutkimusajankohdan sosiaaliturvalii-
kehdintää.1042 Missä suhteissa ammattiyhdistysaktiivit erosivat muista vastaajista, vai 
erosivatko he lainkaan? 

Ay-aktiivisuus oli miltei yhtä yleistä pienviljelijä- ja työmiesperheistä tulleilla 
vastaajilla, mutta ei-aktiivit tulivat hiukan useammin maatiloilta ja ammattiyhdis-
tysaktiivit jonkun verran useammin ammattityöntekijäperheistä. Tämäkin ero voi 
selittyä sillä, että ammattiyhdistysihminen määrittelee isänsä ammattityöläiseksi, 
jolla on tila, kun taas maanviljelijä saattaa olla osuvampi titteli ei-aktiivin mielestä. 
Vastaajien ilmoittamissa perheiden hehtaarimäärissä ei näkynyt kovin suuria eroja 
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suhteessa ay-aktiivisuuteen. Puiden hankinnassa ei ollut käytännöllisesti katsoen 
lainkaan eroja, ei myöskään suhteessa työntekoon tai työhönmenoikään. Ammatti-
yhdistysaktiivien lapsuudenkokemuksissa ei ollut ei-aktiiveihin verrattuna myöskään 
suurta eroa siinä, miten maito hankittiin, paljonko puita ja vettä kannettiin ja niin 
edelleen, eli suurin osa vastaajista eli hyvin samanlaisissa monimuotoistaloudellisissa 
olosuhteissa. Pääkaupunkiseudun kyselyyn vastanneista ammattiyhdistysaktiiveista 
asui lapsuudessaan vain kaupunkimaisesti vain 13,5 prosenttia eli hiukan enemmän 
kuin keskimääräinen luku kaikista vastanneista (runsas 11 prosenttia).1043 

Ammattiyhdistysaktiivien tilanne alkaa erottua muiden vastaajien tilanteesta 
jonkun verran enemmän järjestötoiminnan kautta, vaikka järjestöihin osallistumat-
tomia on kaikissa ryhmissä selvä enemmistö. Etenkin TUL:ssä toimiminen erotti 
aktiiveja. Kun ei-aktiiveista Työväen Urheiluliitossa toimi 19 prosenttia, niin ammat-
tiyhdistysaktiiveista jo 43 prosenttia urheili TUL:n seuroissa. Aktiivit määrittelivät 
lapsuudenkotinsa useammin köyhäksi kuin ei-aktiivit. Sana köyhä sinänsä on han-
kalasti määriteltävissä eikä vailla arvovarauksia, ja ei-aktiivi saattaa pitää asiaa hävet-
tävänä, kun taas aktiivi näkee kenties asian toisin. Osalla ay-aktiiveista oli taustalla 
vasemmistolaista sukuperinnettä. Haastattelujen muistitietoaineisto kuvaa, kuinka 
sekä vuoden 1918 tapahtumat, Lapuan liike että sodan dramatiikka elivät ihmis-
ten lapsuudenkertomuksissa ja -muistoissa. Toisaalta kyselytutkimuksen mukaan 
myöskään aktiiveiksi itsensä luokitelleista suurimman osan lapsuudenperhe ei ollut 
toiminut työväenyhdistyksissä tai pienviljelijäyhdistyksissä.1044 Etenkään itäisen alu-
een rintamamieskylissä sellaisia ei usein ollutkaan. Timo Piippo muisteli: ”Taus-
talla isä ja ukki oli kyllä vasemmistolaisia, mutta ei ollut mitään järjestötoimintaa, 
pienviljelijäyhdistyskin oli kuihtunut. Poliittisilla linjoilla ei ollu paljon merkitystä, 
kaikki oli samanlaisia reppanoita. Ei ollu Maalaisliitollakaan traditiota. Tupailtoja 
oli joskus.”1045 

Kyselyn ammattiyhdistysaktiiveista kotiin ei antanut nuoruudessaan lainkaan 
rahaa 24 prosenttia, mutta ei-aktiiveista vastaava määrä oli jo lähes 40 prosenttia.1046 
Eräs suurimpiä eroja ammattiyhdistysaktiivien ja muiden välillä liittyi kysymykseen, 
katsoivatko vastaajat velvollisuudekseen auttaa vanhempiaan taloudellisesti tarvitta-
essa. Jos hiukan yli puolet ei-aktiiveista tunsi velvollisuudekseen auttaa vanhempiaan 
taloudellisesti, ammattiyhdistysaktiiveista näin ajatteli jo lähes 70 prosenttia. Elatus-
velvollisuuden tunne suhteessa ammattiyhdistysaktiivisuuteen onkin mielenkiintoinen 
kysymys. Tämän tutkimusaineiston suppeuden perusteella asiasta ei voi esittää hyvin 
tarkkoja väitteitä, vain otaksumia. Timo Piippo arvioi, että vasemmistolaisuuteen liit-
tyi yhteisöllinen asenne, joka selittäisi asian: ”Ymmärrettiin, ettei yksilö pysty yksin 
kaikkea tekemään. Sukujoukko oli maaseudulla tärkeä ja se oli tukena.”1047 Arvioin, 
että velvollisuudentunne vanhempien taloudellisesta auttamisesta lähti useimmiten 

yksinkertaisesti tilanteesta, jossa apua tarvittiin tai oli edellisen sukupolven aikana 
tarvittu. Näin suurin yhteinen syy tämän tutkimuksen vastaajilla elatusvelvollisuuden 
tunteeseen olisi ollut sosiaalistuminen sellaisessa systeemissä, jossa jokaisen perheen-
jäsenen tekemä työ oli luonnollista ja välttämätöntä perheen selviytymiselle. 

Keskeisenä selityksenä lienee sosiaalivakuutuksen ja eläkejärjestelmien olemat-
tomuus, koska vastaajat tulivat valtaosin oloista, joissa vanhemmilla tai isovanhem-
milla ei ollut eläkettä. Vastaajien isovanhemmista noin 45 prosenttia eli omalla tilalla 
tai syytingillä ja vain noin 13–15 prosenttia sai eläkettä. Edellä kuvatusta tilanteesta 
kummunnut elatusvastuun tunne oli saattanut säilyä suvun perhetraditiona. Yksise-
litteistä tämä ei ole, koska kaikissa köyhissä perheissä ei ollut elatusvelvollisuuden 
tunnetta ja joissain varakkailta vaikuttavissa perheissä sen sijaan oli. Itse pärjäämi-
sen idea ei myöskään ole uusi ilmiö, vaan se oli tärkeä osa vanhaa omavaraistalou-
den kulttuuria. Vastaus saattaa kuvastaa myös perheen asenteita. Tutkimusta voi-
daan kuitenkin tulkita siihen suuntaan, että yhteiskunnallinen sosiaalisuus ja suvun 
sisäinen solidaarisuus kumpusivat samoista alkulähteistä ja traditiosta, eräänlaisesta 
kehästä, jossa toisiaan ruokkivat köyhyys, vasemmistolaisuus ja työvoimaintensii-
vinen mökkiläisyys. Suvun sisäisen elatusvelvollisuuden tunne ja sen mahdollinen 
liittyminen yhteiskunnalliseen traditioon on varmaankin tiettyyn historialliseen 
elämänmuotoon sidottu kunniakäsite, joka tuskin enää korreloi nykyisen ay-aktii-
visuuden kanssa. Kyse voi olla myös eräänlaisesta kunniallisuuden arvokäsitteestä. 
Sakari Saaritsa on havainnut tiettyä yhteyttä työväentoimintaan osallistumisen ja 
eräänlaisen kunnollisuuden välillä.1048

Jos siis vertaa pääkaupunkiseudun kyselyyn vastanneita aktiiveja ja ei-aktii-
veja toisiinsa, voidaan todeta, että kyse on hyvin samantyyppisistä ihmisryhmistä. 
Ammattiyhdistysaktiivit tulivat jonkin verran useammin vasemmistolaisista per-
heistä, ja heistä useampi koki eläneensä lapsuudessaan köyhyydessä ja näki velvol-
lisuudekseen osallistua vanhempiensa ja sisariensa elatukseen. Suurinta osaa vas-
tanneita yhdisti kuitenkin puoliomavarainen lapsuus, jossa osa ruoasta, energiasta 
ja vedestä hankittiin monenlaisten vaihdannan ja työsuoritusten avulla ja jossa 
lapsetkin osallistuivat työhön. Pääkaupunkiseudun eläkeläiset ja samoin muutkin 
haastatellut elivät lapsuutensa aivan erilaisessa maailmassa kuin mitä kaupunkilai-
suus myöhemmin tuli olemaan. Pärjääminen edellytti jokaisen perheenjäsenen työ-
ponnistusta ja asia oli helppo sisäistää. Auttamisen ja yhteisvastuun tunne kertoo 
myös eräänlaisesta itsevarmuudesta eli halusta ja kyvystä ottaa vastuu tilanteesta ja 
ympäristöstä. Haastateltujen aktiivien lapsuudenkokemukset oletettavasti selittävät 
paljon heidän itsetietoisuuttaan ja rohkeuttaan. Vaikka kaikki eivät toki kymmenen 
vanhoina hoitaneet itse sikojen teurastusta, kuten esimerkiksi Arto Viitaniemi teki, 
niin monesta asiasta he kyllä itse vastasivat aivan pienestä pitäen. 
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Ammattiyhdistysaktiivien ja heidän valitsijoidensa taustan ja näkemysten suhde 
on hyvin tärkeä kysymys. Voidakseen järjestää laajaa yhteiskunnallista mielenosoi-
tusliikehdintää luottamushenkilöillä täytyy olla omien valitsijoidensa tuki asiassa. 
Sekä ay- että muun järjestötoiminnan rahoitus riippui siitä, aukaisivatko jäsenet 
kukkaronsa tarvittaessa. Työntekijät eivät muutenkaan kauaa katsele, jos heidän 
valitsemansa luottamushenkilöt liehuvat maailmalla asioissa, joita ei pidetä ”omina” 
ja käyttävät siihen jäseniltä saamaansa mandaattia. 

Kun ay-toimintaan liittyi etenkin tarkasteluajankohtana paljon henkilökohtai-
sen elämän riskejä, luottamusmiehen täytyi myös omalla karismallaan kyetä synnyt-
tämään luottamuksen tunne työpaikan jäsenten keskuudessa. Leipuri Karl Eriks-
son sanoi, että hän luotti Elannon leipätehtaan silloiseen pääluottamusmies Veikko 
Sundelliin, toimi hänen ohjeidensa ja päätöstensä mukaan eikä kertaakaan joutu-
nut pettymään Veikkoon. Ilmari Niemisen mukaan pääluottamusmiehen piti tietää 
suorastaan paremmin kuin työväki itse, mitä se halusi.1049 Arvo Hautala oli anta-
nut pojalleen Juhanille ohjeen, kun tämä valittiin pääluottamusmieheksi Helsingin 
Kauppiaille: ”Kuuntele ihmisiä ja toimi heidän toivomustensa mukaan.”1050 Yrityk-
sissä, joissa ammattiyhdistysliike on arvossa, luottamushenkilön tehtävät ovat hyvin 
monipuolisia ja työväki odottaa ja vaatii edusmiehiltään miltei mitä tahansa. Ilmari 
Nieminen kertoi, että eräs telakkatyöläinen oli ostanut vaimolleen hääpäivälahjaksi 
minkkiturkin ja tarvitsi onnittelurunon. Kun Ilmari kieltäytyi ehdottomasti runoi-
lijan virasta, mies melkein itki. Lopulta Ilmari antautui ilmeisen epätoivon edessä 
ja lupasi yrittää. Hän teki muutamia värssyjä, joista mies sitten valitsi mielestään 
parhaan.1051 Runoilun lisäksi pääluottamusmiehet joutuvat monesti puhujiksi hauta-
jaisiin, saattamaan jäseniä A-klinikalle tai välittämään pankki- ja perheongelmissa. 
Heidän tehtävänsä vaativat monenlaisia kykyjä. 

Arvo Hautala toimi Arabian tehtaiden pääluottamusmiehenä, ja hänet irtisanot-
tiin lakon jälkeen 1948. Sittemmin hän toimi elintarviketyöläisten liiton ja SAK:n 
johtotehtävissä. Muistelmakirjassaan hän kuvaa luottamusmiestehtäviä: ”Luotta-
musmieheen kohdistuvat vaatimukset ovat erittäin korkeat. Häneltä kysytään kaik-
kia asioita maan ja taivaan välillä. Hänen pitäisi olla kaikkitietävä, aina läsnä oleva, 
aina palvelualtis, koskaan hermostumaton. Nykyään eläkepäiville siirryttyäni ajatte-
len, etteivät ne valtion tai kuntien virkapaikat, joihin vaaditaan maisterin tai tuoma-
rin tutkinto, ole läheskään niin vaativia kuin luottamusmiehen tehtävät työntekijäin 
siihen kohdistamien vaatimusten takia.”1052 

Luottamusmiehen on oltava lahjakas tunnistamaan ja organisoimaan tyytymät-
tömyyttä, kehittämään kompromissi ja myymään se sekä työnantajille että jäsenille 
– yhtälö on erittäin vaativa. Vielä 1950- ja 1960-luvuilla luottamushenkilöiden liik-
kumatila oli vielä erityisen kapea, koska työnantajien vieroksunta ja mustat listat 

uhkasivat ammattiyhdistysaktiiveja. Jos sai potkut, uuden työpaikan löytäminen 
oli vaikeaa tai mahdotonta. Työmarkkinoilla toimi useitakin organisaatioita, jotka 
kortittivat luottamusmiehiä ja muitakin työläisiä ja myivät tietoja yrityksille. Sulo 
Lehtonen löysi nimensä Apu-lehden julkaisemista mustista listoista. Lindblad sanoi, 
että työläisaktiiveilla oli takaraivossaan tietoisuus yhteiskunnallisen toiminnan vaa-
roista. Kumikorjaajille hiljaiset talvikaudet tiesivät joka tapauksessa työttömyyttä, 
mikä lapsiperheille oli suuri onnettomuus, kun sosiaaliapuun ei menty. Rakennus-
työläisten Lauantait vapaaksi -liike ei ollut työnantajien suosiossa. Siihen osallistu-
minen merkitsi monille lopputiliä. Mauri Perä muistaa, kuinka irtisanomisten vas-
tapainoksi lanseerattiin jälkikäteen ajatellen ihmeellisen uhmakas lause: ”Lopputili 
tietää rahaa.”1053 Riskit tunnettiin, ja niidenkin takia pääluottamusmies eli puun ja 
kuoren välissä. Hänen asemansa työyhteisössä, jopa hänen työsuhteensakin, saattoi 
olla työntekijöiden kannatuksen varassa. Tuon ajan luottamusmies oli monin säikein 
tiukasti kiinni omassa työyhteisössään, mutta kuitenkin moni käytti erittäin paljon 
aikaa ja energiaa sosiaaliturvakamppailuun. Mielen osoitusten järjestelyt, julkilausu-
mat, lähetystöt, yhteydenpito muiden alojen työläisiin – kaikki organisointi teetti 
valtavasti työtä, vaikka liittojen toimitsijat usein auttoivatkin. Työväki hermostuu 
nopeasti, jos luottamusmies on paljon poissa työmaalta tai henkisesti poissaolevana 
touhuaa muiden kuin oman työpaikan työväen asioita. 

4.2 järjestöverkostot ja liikeHdintä

Muutamissa järjestötoiminnallisuutta kartoittaneissa tutkimuksissa on havaittu 
maaltamuuttajien tai maaseututaustaisten ihmisten aktiivisuus yhteisöllisessä järjes-
tötoiminnassa. Helsingin yliopiston sosiaali psykologian laitoksen opiskelijaryhmä 
teki Anja Koski-Jänneksen johdolla tutkimuksen Wärtsilä  Helsingin Telakan työ-
läisten suhtautumisesta ammatillisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin vuonna 1979. 
Tämä tutkimus toteaa aikakauden juhlavalla kielellä 1970-luvun lopulla, että ”työ-
väenluokan jälkeläiset ovat useammin passiivisia kuin maanviljelijöiden jälkeläiset” 
ja että ”maanviljelijöiden jälkeläiset osallistuvat WHT:lla aktiivisemmin ammatti-
osaston kokouksiin kuin työväenluokasta lähtöisin olevat.”1054 Matti Kortteinen on 
tutkimuksessaan Lähiö myös havainnut, että korttelin yhteistoiminnalliset ryhmät 
syntyivät pääosin maalta muuttaneen ryhmän keskuudesta vähentämään heidän 
turvattomuuden tunnettaan.1055 Arto Viitaniemi kuvaili, miten hänelle juuri ammat-
tiosasto muodosti uuden yhteisön Helsinkiin tulon jälkeen: ”Kone Sillassa 1964 töi-
hin, tuli pian jäsenkirjan tarjoaja. Liittyminen oli tunne, että se kuului asiaan, pian 
keräsin itse jo jäsenmaksujakin ja kävin kokouksissa. Huomattavan suuri osa oli eri 
puolilta Suomea, Savon murre oli tavallinen. Kone Silta oli kaksikielinen, paljon 
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myös ruotsinkielisiä, nekin oli ihan mukana, sipoolaisia. Ammattiosaston johdossa 
oli montakin ruotsinkielistä. Jakoa ei tehty nuorten kesken, tai maalaisten ja kau-
punkilaisten kesken. Oli vähän arkuutta, mutta maalaispojat on aika itsetietoista 
väkeä. Kaupunkilaispoikien kanssa kaveeraaminen opetti täkäläistä murretta. Ei ollu 
mitään kaupunkilaisrasismia tai maalaisrasismia, se oli jotain samaa kuin maaseudun 
yhteisöllisyys. Oltiin eri rakenteissa, maaseudun vasemmistolaisuus on kuitenkin 
ihan eri asiaa. Se tehtaan pomotus ja kaikki siihen liittyvä vaati oman puolustussys-
teeminsä. Oli myös eräänlainen tukisatama, jossa mä vietin aikoja paljon.”1056 Eino 
Kilpi, jo eläkkeellä oleva Wärtsilä Helsingin Telakan työsuojeluvaltuutettu ja sittem-
min liiton toimitsija arvioi, että telakalla oli hyvin vähän perushelsinkiläisiä ja että 
maaltamuuttajat kasvoivat vuodesta toiseen kansandemokraattiseen ajatteluun.1057 

Jos vanha maaseudun yhteisö oli ollut kätkettyjen poliittisten näkemysten ja 
työsuoritusten piilotettujen hintakonfliktien alue, ammattiyhdistystoiminta oli 
täysin päinvastainen toimintakenttä, jossa kaikki aiemmin piilossa olleet ristiriidat 
tulivat julkisen ja avoimen toiminnan piiriin. Jos sosiaaliapuun turvautuminen mer-
kitsi aiemmin kauheaa häpeää, niin nyt kaduilla marssittiin ja huudettiin paremman 
sosiaalivakuutuksen puolesta ja työn hinnasta käytiin kovaa kamppailua. Lisäksi 
entinen yhtenäiskulttuuri, sukulaiset ja naapurit ja keskinäinen vaihto olivat jääneet 
taakse, eikä vanha yhteisö ollut katsomassa perään. Tämän kontrollista vapautumi-
sen tunteen tunnistanee jokainen kaupunkiin muuttanut pienen yhteisön jäsen. Eräs 
Kortteisen Lähiö-tutkimuksen haastateltu arvioi uutta elinympäristöään sanomalla, 
että täällähän voi haistatella kenelle vaan, kun ei tarvi olla riippuvainen muista.1058 
Sinänsä lause kuvaa hauskasti myös maalta muuttaneiden tietämättömyyttä kau-
punkilaisympäristön tiiviistä ja tarkasta piilokontrollista, eikä sitä varmaan allekir-
joittaisi yksikään vuotta pitempään helsinkiläisessä elintarvikealan tehdasyhteisössä 
työskennellyt ihminen. 

Maaseudun pieneläjien ja etenkin vasemmistolaisten perheiden kasvateille oli var-
sin luonnollista ja soveliasta tulla ammattiyhdistysliikkeeseen ja nuoriso- ja naisjärjes-
töihin, koska se avasi nopean ja luontevan tavan saada uusia yhteyksiä ja verkostoja. 
Näitä verkostoja saattoi pitää myös luotettavampina kuin satunnaisesti kapakoista tai 
tanssilavoilta löytynyttä ystäväporukkaa – sellaisesta kaupunkilaisturmeluksesta maa-
seudulle jääneet sukulaiset usein varoittivat. Lisäksi ammattiyhdistystoimintaa vetävät 
varttuneet aktiivit olivat usein pitkän linjan ammattilaisia. Nuorille ihmisille tutustu-
minen ja liikkuminen työyhteisön vanhempien ja kunnioitettujen ammattityönteki-
jöiden porukassa oli jo sinänsä hyvä alku työelämälle ja ammattiopille, vaikka mustien 
listojen olemassaolo lisäsikin työnsaannin epävarmuutta. 

Kari Teräs esittelee Paavo Seppäsen väitöstä vuodelta 1958, jossa Seppänen on 
tullut sellaiseen tulokseen, että ammattiyhdistyksiin vahvasti kiinnittyneet aktiivit 

olivat hyviä työntekijöitä ja kiinnostuneita työn ja tehtaan organisaatiota koskevista 
asioista.1059 Teräksen mielestä tämä näkökulma avaa mielenkiintoisia perspektiivejä 
tutkimukselle. Kyse on varmaan monimutkaisesta kausaalisuhteesta, jossa kiinnos-
tus työhön ja yhteiskunnalliseen todellisuuteen kulkevat rinnakkain. Kirjassa Maalta 
kaupunkiin, pientilalta tehtaaseen esitellään yhteyttä ammattityöntekijän yhteiskun-
nallisen aktiivisuuden ja oman työtehtävänsä määrittämisvallan välillä ja arvioidaan, 
että yhteys syntyy oppimisprosessissa, jossa vastuullisuus työstä johtaa suurempaan 
vastuuseen elämän kokonaistilanteesta.1060 Ammattitaitoa ja ahkeruutta arvostavassa 
työläisyhteisössä on itse asiassa lähes mahdotonta, että luottamustehtäviin valit-
taisiin heikosti työnsä tekeviä työntekijöitä, mikäli ammattiyhdistysliikkeellä on 
yhteisön jäsenten silmissä yhtään arvovaltaa. Tietenkin ammattiyhdistysten selviy-
tymisstrategia on myös vuosikymmenien aikana suunnannut liikettä tähän suun-
taan. Hyvä ammattitaito oli välttämätön hyve aikana, jolloin ei ollut edes nykyi-
senkaltaista työsuhdeturvaa. Etenkin rakennusalalla, jossa työsuhteet ovat lyhyitä, 
ammattikäsityöläisten taito oli jatkuvan punninnan ja mittauksen kohteena, kun 
ammattiyhdistysaktiivisuus heikensi muuten työnsaannin mahdollisuuksia. Esi-
merkiksi helsinkiläisen kirvesmiesten ammattiosaston vuosikymmenien aikana 
kehittyneen kokemuksen opettamina vielä 1970-luvulla nuoria aktiiveja kuljetettiin 

Siltasaaren Demokraattisten nuorten mallikoulua. Nuoret harjoittelevat mallintaitoja myös mannekiini
kursseilla. Mallina osaston puheenjohtaja Tuulikki Konttinen.
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pitkään parhaiden ammattimiesten työporukoissa ennen heidän valitsemistaan 
ammattiosastojen johtokuntiin, jotta heitä suojattaisiin syrjinnältä. Ammattiyhdis-
tystoiminta ei näyttäydy ihmisille kovin vetovoimaisena, jos se ei lainkaan pysty suo-
jaamaan aktiivejaan. Rudolf Lindblad sanoi, että kun myytiin nahkaa, sen piti olla 
ensiluokkaista.1061 Näin ollen nuorelle maaltamuuttajalle ammattiyhdistystoiminta 
saattoi olla myös väylä parempaan ammattitaitoon ja mielekkäämpiin ja vaativam-
piin työtehtäviin, eräänlainen työyhteisön arvostuksen hankkimisen menetelmä.

Järjestöverkostot täyttivät myös työelämän ulkopuolista elämää. Helsinkiläinen 
ammattiyhdistysväki lauloi nuoriso-osastojen kisälliryhmissä tai raittiusyhdistysten 
kuoroissa, tanssi Byggalla, Kulttuuritalolla, Alppilavalla ja Helsingin Pavilla, paini 
ja voimisteli Jyryssä tai Elannon Iskussa, nyrkkeili Jyryssä tai Tarmossa, lomaili ja 
ui Mustikkamaalla, Lammassaaressa ja Vasikkasaaressa.1062 Kaapelitehtaan työväki 
kävi yhdessä kalassa, ja sellaisilla kalaretkillä Teuvo Kauhanen oli usein veljiensä 
mukana. Elannon Leipätehtaan saunassa kestittiin muitakin kuin Elannon työnte-
kijöitä. Puoliso löytyi usein näistä verkostoista, ja lapset jatkoivat urheiluseuroissa 
ja lapsijärjestöissä. Ammattiosastojen nuorisotoiminta yhdisti eri poliittisiin ryh-
miin kuuluvia. Elintarvikealan Raittiiden Nuorten toiminnasta puhuminen herättää 

edelleen herkän muiston ja vinon hymyn niin Aino Pakkalan, Tauno Taskisen kuin 
Karl Erikssoninkin mielessä vuosikymmeniä myöhemmin tehdyissä haastatteluissa, 
ja heidän ystävyytensä on säilynyt vahvana puolueriitojen yli. Samanlaisia arvioita 
esitti Kauko Sunisto kertoessaan Metalli 49 nuorisotoiminnasta. Polkupyöräteh-
taan pääluottamusmies oli taluttanut Suniston aikanaan Turun Metalli 49 toimis-
toon ja nuorisojaostoon, ja Suniston arvion mukaan kaikki myöhemmät metallin 
aktiivit tulivat silloin 49 nuorisojaostosta ja säilyttivät ystävyytensä vuosikymmenten 
 konfliktien läpi.1063 

Oppipojat ja mestarit

Sukupolvitukijat ovat määritelleet ihmisten näkemyksiä sukupovikokemuksen 
kautta. Matti Virtanen on tarkastellut suomalaisten sukupolvikokemusta talvi- ja 
jatkosotaan sekä suhteessa sodan oikeutukseen ja Neuvostoliittoon.1064 Sodan koke-
mukset, puute, orpous ja kurjuus vaikuttivat ajattelutapoihin ja näkemyksiin. Nuo-
remman työläispolven sukupolvikokemukset saattoivat olla hyvin monimutkaisia. 
Koko vanha maailma kyseenalaistui kerralla, kun Saksa hävisi ja Neuvostoliitto 
voitti toisen maailmansodan. Lopputulos murskasi kerralla sen maailmankuvan ja 
ajattelutavan, jota Suomen eliitti ja valtakoneisto tiedotus- ja koulujärjestelmineen 
oli iskostanut koko heidän lapsuutensa ja varhaisnuoruutensa ajan. Poliittiset vangit 
pääsivät vankiloista ja SKDL sai toimintaoikeudet. Kun tarkastellaan kyselytutki-
muksen vastaajia tai haastateltuja, valtaosalla heistä korostuvat hyvin nuorena suuri 
yhteinen sodan kauhu, sen loppumisen kokemus ja myös lähtö kotoa maaseudulta 
kaupunkiin. Esimerkiksi elintarviketyöläisten liitossa tapahtui iso nuorennus juuri 
1990-luvun alkuvuosina, kun muiden muassa liittopuheenjohtaja Jarl Sund, palk-
kasihteeri Esko Grönlund, ammattiosastojen 5 ja 10 taloudenhoitaja Aino Pakkala, 
Etelä-Suomen alueen toimitsija Rudolf Lindblad ja toimistonhoitaja Anja Jämsen 
lähtivät eläkkeelle kukin täytettyään 60 vuotta. Maisa ja Heikki Halonen olivat vuo-
sien 1929 ja 1930 satoa, Teuvo Kauhanen vuonna 1930 syntynyt, ja samoin Ensio 
Laine ja Aino Mielonen ovat suunnilleen tätä ikäluokkaa. 

Turun, Helsingin, Vaasan ja muiden kaupunkien rakennustyömailla, metal-
litehtaissa, elintarvikealoilla ja tietenkin monilla muillakin aloilla työpaikoilla oli 
vielä 1950- ja 1960-luvulla entisiä punakaartilaisia, Lapuan liikkeen kokeneita ja 
sodasta tulleita, ja tämä miljöö oli kulttuurisesti tiukka. Rainer Levander muisti, 
kuinka vanhemmat miehet huusivat Vaasan Myllyllä ”lakkoon”, ja lakkoon men-
tiin.1065 Eräs vanhemman polven metallimies, Sulo Lehtonen, muisteli miten nämä 
uudet nuoret olivat kovin erilaisia kuin vanhemman polven miehet. He eivät olleet 
kyynisiä eivätkä pelänneet mitään, ja heillä oli parempi koulupohja.1066 Vanhempi 

KeskiHelsingin Kisällittäret. Anja Välimäki (Jämsen) kuvassa viides vasemmalta, muut Hellevi Immonen, Leila 
Junikka, Irma Koskinen, tuntematon, Eila Tossavainen ja Irja Taipale. 
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polvi otti heitä mielellään kasvatukseen ja heitä valittiin hyvin nuorina erilaisiin 
ammattiyhdistystehtäviin. 

Jossain määrin valintoihin vaikutti sekin, että vanhemmat olivat väsyneet ja 
pelästyneet irtisanomisia. Kauko Sunisto ihmetteli, miksi niin vähän varsinaisia tur-
kulaisia oli mukana, ja pohti olisiko syynä ollut puhdistusten pelko, jota maalais-
pojat eivät osanneet pelätä.1067 Ilmeisesti samaa tilannetta pohti Erkki Ranta, joka 
valittiin Hietalahden telakan ammattiosaston puheenjohtajaksi vuonna 1963 aivan 
nuorena, 26-vuotiaana: ”Tuli tilanne, että meitä ajojahdattiin. Siihen kulminoitiin 
sellainen puheenjohtaja Erkki Virtanen, joka oli aktiivinen kaveri. Oli sorvari, ei 
annettu töitä. Pomo vaan kävi sanomassa, ettei saa antaa mitään töitä. Hänet erotet-
tiin, vaikka suostu itsekin. Sitten ne asetti tällaisen nuoren pojankollikan puheen-
johtajaksi. Vanhat konkarit, aattele, siellä oli monta voimakasta persoonaa, olen 
monesti sitä ihmetellyt, miksi mut sellaiseen laittaa.” Erkki Ranta arvelee, että hän 
sai oppinsa Hietalahden telakalta ja kertoo, että telakkaa pidettiinkin hyvänä kou-
luna: ”Nuoriso-osastossa oli aika paljon jäseniä, sanotaan varovasti 30–40. Siinähän 
se meikäläinen sitten kasvoi.”1068

Kauko Sunisto valittiin nuorisojaoston vetäjäksi: ”Mulla oli maailmankatsomus 
ihan selvä. Pyörätehtaalla oli avoin konflikti ja siellä maalaispojalla silmät aukeni, 
ja siitä huolimatta vaikkei suvussa olisi ollut kettään, joka olisi ollut samaa mieltä. 
Enskan (Laine) taakse mentiin, oli urheilujärjestön palveluksessa ja kaupunginval-
tuustossa eikä ollut paheksuttavaa. Eri alojen neuvottelukunnan kautta päästiin jär-
jestämään isoja mielenosoituksia, enimmillään 35 000 osallistui mielenosoituksiin. 
Kansan välikysymystä kerättiin jopa Paimiossa, just tämän listan muistan. Senaatin-
torilla vuonna 1959 oltiin, ja oltiin hiton ylpeitä. Ammattiosastot järjesti kuljetukset 
omilleen. Pääasia asetettiin sille, että kaikki oli mukana, jopa hävitty työtaistelu jär-
jestettiin niin että pysyttiin yhdessä. Työttömyyskassalain taustalla oli kaikki mielis-
sään siitä, että päänavaus oli tärkeintä.”1069 

Ilmari Nieminen sanoi, että jos halutaan kuvata sen ajan nuorisoa yhdellä sanalla, 
niin ”kova köyhyys yhdisti”. Hän muisteli, että heitä oli Turussa telakalla noin sata 
suunnilleen samanikäistä nuorta vasemmistolaista kaveria, joilla oli ”nuoruuden 
intoa ja hurmaa”. Mutta perinteelläkin oli heille valtava merkitys, koska se oli aina 
tukevasti läsnä. Ilmari sanoi joskus jälkeenpäin ihmetelleensä sitä, kuinka nuoria he 
olivat joutuessaan ammattiyhdistystehtäviin. Hän oli ollut poikasena töissä Kemi-
össä tiilitehtaalla, sitten pyöräliikkeessä myyjänä ja telakalla ensin teräsvarastolla, 
josta hän pääsi telakan hitsauskouluun. Hän ei ollut vielä kolmeakymmentä, kun 
hänet oli jo valittu telakalla ensin varapääluottamusmieheksi ja sitten pääluottamus-
mieheksi.1070 Elannon leipätehtaan leipuri Teuvo Kauhanen arveli ikäluokastaan, 
että he olivat ”kovia kokeneita ja sitkeitä kavereita”.1071

Hartikaisen sisarukset muistivat, kuinka vuonna 1957 oli varsin pitkä leipuri-
lakko. Vaikkei siihen aikaan Marian konditoriassa ollut kuin aivan muutama jäsen, 
lakon aikana töissä ei ollut kuin neljä. Lyhyissä pysäyksissä oli kaikki poissa. ”Se oli 
sillain erilaista, ei sellainen ollut liittoa vastaan, jos ei ottanut jäsenkirjaa, se oli vaan 
se raha. Siinä oli ensimmäinen se pysäys se, kun Tamminen [luottamusmies] tuli 
muutamaa tuntia ennemmin minulle sanomaan, että onkos tytöt nyt tietoisia, että 
tänä päivänä lähetään aikaisemmin työstä pois. Sanoin, kyllä minä oon kuullut kun 
ihmiset ovat puhuneet ja johon ne kysykin meiltä, että mitäs nyt tehhään. Jos olisi 
sanonut, että jään tänne töihin, olis saattanu moni muukin jäähä. Sanoin, että kun 
kerran toisetkin lähtee, minä lähen kanssa.”1072 

Miltei jokainen haastateltavani kertoi kunnioittavaan sävyyn työpaikkojen van-
hemmista ammattiyhdistysaktiiveista, jotka toimivat heille opettajina. Mauri Perä 
tuli Helsinkiin vuonna 1960 timpuriksi, ja hän muisti miten vanhemmat ukot ottivat 
kuin syliinsä.1073 Heikki Halonen meni Ata Oy:lle, jossa oli ”jumalattoman hyvä 
pääluottamusmies, Kalle Starck, joka opetti mut ay-liikkeeseen, hän oli mua ehkä 
10–15 vuotta vanhempi, aatteen mies, osasi suhtautua ihmisiin. Kalle ei ollut jyrääjä 
vaan hoiti asiat hyvin.”1074 Kun olin pitämässä alustusta rakennusalan veteraaneille, 
jo eläkkeellä olevat Uudenmaan aluesihteeri Urho Peltonen ja maalarien toimitsija 
Heimo Karhunen tulivat juttelemaan ja kysyivät vähän leikilläänkin, että sanohan 
nyt lyhyesti, miksi meistä maalaispojista tuli niin kovia taistelijoita. He itse kat-
soivat, että selitys löytyi työmaiden ilmapiiristä ja muiden opetuksesta. He kokivat 
olleensa kuin ulkomailla muutettuaan Helsinkiin, ketään ei tunnettu eikä tiedetty. 
Mutta työmaiden vanhemmat miehet opettivat, ja se oli silloin alussa melkein ainoa 
tukikohta elämässä.1075 Myös Timo Piippo totesi, että ”työmaiden oppi teki monesta 
tuntemastani kotikylän maalaisliittolaisen pojasta SKDL:n kannattajan, ja sitä 
yhdessä ihmeteltiin kun törmättiin Senaatintorilla vappumarssissa.”1076 

Ei siis turhaan Sukselainen ja Maalaisliiton lehdistö kantanut huolta siitä, 
kuinka kaupungeissa nuorille käy huonosti. Pääkaupunkiseudun työmailla, mutta 
myös esimerkiksi myös Oulussa, Kajaanissa, Lahdessa ja Jyväskylässä, kohtasivat 
toisensa edellä siteeratun Erik Allardtin kuvaaman kahden erilaisen radikalismin 
traditiot. Korpikommunismin alueilta tulevat maaltamuuttajat saivat uudenlaista 
voimantuntoa ja näköalaa vanhan tradition työpaikoilla. Sama tapahtui läntisen 
Suomen alueilla, kun mäkitupalaisten ja torpparien lapset tai lapsenlapset siirtyivät 
tehtaisiin esimerkiksi Turussa, Porissa ja Tampereella.

Suomalaisen rakennemurroksen ensimmäinen suuri muuttoliike ajoittuu vuo-
teen 1890, ja samoihin aikoihin ajoittuu ensimmäisten ammattiosastojen synty 
Suomessa. Ensimmäisiksi järjestäytyivät kirjatyöntekijät vuonna 1885, läkki-, pelti- 
ja kuparisepät sekä kirvesmiehet vuonna 1887 ja leipurit vuonna 1888. Maalarien 
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ammattiosasto perustettiin samana vuonna. 1900-luvun vaihteessa ammattiosasto-
jen toiminta alkoi radikalisoitua sillä seurauksella, että vuosisadan vaihteessa työn-
antajat vetäytyivät niistä pois.1077 Nämä ammattiosastot olivat perustamassa omien 
alojensa valtakunnallisia liittoja ja vanhaa työväenpuoluetta. Osastot olivat mukana 
muotoilemassa työväenliikkeen sosiaalipoliittista ohjelmaa Forssan kokouksessa 
vuonna 1903, jolloin syntyvä työväenliike asettui vilkkaan kiistelyn ja väittelyn 
jälkeen kannattamaan kansanvakuutusta, jonka tuli käsittää sairaus-, tapaturma-, 
vanhuus-, ansiokyvyttömyys- ja työttömyysvakuutukset sekä leskiä ja orpolapsia 
koskeva vakuutus.1078

Sosialidemokraattisen puolueen hajaannuksen alkaessa 1920-luvulla suuri osa 
helsinkiläisistä ammattiyhdistysihmisistä kannatti Pauli Kettusen mukaan kommu-
nisteja tai vasemmistososialisteja.1079 Näiden vanhimpien helsinkiläisten ammatti-
osastojen mobilisoiva merkitys pääkaupunkiseudun kansalaistoimintaan on ollut 
hyvin suuri kautta vuosikymmenien aina tälle vuosituhannelle saakka.. Vanhojen 
ammattiosastojen aktiivit tarkastelevat vieläkin hyvin itsetietoisesti ammattiliittoja 
järjestöinä, joita olivat itse perustamassa. Samoin he seuraavat kyseisten ammat-
tiosastojen jo ammoin kuolleiden aktiivien perustamia puolueita ja ammatillisia 
keskusjärjestöjä hyvin kriittisinä. Ohjeita ei odoteta ay-liikkeen keskusjohdolta tai 
puolueelta, niitä annetaan. Omilta työvuosiltani muistan, että jos liitolla ja leipureilla 
oli sama linja, niin se oli oikein hyvä asia, mutta muissa tapauksissa noudatettiin 
ammattiosaston perinteistä linjaa, jota määrätietoisin toimenpitein edistettiin lii-
tonkin linjaksi. Uskon, että useimpien ammattiliittojen ja niiden perustaja-ammat-
tiosastojen välillä on samanlaista jännitettä, joka siirtyy toimintakulttuurina suku-
polvelta toiselle. 

Rakennusalan työmaiden keskinäinen yhteistoiminta ja liikehdintä perustui 
kirvesmiesten, muurarien, maalarien ja betoniraudoittajien suuriin työkuntiin, jotka 
sopivat asioista keskenään. Mauri Perä muistaa myös rakennustyöläisten itsetunnon 
olleen kohdallaan. Sitä kuvastaa esimerkiksi suhde yleisestä järjestyksestä vastaa-
vaan virkavaltaan: ”Ollessani Helsingin festivaalien aikana 1962 Otaniemen Dipolin 
työmaan pääluottamusmiehenä koko työmaamme porukka marssi poliisilaitokselle 
kysymään, pystyykö poliisi vastaamaan järjestyksestä festivaalien aikana, vai onko 
parempi, että rakennustyöläiset vastaavat siitä itse.”1080 

Kun toiminnallisuuden ja itsepäisyyden traditio näissä pääkaupungin ammat-
tiosastoissa on jo yli sata vuotta vanha ja edelleen elinvoimainen, kyse ei kenties 
ole vain taitavasta tradition siirtämisestä. Ehkä erityisen radikaaleina ovat pysyneet 
sellaiset ammattiosastot, jotka vuosikymmenestä toiseen ovat olleet maalta muutta-
vien ensimmäisiä työpaikkoja. Tällaisia ovat olleet esimerkiksi elintarviketeollisuu-
den tehtaat ja rakennustyömaat sekä telakat, joiden uusiutuva jäsenistö on tuonut 

mukanaan maaseudun arvot ja irrallisuuden, kenties myös radikalismin ja köyhyy-
den, kokemukset. Muuttajien ihmisryhmän mahdollisuudet saada uudella paik-
kakunnalla elämän eväitä ovat heikompia kuin paikkakuntalaisilla, ja he kokevat 
ammattiosastojen tarjoaman verkoston tuottaman turvan ja sosiaalisen verkoston 
itselleen erityisen tarpeelliseksi. Nykyään muuttajat tulevat tosin entistä enemmän 
näille työpaikoille ulkomailta, eikä ammattiosastoilla varmaankaan vielä ole riittä-
västi kokemusta uuden tilanteen hallinnasta, vaikka monessa osastossa on jo ulko-
maalaistaustaista väkeä aivan johtoporrasta myöten.1081 

Ensimmäinen ammattiosastojen yhteiselin, ammatillinen paikallisjärjestö, 
perustettiin Helsinkiin vuonna 1902, ja järjestöstä muodostui niin voimakas, että 
sen katsottiin jopa heikentävän muun työväenliikkeen toimintaa. SAJ päätti loka-
kuussa 1909 lopettaa paikallisjärjestön. Uusi paikallisjärjestö perustettiin vasta 
vuonna 1921, mutta se lakkautettiin Helsingin raastuvan oikeuden päätöksellä. Seu-
raava järjestö perustettiin vuonna 1930. Järjestö järjesti isoja Työnjuhlia ja joukkoko-
kouksia, joiden osanottajamäärät olivat tuohon aikaan suuria, 6 000–15 000 ihmistä. 
Kylmä sodan melskeisessä tunnelmassa Helsingin ammatillinen paikallisjärjestö, 
kuten kymmenet muutkin, erotettiin SAK:sta, koska järjestöt eivät totelleet SAK:n 
määräyksiä vappujuhlien järjestämisen muodoista vuonna 1950.1082 Vanhat SAK:sta 
erotetut paikallisjärjestöt yrittivät kyllä toimia vielä joitakin vuosia, ja esimerkiksi 
keväällä 1957 Helsingin ammatillinen paikallisjärjestö järjesti kulttuurikilpailut, 
joissa kilpailivat muiden muassa leipurit ja kirvesmiehet. Helsingin paikallisjärjes-
tön lopettamisuutisessa vuodelta 1958 kerrottiin, että järjestössä oli edelleen 16 000 
jäsentä ja että se oli jäsenmäärältään uutta SAK:n perustamaa ammatillista paikal-
lisjärjestöä suurempi.1083 

Kansandemokraattisen liikkeen vuonna 1954 omaksuma yhteisrintama-ajat-
telu kannusti toimintamuotojen tarkkaan harkintaan. Koska paikallisjärjestö oli 
erotettu SAK:sta, sen arvovalta oli mennyttä. Elintarvike-, rakennus- ja metalli-
alojen keskustoimikunnat tai keskusjärjestöt olivat 1950-luvulla liittojen organi-
saatioon kuuluvia paikallisia ammattiosastojen yhteiselimiä, joiden yhteistyö oli 
siis vanhaa perua vuosisadan alusta. Näiden organisaatioiden yhteistoiminta oli 
luonteva malli, kun paikallisjärjestö menetti eri aloja yhdistävän legiminiteettinsä 
ja alueen ammattiyhdistysaktiivit etsivät uutta toimintakanavaa. Tarkastelujaksolla 
perustettiin myös ammattiosastojen yhteistyöryhmä, jonka toiminta oli parhaim-
millaan hyvinkin vetovoimaista. Se oli eri alojen ammattiosastojen avoin yhteis-
työfoorumi, joka mahdollisti yhteistoimintaan tulemisen muillekin kuin raken-
nus-, metalli ja elintarvikealojen ammattiosastoille. Kaikissa ammattiosastoissa 
käydään alituista väittelyä toimintalinjasta ja osastolle kuuluvista tehtävistä, koska 
tärkeitä asioita on liikaa. Tutkimusajankohtana jäsenmaksut kerättiin viikoittain 
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työmailla, ja kaikkea ylimääräistä toimintaa varten pantiin vielä lisäksi hattu kier-
tämään, eli kaikkinainen sitoutuminen vaati aktiiveilta lisäponnistuksia. Linjasta 
eri mieltä olevat puuttuvat myös mielellään muotoseikkoihin, jos asia on yhteinen 
mutta järjestäjä ”väärä”, koska tavoitteilla on yleensä laaja ja yleisesti hyväksytty 
kannatus eikä poliittista perustelua ole silloin soveliasta esittää. Esimerkiksi liha- 
elintarviketyöläisten ammattiosasto 5:n puheenjohtaja jarrutti sitä helmikuussa 
1957, ettei ammattiosasto osallistuisi työttömien kokouksen järjestelyihin, koska 
osaston keskuudessa ei ollut työttömiä, mutta pöytäkirjasta ei löydy minkäänlaista 
viittausta kysymyksen poliittiseen yhteyteen. Puheenjohtaja taipui johtokunnan 
muiden jäsenten ajamaan linjaan, koska jäsenet todistivat, että ihmisiä laitettiin 
kotiin kesken päivän, kun ei ollut töitä – alalla siis oli ”puolityöttömiä”.1084 Kysei-
nen puheenjohtaja jäi alan historiaan hiukan myöhemmin SAJ:n toiminnan orga-
nisoijana, eli oletettavasti tässäkin tapauksessa kyse oli ollut tosiasiassa poliittisesta 
näkemyserosta. 

Ammattiosastojen yhteistyöryhmä perustettiin syksyllä 1958, kun kerättiin nimiä 
Kansan Välikysymykselle. Silloin ryhmään kuului 50 ammattiosastoa, ja kevään 
1959 mielenosoitukseen mennessä puhuttiin jo 68 ammattiosaston yhteisryhmästä. 
Vaikka tämän ryhmän aineistoja ei ole löytynyt, voi muista yhteyksistä päätellä, että 
siihen kuuluivat suoraan rakennus-, elintarvike- ja metallin keskusjärjestöjen osastot, 
koska yksittäisten osastojen liittymispäätöksiä en löytänyt elintarvikealan osastojen 
pöytäkirjoista. Useimmissa elintarviketyöläisten ammattiosastojen pöytäkirjoissa 
on satunnaisia mainintoja helsinkiläisosastojen yhteistyöryhmän kokouksista, lähe-
tystöistä ja mielenosoituksista, yleensä vain lyhyesti työjärjestyksen lopussa muissa 
esille tulevissa asioissa. Koska ilmoitukset ovat kuitenkin osastojen pöytäkirjoissa ja 
koska yhteenkään ei ollut kirjattu eriäviä näkemyksiä tai paheksuntaa, niin ilmeisesti 
ammattiosastojen yhteistoimintaelin oli hyväksyttyä toimintaa siihen kuuluvien 
osastojen piirissä ainakin elintarvikealalla, tai sitten sitä ei kehdattu kyseenalaistaa 
yhteisesti omaksuttujen tavoitteiden takia.1085 Muista yhteyksistä, kuten Helsingin 
Sanomien mielenosoitus kirjoituksista, saattoi päätellä, että ammattiosastojen yhteis-
ryhmässä mukana oli myös nahka- ja kumityöväen ammattiosastoja, muiden muassa 
Rudolf Lindbladin kumikorjaajat ja Pasilan konepajan ammattiosaston ja kuto-
motyöläisten edustajat, jotka puhuivat mielenosoituksessa. Viljo Ronkainen toimi 
näinä vuosina rakennustyöläisten liiton aluesihteerinä, ja muistelmissaan hän kuvaa, 
että tilaisuuksien järjestämiseen osallistuivat eri alojen suuret ammattiosastot raken-
nusalalta, metallista, elintarvikkeesta ja kunnan aloilta. Ronkainen kirjoittaa happa-
maan sävyyn, että tilaisuuksien kustannukset olivat vaikeasti rahoitettavia ja jäivät 
usein rakennustyöläisten aluejärjestön maksettaviksi, kuten myös lupien hankinta ja 
ohjelman laadinta.1086 

Verkosto mobilisoitumisen pohjana

Kansanliiketutkimuksen eräs useimmin toistettuja kysymyksiä on, mihin perus-
tuu se, että lähes lepotilassa oleva liike kykenee mobilisoitumaan ja nousemaan 
hetkessä merkittäväksi yhteiskunnalliseksi tekijäksi. Tällöin vastaukseksi esitetään 
usein erilaisia verkostoja, joihin kuuluu huomattavasti jäseniä laajempi rykelmä eri-
laisia ihmisryhmiä. Tällaiset verkostot kyetään saamaan liikkeelle tarvittaessa.1087 
Kari Teräs on tutkimuksessaan osoittanut järjestäytymättömien ja järjestäytynei-
den työntekijöiden läheisten keskinäisten suhteiden merkityksen keskeisyyden 
työpaikkojen konfliktihetkinä vuosina 1880–1920. Teräs kuvaa tilannetta hyvin ris-
tiriitaisena, koska järjestäytyminen oli tuolloin vielä heikkoa ja liittoon kuulumat-
tomien kanssa oli tehtävä yhteistyötä samalla kun järjestäytymättömyys pyrittiin 
leimaamaan virheeksi.1088 Järjestäytyneisyys oli edelleen vielä 1950- ja 1960-luvuilla 
nykyistä vähäisempää, ja entistä sekavammaksi tilanteen teki alkava ammattiyhdis-
tysliikkeen järjestöhajaannus, kun aktiivitkin erosivat liitoista vastalauseena poliit-
tiselle riitelylle.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto salli myös järjestäytymättömien äänestää 
pyytäessään jäseniltä työtaisteluvaltuuksia jo työehtosopimusneuvottelujen alku-
vaiheessa vuonna 1963. Tällä menettelyllä haettiin vahvoja neuvotteluasemia lii-
ton johdolle. Yhteensä äänesti 11 687 jäsentä ja 3 864 järjestäytymätöntä. Äänestä-
neistä 92 prosenttia kannatti uhkavaatimusta.1089 Järjestäytymättömyys ei ilmeisesti 
ollut yleensä tietoinen mielenosoitus eikä poliittinen vastalause ay-liikkeelle, vaan 
kuten Elina Hartikainen muisti, kyse oli monelle siitä, ettei ollut rahaa maksaa 
jäsenmaksuja. Kun siis pohditaan, mistä sosiaaliturvaliikehdintä ammensi voi-
mansa, esiin nousevat aktiivien omat työpaikat (joista tuli ilmeisesti muitakin kuin 
ammattiliiton jäseniä), nuoriso- ja naisjärjestöt, puolueosastot ja urheiluseurat, 
puolisoiden vastaavat yhteydet ja koko laaja verkosto, joka seurasi järjestöihmistä 
kehdosta hautaan. Verkoston mobilisoiva merkitys saattoi olla huomattavasti tär-
keämpi kuin poliittinen puolueorganisaatio. Esimerkiksi Teuvo Kauhasen muistin 
mukaan joistain mielenosoituksista sovittiin kaapelitehtaan ammattiyhdistysaktii-
vien kalastusretkillä. 

Kun liikehdintä kehittyi alkukeväästä 1957, on ehkä syytä tutkia vielä mikro-
skooppisemman tarkastelun avulla, voiko sen synnyn ajoittaa ja paikallistaa johon-
kin tiettyyn organisaatioon, kokoukseen tai henkilöön. Vuoden alkukuukausina 
SKDL:n eduskuntaryhmälle saapuneet kirjeet käsittelivät sekä yleislakon lakko-
laistuomioita, työttömyyttä että kansaneläkkeitä, eikä selkeää suuntaa vielä ollut 
näkyvissä.1090 Helmikuun 14. päivä pidetyssä SKDL:n eduskuntaryhmän kokouk-
sessa päätettiin, että kansanedustajien tulee aloittaa tutustuminen siirtotyömaiden 
tilanteisiin ja kiertää niitä talviloman aikana. Järjestöille välitettiin pyyntö tutustua 
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työttömyystilanteeseen ja opiskella ja nostaa esille työttömyysvakuutuskysymystä.1091 
SKP:n Helsingin ja Uudenmaan piirin piiritoimikunnassa helmikuun 16. päivä käy-
tiin melko sekavaa keskustelua mielialoista. Eräs osanottaja kertoi, että työpaikoilla 
oli railakkaita kantoja vakauttamisesta. Piiritoimikunnan järvenpääläisjäsen totesi, 
että taistelumielialan nostattaminen olisi tärkeää, ja hän näki, että taistelun aloitta-
misen pitäisi nousta työläisjoukoista. Hyvinkäällä ajateltiin, että ”vuodenaika lähteä 
taisteluun ei ollut sopiva”. Piirin työpaikkasihteeri kuitenkin oli kuullut, että metal-
lin keskusjärjestö oli järjestämässä selostustilaisuutta.1092

SKDL:n eduskuntaryhmä palasi talvilomalta ja antoi kokouksessa seikkaperäiset 
raportit omien alueidensa työttömyystilanteesta ja työttömyystyömaista helmikuun 
28. päivä: ”Arvokasta aineistoa on saatukin”, totesi kansanedustaja Hietanen, mutta 
jatkoi: ”On kuitenkin käynyt ilmi myös se, etteivät mielialat vielä ole sellaiset, että 
voitaisiin ajatella esimerkiksi välikysymyskamppailun käymistä.”1093 SKDL:n edus-
kuntaryhmän saapuneiden kirjeiden diaarissa näkyy helmikuun viimeisinä päivinä 
alkanut kirjetulva, ja asiat tarkentuivat lapsilisiin, vakautukseen ja työttömyyteen. 
Eduskuntaryhmän kokoukset maaliskuussa keskeytettiin useaan otteeseen, koska 
lähetystöt odottivat ryhmän jäseniä: esimerkiksi 21.3.1957 pidetyn kokouksen tauolla 
oli odottamassa jo kymmenen lähetystöä.1094 Suomen Naisten Demokraattisen Liiton 
työvaliokunnan kokouksessa käsiteltiin hallituksen päätöstä lapsilisistä ja kehotettiin 
piirijärjestöjä toimintaan 15.3.1957.1095 SKP:n Helsingin ja Uudenmaan piiritoimikunta 
katsoi 16.3.1957, että päätunnuksena pitäisi olla” palkkojen korotus ratkaistava vap-
puun mennessä”, ja piiritoimikunta spekuloi yleislakon mahdollisuudesta.1096 Helsin-
gin rakennustyöläisten keskusjärjestön työvaliokunnan pöytäkirjan 18.3.1957 mukaan 
”keskusteltiin yhteydenottami-
sesta muihin keskusjärjestöi-
hin vakauttamisen estämiseksi, 
koska se on kurjistamista. Pää-
tettiin toimenpiteenä, että työ-
paikoilta lähetettäisiin lähetys-
töjä eduskuntaan ja vastalauseita 
vakauttamis suunnitelmasta.”1097

Huhtikuussa metallin Hel-
singin keskusjärjestö kutsui 
rakennuksen ja elintarvikkeen 

keskusjärjestöjä kokoukseen, jonka tavoitteena oli voimakkaan mielenosoituksen 
järjestäminen. 15.5.1957 Kansan Uutiset kertoi, että nelituhantinen joukko oli ollut 
HTY:n talolla ja että työläiset olivat marssineet sinne Pasilan konepajalta ja Hieta-
lahden telakalta työajan jälkeen.1098 Toukokuussa Suomen Sosialidemokraatti raportoi, 
että 5.5.1957 Tampereelta alkoi taas vapaiden lauantaiden pito, suuri työnselkkaus. 
Kaupungin noin 4 000 rakennustyöläisestä 2 000 jäi kotiin tavoitteenaan viisipäiväi-
nen työviikko.1099

Kesäkuussa Kansan Uutiset raportoi monenlaisesta toiminnallisuudesta: vakau-
tuksen johdosta pidettiin kokouksia Hakaniemessä, Kuopiossa, Turussa ja Jyväsky-
lässä. Lehdessä kerrottiin myös, että ”Pääkaupungin työkansa valmiina, onnistunut 
joukkokokous eilen Hakaniemen torilla”, ”Sata naista lähetystönä vastustamaan 
lapsi lisien siirtoa” ja ”Työläisten isoja kokouksia kaikkialla Suomessa, mm. Järven-
pään torilla 400 ihmistä”. 26.6.1957 lehti raportoi, kuinka viidensadan naisen lähe-
tystö oli käynyt Eduskuntatalon edustalla vaatimassa, että ”Lapsilisät maksettava 
heti”. Liikkeellä olivat ”rakennustöissä työskentelevät perheenemännät ja heitä 
saattamassa pari tuhatta helsinkiläistä”. Myös Tampereella oli pidetty kokous.1100 
SKDL:n eduskuntaryhmä vastaanotti touko–kesäkuun aikana yhteensä noin 140 
erilaista lapsilisiä, työttömyyttä ja vakautuksia käsitellyttä lähetystöä sekä kirjeitä ja 
kortteja muilta kuin omilta jäsenjärjestöiltään.

SKP:n Helsingin piirikomitea pohti tilannetta, ja eräs piirikomitean jäsen 
kysyi 14. kesäkuuta pidetyssä kokouksessa, että ”kun kommunistien pitäisi olla se 
johtava voima, joka saattaa joukot liikkeelle, niin missä on syy puolueen jäsenten 
keskuudessa vallitsevaan lamaannukseen?” Muutkin osanottajat pohtivat, miksi 
kansalaisliikehdintää ei ole. Kutomotyöläisten edustaja, Ida Kotokaski tosin ker-
toi, että kommunisteilta odotetaan liikettä lapsilisien puolesta. Vasta heinäkuun 
4. päivä eduskunnan lapsilisäjarrutuksen jälkeen piirikomitea näyttäisi saaneen 
kiinni tilanteesta todetessaan hämmentyneenä, että ”eduskuntaryhmän tais-
telu lapsilisien puolesta oli ilmeisesti tapahtuma, jota voimme pitää poliittisena 
voittonamme”.1101 

Saman järjestöperheenkin sisällä on hyvin usein eri ryhmien välisiä konflikteja, 
ja eritoten niitä on aina, kun kyse on puolueorganisaatioiden ja niihin samaistu-
vien ammattiyhdistysaktiivien välisistä suhteista. Myös erilaisten järjestöjen yhteis-
komiteoissa on paljon ristiriitoja, koska järjestöjen toimintakulttuurit vaihtelevat. 
Rakennustyöläisten aluesihteeri Ronkainen puhuu muistelmissaan melko kireään 
sävyyn puoluepiirin työpaikkasihteeristä, joka sentään oli itse rakennustyöläinen 
ja kirvesmiesten ammattiosaston aktiivi. Ronkaisen muistelman mukaan kysei-
nen mies ei ollut hankkinut mielenosoituslupaa, vaikka se oli hänen tehtäväkseen 
sovittu. Kaiken päälle – nähtävästi kostoksi – Ronkainen junailtiin laulamaan 

Helsinkiläisen kumikorjaamon työväki 
1950luvulla. Rudolf Lindblad oikealla.
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Kansainvälinen mielenosoituskokouksen alussa, koska hän oli moittinut kaveria 
huolimattomuudesta.1102 Ilmeisesti rakennustyöläisten piirissä oltiin tyytymättömiä 
kustannusten jakoon, koska kevään 1958 mielenosoitusten yhteydessä edellä mai-
nittu piirin työpaikkasihteeri totesi puoluepiirin piiritoimikunnassa, että rakennus-
työläiset ja varatyömaiden työttömät olivat joutuneet kantamaan liian ison taakan 
mielenosoitusten järjestämisessä, minkä tähden metallityöläiset kutsuttiin kes-
kustelemaan asiasta. Koolle kutsuttu kokous ei johtanut hyvään lopputulokseen, 
päinvastoin. Puoluepiirin työntekijä oli käyttänyt kärkeviä ilmaisuja, eivätkä metal-
lityöläiset olleet ilahtuneet. Tapahtunutta käsiteltiin myöhemmin puoluepiirissä 
anteeksipyytävään sävyyn ja pohdittiin, miten saavuttaa takaisin metallityöläisten 
luottamus. Eräs piirikomitean osanottaja kehotti ymmärtämään metallimiesten 
olemusta: ”Ei se ole ihme, että ihminen kasvaa erilaiseksi, tarkoitan metallimie-
hiä, kun ne ovat samassa työpaikassa vuosikausia. Ne ennenaikaiset metallimiehet, 
nehän olivat puoliksi reissusällejä, puoleksi metallimiehiä. Se oli yksi ja toinen, joka 
kävi Putilovilla opin.”1103 

Valitettavasti monia tärkeitä pöytäkirjoja puuttuu tai niissä ei kerrota oleelli-
sia asioita. Yritin kuitenkin löytää mahdollisen mobilisaatiokeskuksen lukemalla 
tarkkaan kaikki pöytäkirjojen sivumerkityksetkin. Kovin selvältä näyttäisi, että niin 
SKP:n poliittinen toimikunta kuin myös SKP:n Helsingin ja Uudenmaan piiritoi-
mikunta olivat jossain määrin ulkona kasvaneen tyytymättömyyden aiheuttaneesta 
tilanteesta ja ihmisten reagoinneista. Pääpaino oli yleislakon jälkeisten tuomittu-
jen puolustamisen hoidossa ja palkkaliikehdinnän kehittämisessä, jota tosin ei saatu 
aikaiseksi. SKDL:n eduskuntaryhmä suuntasi oman organisointinsa lähinnä työttö-
myystyömaille, mikä todennäköisesti kantoi hedelmää seuraavien, talven 1958 väli-
kysymysmielenosoitusten järjestämisessä.

Naisliiton kehotus paneutua lapsilisäkysymykseen oli kenties lapsilisäliikehdin-
nän voimakkain poliittinen organisoija. Sekin kehoitus oli kirjattu pitkien muita 
asioita käsittelevien päätöslauselmien väliin muutamalla lauseella. Liikehdintä alkoi 
myös monesta erityyppisestä pisteestä, työttömyystyömailta ja naisryhmistä myös 
pienviljelijät olivat liikkeellä. Kun Kansan Uutisissa julkaistiin näitä julkilausumia, 
alkoivat muutkin kerätä niitä. Helsinkiläisen ammattiyhdistysväen liikehdintä 
näyttäisi alkaneen lähinnä metallialan ammattiosastoista, kuten Strömbergiltä ja 
Helsingin metallityöläisten keskusjärjestöstä sekä rakennusalan naisorganisaati-
oista. Liikehdintä tuskin koskaan alkaa ihan itsestään, mutta kevään 1957 kiihtynyt 
tunnelma näyttäisi syntyneen ennen kaikkea hallituksen toimenpiteiden seurauk-
sena kansalaisten etsiessä ulospääsyä epäoikeudenmukaiseksi koetusta tilanteesta. 
Tämä tilanne mobilisoi laajan verkoston työttömät, naiset ja ammattiyhdistysak-
tiivit liikkeelle.

Budjettileikkauksilla ja kansalaisliikehdinnällä saattaisi olla jopa hyvin mekaa-
ninen ja selkeä riippuvuussuhde. Keväällä 2011 julkaistiin tutkijoiden Jacopo Pon-
ticellin ja Hans-Joachim Vothin analyysi budjettileikkausten ja mielenosoitusten 
välisestä yhteydestä. Tutkijoiden näkemyksen mukaan aina Weimarin tasavallasta 
hallituksen vastaisiin mielenosoituksiin Kreikassa 2011 budjettileikkaukset ja mie-
lenosoitukset ovat kulkeneet käsi kädessä.1104

Sosiaaliturvaliikehdinnän työmuotoja

SKDL:n eduskuntaryhmän eri vuosien saapuneiden kirjeiden diaarit on valtava 
aineisto. Jo pelkkä saapuneiden kirjeiden luettelon lukeminen tuntuu vievän kauas 
ajassa taaksepäin. Asutustilallisten vetoomukset, pienten ja tuntemattomien kylien 
tupailtojen julkilausumat, tukkilaiskisojen yleisön vetoomukset sekä metsä- ja uitto-
työväen ammattiosastojen julkilausumat kertovat maailmasta, jollaista ei enää ole. 
Helsinkiläinen kirvesmies Matti Piirainen muisteli lapsuuttaan Kainuussa, kun Käl-
käsenjärven miehet tekivät hänen lapsuudenkotinsa tuvassa eduskunnalle sunnun-
taipäivänä julkilausumaa. Edellisenä päivänä oli naulattu lakana seinään ja katsottu 
elokuva, joka saattoi kertoa esimerkiksi Neuvostoliiton valaanpyynnistä, minkä jäl-
keen keskusteltiin ja päätettiin lähettää julkilausuma. Tupa oli höyrynnyt tupakan-
savusta, kun miehet kirjoittivat pitkiä kirjeitä päättäjille.1105 

Alkaessani lukea ajanjakson Kansan Uutisia oletin melkein itsestään selvänä 
asiana, että lehdessä oli vahvasti liioiteltu kirjeiden ja sähkeiden määrää, mutta 
näin ei ollut.1106 Kun lehdessä kirjoitettiin kymmeniä, niitä tosiaan löytyi SDKL:n 
saapuneiden kirjeiden diaarista kymmeniä. Kirjeistä osa lähetettiin kaikille edus-
kuntaryhmille, ja vastaavasti SKDL ei saanut kaikkia kirjeitä. Kansan Uutisten ja 
saapuneiden kirjeiden diaarin avulla saattoi myös vetää johtopäätöksiä liikehdinnän 
suunnasta. Lapsilisien siirtämisen vastustaminen alkoi sekä spontaanina että demo-
kraattisten naisten järjestämänä ja veti mukaansa hyvin monipuolista toimintaa, 
epämuodollisia yhteenliittymiä ja adressikeräyksiä. Eiran perheenemäntien lähe-
tystö ei varmaankaan mobilisoinut aivan jokaista eiralaisrouvaa kadulle, eikä nup-
pulinnalaisten esiintyminenkään voinut olla lukumääräisesti valtava, mutta kysy-
mys oli silti ilmeisen todellisesta ja voimakkaasta naisten kansalaismielipiteestä. 
Maalaisliiton tilaamassa gallupissakin lapsilisien jäädytys mainitaan yhdeksi puo-
lueen vaalitappion syyksi.1107

Alla olevassa kirjeiden lukumääriä kuvaavassa luettelossa ei ole mukana 
SKDL:n jäsenjärjestöjen kirjeitä eikä henkilökohtaisia pyyntöjä tai kiitoksia. 
Mukaan on laskettu ainoastaan sellaiset kirjelmät, jotka käsittelivät yleispolitiikkaa 
ja sosiaalipolitiikkaa. 
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Taulukko 8. SKDL:n eduskuntaryhmälle saapuneet kirjeet.

Vuosi Kirjelmät

1957 864

1958 958

1959 1 035

1960 689

1961 1 098

1962 321

1963 371

Kuvio 6. SKDL:n eduskuntaryhmälle saapuneet yhteydenotot aiheen ja lähettäjän mukaan 
puolivuosittain vuosina 1957–1963.
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Sosiaalivakuutus Ajankohtaiset

Kansalaiskirjeet Aykirjeet

Lähde: SKDL:n eduskuntaryhmän saapuneiden kirjeiden diaari.

Kirjeiden suuren ryhmän muodostivat ammattiosastojen, niiden yhteisesiintymisten 
ja työmaiden kokousten kirjelmät, ja toisen ryhmän muodostivat epämääräisem-
mät kyläkokoukset, perheenäidit, tukkilaiskisojen yleisö ja niin edelleen. Oli myös 
valtava määrä kirjeitä, joiden lähettäjätai sisältö ei käynyt selväksi. Jaottelin kirjeet 
myös sisällön mukaan karkeasti kahteen ryhmään, joista toinen käsitteli ajankohtai-
sia kysymyksiä, työttömyyttä, lapsilisiä, hallitusta, talouspolitiikkaa, liikevaihtoveroa 

ja niin edelleen, ja toinen ryhmä sisälsi vaatimuksia sosiaalisen lainsäädännön ja työ-
ajan lyhentämisen puolesta. Nämä kirjeryhmät elivät selvästi erillistä elämää.

Kirjetulva alkoi niin sanottujen yleisten kokousten spontaaneilla muodoilla 
(työttömien kokoukset, varatyömaiden kokoukset, tukkilaiskisan yleisö, Eiran per-
heenäidit ym.) ja käsitteli työttömyyttä, lapsilisiä ja hallituksen vakauttamisohjel-
maa. Vähän myöhemmin etenkin vasemmistoenemmistön jälkeen ay-väki siirtyi 
voimakkaaseen hyökkäykseen ja vastaavasti äidit palasivat lieden ääreen. Jos näitä 
kirjeryhmiä vertaa mielenosoittajien lukumääriin, huomaa, että vain yhteenlasketut 
kirjeryhmät ovat suurimmillaan samaan aikaan suurten mielenosoitusten kanssa eli 
keväästä 1958 kevääseen 1959. Kun äitien ja muiden epävirallisten ryhmien kirjelmien 
määrä väheni, samoihin aikoihin myös mielenosoitusten väki väheni. Jäljelle jäivät 
pääasiassa ay-liikkeen järjestöaktiot, tosin aiemmasta voimistuneina. Oikeistoenem-
mistöisen eduskunnan myötä myös ammattiosastojen kirjeet vähenivät. Tutkimus-
ajankohdan viimeinen, vuonna 1963 alkanut sairausvakuutusta vaativa ja liikevaihto-
veron vastainen kirjetulva tuli jo suurelta osiltaan ammattiyhdistysväen kokouksista.

Rakennustyöläisten kirjeet muodostivat vaihtelevasti joko hiukan yli tai hiukan 
alle puolet kaikista ay-kirjeistä. Jo vuoden 1962 Kansan Uutisia lukiessani kirjoitin 
muistiinpanojeni sekaan ”juhlia, juhlia ja juhlia”. Tällöin minusta alkoi näyttää siltä, 
että varsinainen liikehdintä olisi vähentynyt ja alkamassa jäykistyä sisäänpäinkään-
tyneeksi. Myös monet haastateltavat muistelivat, että kesän 1962 Festivaalien jälkeen 
oli suurin innostunut heikentynyt ja alettiin rakentaa aikuiselämää.

Olivatko Kansan Uutisten ilmoittamat mielenosoitusten osallistujamäärät liioi-
teltuja? Rudolf Lindblad tuli ensin mielenosoituksiin moottoripyörällä oman nuoren 
työporukkansa kanssa, ja järjestysmiehet suhtautuivat heihin erittäin epäluuloisesti. 
Myöhemmin Rudolf Lindblad oli itse järjestämässä mielenosoituksia ja järjestäjän 
ominaisuudessa laskemassa ruotuja ja rivejä. ”Kyllä vähän liioiteltiin”, sanoo Lidblad, 
”ehkä kymmenen prosenttia”. Mutta hän korosti, että jos Helsingin Sanomat ilmoitti 
3 000 ja Kansan Uutiset 8 000, niin todellisuus oli jotain 6 500:n ja 7 500:n väliltä.1108 
Rakennustyömailta lähdettiin porukalla, ja Lindblad arveli, että pääosa mielenosoit-
tajista olisi ollut rakentajia.

Metallitehtaista tuli paljon mielenosoittajia, etenkin telakoilta. Sulo Lehtonen 
muisti, että G. W. Sohlbergin tehtaalta lähdettiin porukalla1109. Reijo Kaunola ker-
toi, miten energialaitoksen työntekijät lähtivät marssien mielenosoitukseen ja heidän 
marssirivinsä yhtyivät Arabian tehtaiden ammattiosaston kulkueeseen ainakin muu-
taman kerran.1110 Erkki Ranta muistaa, kuinka Hietalahden telakan väki lähti Hie-
talahden torilta.1111 Mielenosoituksissa sattui aina monenlaista kommellusta. Rudolf 
Lindblad oli kerran noin tuhannen mielenosoittajan kärjessä marssimassa kohti 
eduskuntataloa, kun poliisi tuli paikalle ja kävi ilmi, ettei ollut muistettu hankkia 
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mielenosoituslupaa. Lindblad muisteli, että takana oleva porukka antoi rohkeut ta. 
Hän karjaisi poliisille käskyn lukea perustuslakinsa ja jatkoi kulkueen kanssa eteen-
päin, vaikka tilanne vähän hirvittikin.1112 

Työmaakokoukset ja työhuonekuntien kokoukset koettelivat jo yhteishenkeä 
tiukemmin kuin ammattiosastojen jäsenkokousten lähetystöpäätökset. Jäsenelle 
saattoi kokoukseen osallistuminen työaikana olla riski suhteessa työnantajaan, ja 
useimmiten kokousaika vähennettiin palkasta. Elannon leipätehtaalla ei pidetty 
sosiaaliturvaa koskevia mielenosoituksia ja lähetystöjä koskevia kokouksia työaikana, 
vaan Kauhanen ja muut aktiivit levittivät vain mainoksia niistä.1113 Turun telakoilla ja 
helsinkiläisillä ja tamperelaisilla isoilla metallitehtailla järjestettiin työhuonekuntien 
kokouksia paljon, samoin rakennustyömailla. Sulo Lehtonen muistaa järjestäneensä 
sellaisia G. W. Sohlbergilla.1114 Ilmari Nieminen valittiin hyvin nuorena varapää-
luottamusmieheksi 3 000 hengen Turun Wärtsilän telakalle, ja varsinaisen pääluot-
tamusmiehen sairastuttua joutui Ilmari kovaan paikkaan.1115 Hän muisti hyvin isot 
kokoukset. Telakalla oli hänen kertomansa mukaan vanhempia miehiä, jotka olivat 
tavattoman paljon lukeneita ja sivistyneitä ihmisiä. Kun Nieminen kiipesi levyka-
san päälle ja alkoi selostaa maan talous- ja sosiaalipoliittista tilannetta liki kolmelle 
tuhannelle työmiehelle, häntä alussa jännitti aika lailla. Yleensä tilanne kuitenkin 
johti siihen, että kokouksessa esitettiin julkilausumaa ja lähetystöä. Julkilausuman 
tekemisessä häntä auttoi metalliammattiosasto 49:n toimitsija, Eero Saaristo, jota 
Nieminen lämpimästi kutsui oppi-isäkseen. Mutta oikeinkirjoitus oli suomenruot-
salaiselle vaatimattoman koulun käyneelle nuorelle miehelle myrkkyä, ja julkilausu-
mien tekemisessä tuli monta ärräpäätä sanottua.

Myös Mauri Perä oli varsin nuorena helsinkiläisillä rakennustyömailla vuoden 
1960 alussa pääluottamusmiehenä. Kutsuttuaan työmaakokouksen kasaan hän sel-
vitti rämäpäisesti työväelle koko yhteiskunnallisen tilanteen seikkaperäisesti ja sai 
valtuudet lähetystöön ja julkilausumaan. Hän kertoi pyrkineensä kovasti siihen, että 
kansanedustaja ymmärsi, mitä lähetystön paperissa luki. Kolmen kalkkeeripaperin 
läpi vanhalla Remington-kirjoituskoneella hakattu julkilausuma meni monta kertaa 
ryppyisenä roskakoriin, ja ärräpäitä lensi.1116 Rudolf Lindblad oli keskikoulun käy-
neenä suorastaan älykön maineessa ja sai hyvin pian tehdäkseen kaikki lähiseudunkin 
julkilausumat, mutta kolmen kalkkeeripaperin läpi kirjoitettaessa lyöntivirhe tuli aina 
tekstin loppupuolelle, jolloin joutui aloittamaan alusta, niin että myös Lindbladin 
muistot sen ajan julkilausumien tekemisistä ovat kitkeriä.1117 Sulo Lehtonen kirjoitti 
oman työmaansa ja myöhemmin peltiseppien ammattiosaston julkilausumat käsin.1118

Kansan Uutisista en löytänyt Kumikorjaajien ammattiosaston julkilausumia, en 
leipureiden enkä Sohlbergin työntekijöiden. Julkilausumia ja lähetystöjä oli Rudolf 
Lindbladin mukaan niin paljon, ettei niitä läheskään kaikkia julkaistu, eikä kaikkia 

tietenkään edes toimitettu mihinkään lehtiin.1119 Rakennusmiehet rakensivat tal-
koilla kaikkien kulkueiden isot tunnusrakennelmat ja juhlalavat.1120 Rakennelmien, 
kulkuejärjestelyjen, tunnusten ja aikataulujen laadinnasta näkyy, että asialla olivat 
asialleen vihkiytyneet ammattityöläiset. Mielenosoitusten järjestelyissä oli tieten-
kin myös sähkömiehiä tekniikkaa hoitamassa, ja kaupunki lahjoittikin tietämättään 
usein sähkön tapahtumiin. Autoilija Helge Jämsenin kuorma-auton lavalla seisoivat 
puhujat, ja hänen vaimonsa Anja Jämsen oli usein kuuluttajana tilaisuuksissa.1121 

Voiton näköala

Beverly Silver erottelee työväen liikehdinnän muotoja hieman kankeasti, mutta 
sinänsä pitkän historiallisen tarkastelun näkökulmalla vakuuttavasti ”Marx-tyyp-
pisiin ja ”Polanyi-tyyppisiin” toimintamalleihin. Marx-tyyppiset ovat lähinnä työ-
paikkojen sisällä tapahtuvia suoraan omistajiin kohdistuneita lakkoja, jotka tuottavat 
hyvää tulosta tuotantosyklin alkuvaiheen yrityksissä, joilla on hyvä kate. Polanyi-
tyyppiset liikehdinnät ovat tyypillisiä aloilla ja tilanteissa, joissa työpaikkakohtai-
sen liikehdinnän mahdollisuudet ovat heikompia esimerkiksi tuotannon siirtyessä 
halvempiin maihin, työttömyyden aikana tai jos työntekijät ovat muuten helposti 
korvattavissa. Tällöin työväestö pyrkii tavoitteisiinsa monipuolisilla tiedotus- ja 
solidaarisuuskampanjoilla, joissa koko ympäröivän yhteisön tuki ja ay-liikkeen 
taloudelliset voimavarat suunnataan liikehdinnän tavoitteiden hyväksi.1122 Toisaalta 
melkein jokaiseen merkittävämpään ammattiyhdistysaktivismiin liittyy sekä työ-
paikkakohtaista lakkoilua että pyrkimystä laajempaan solidaarisuus- ja tiedotuskam-
panjaan. Ehkä siirtyminen tehtaasta kaduille kuvaa kuitenkin jonkinlaista murrosta 
yhteiskunnallisessa ilmapiirissä, eikä se ole ollut mitenkään jatkuva ja yleinen, laa-
joja joukkoja koskeva toimintamalli ainakaan suomalaisessa työmarkkinakentässä 
– Suomessa asiat on pyritty hoitamaan tehtaan sisällä. Koko yhteisöä mobilisoiva 
liike saattaakin liittyä tilanteeseen, jossa pelkkä työpaikkakohtainen lakkoliikeh-
dintä ei riitä tai sellaista ei onnistuta kehittämään esimerkiksi työntekijöiden näkö-
alattomuuden tai pelon takia. Ihmiset olivat kuitenkin vihaisia hintojenkorotuksista 
ja lakkoilun kannattavuus kyseenalaistui hyvin konkreettisesti, kun elintaso laski. 
Työttömyyden sekä lisääntyneen kyynisyyden takia työpaikkaliikehdintä oli vaike-
uksissa, mutta valtiovallan toimenpiteet suututtivat. 

Sodanjälkeisten vuosien dramaattiset tapahtumat olivat vieroittaneet jäseniä 
ammattijärjestöistä, koska ammattiyhdistysliikkeen joukkojärjestöluonnetta loukat-
tiin useassakin vaiheessa alistamalla ay-toiminta työväenpuolueiden puoluepoliitti-
sille pyrkimyksille. SKDL:n johto pyrki lopettamaan lakkoilun SKDL:n, SDP:n ja 
Maalaisliiton yhteishallituksen vuosina 1945–1948 talouden ja tuotannon edistämisen 
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nimissä. Tapio Bergholmin mukaan esimerkiksi SKP:n ammatillinen jaosto vaati 
elokuussa 1945 työrauhaa ja palkkamalttia myös satamissa, joissa ilmennyt paine 
”palkkojen nostamiseksi palkkaohjepäätöstä ylittävästi ja pistolakkojen tekemiseksi” 
oli jaoston mukaan väärää ja vahingollista.1123 SDP:n ja SKP:n keskeiset kaaderit sai-
vat myös omakohtaisen kokemuksen kautta vuosina 1948–1949 ikävän muiston, joka 
ohjasi pitkään vasemmistopuolueiden toimintaa ja valintoja. Helsingissä Suomen 
Tupakan, Sinebrychoffin panimon, Vaasan Myllyn ja Elannon leipätehtaan työläiset 
osallistuivat vuoden 1949 lakkoaaltoon, jonka yhteydessä elintarviketyöläisten liitto 
erotettiin SAK:sta ja SAK:n sosiaalidemokraattinen johto julisti työmaat avoimiksi 
rikkureille. Esimerkiksi Sinebrychoffin panimon aktiivit Fridjof Raja-Aho ja Onni 
Koskinen olivat liittyneet liittoon vasta neljä vuotta aiemmin. Koskinen oli ilmeisesti 
puoluekannaltaan sosiaalidemokraatti. Jäsenmäärä oli kolminkertaistunut tehtaalla 
parin vuoden aikana. Nämä työläiset menivät lakkoon ajaakseen itselleen parempia 
palkkoja. Kun heidän lakkonsa leimattiin puoluepoliittiseksi ja SAK:n johto julisti 
työmaan avoimeksi rikkureille, ei ole vaikea kuvitella, että luottamus ay-liikkeeseen 
ja yhteiseen toimintaan romahti. Elintae-lehdessä kerrottiin, että ”SAK:n menet-
tely alkoi murentaa SEL:n yhtenäisenä alkanutta kamppailua. Panimo- ja virvoitus-
juoma-alan lakko jouduttiin Helsingissä keskeyttämään”.1124

Riidat ja hajanaisuus varmasti hämmensivät tavallisia ihmisiä. Arviot ja ratkaisut 
tehdään aina suodattamalla vaihtoehdot aiempien kokemusten sekä omien ja ystävien 
käsitysten kautta. Koko riitelevä työväenliike ja sen kummatkin suunnat, sosiaalidemo-
kraatit ja kansandemokraatit, näyttivät puolueisiin sitoutumattomista työläisistä var-
maankin omituisilta ja konstikkailta. Työväenliikkeen kummankin poliittisen suunnan 
ideologiaan vaikutti tällöin sisältyneen ajatus, jonka mukaan ammattiyhdistysliike on 
eräänlainen apujärjestö ”oikean” poliittisen tietoisuuden kasvattamisessa. Työväenpuo-
lueiden johto näytti kannattavan tai vastustavan lakkoja omien ideologisten linjojensa 
tai valtapyrkimystensä mukaan. Samalla se osoitti välinpitämättömyyttä niiden ihmis-
ten näkemyksille, jotka kävivät lakot ja joita työtaistelujen uhraukset ja riskit koski-
vat.1125 Puolueiden aktiivit saattoivat vielä hyväksyäkin johtajiensa toiminnan puolueen 
kokonaisedun nimissä, mutta varmaankaan toisen puolueen kannattajat tai puolueisiin 
kuulumattomat työläiset eivät johtajien toimintaa aina hyväksyneet. Myös ay-toimin-
taan liittyvät riskit tuntuivat kasvaneen kohtuuttomiksi. Ihmiset odottavat johtajiltaan 
paitsi ratkaisuja myös vastuuta niiden seurauksista. Sota ei ole ainoa tilanne, jossa pelä-
tään omia sotamiehiään uhraavaa päällystöä. Kemin ja Arabian tapahtumat ratsupolii-
seineen, vankila tuomiot ja luottamusmiesten irtisanomiset lakkojen jälkeen puhuivat 
karua kieltä. Jatkuvat perääntymiset veivät uskottavuutta. Elintarviketyöläisten liiton 
jo edesmennyt puheenjohtaja Jarl Sund selvensi usein, mitä liitto tarkoitti realistisilla 
tavoitteilla. Sund ei sitonut palkkatavoitteiden realismia kansantalouden mittareihin 

puhumattakaan kapitalis-
tien kilpailukyvystä. Hänen 
mukaansa realistinen tavoite 
oli sellainen, jonka jäsenistö 
katsoi voivansa saavuttaa 
ilman liian suuria uhrauksia. 

Menneisyyden tapah-
tumat ja kokemukset elävät 

työpaikoilla vanhempien työtekijöiden kertomuksissa. Vanhempi työväki on se tra-
ditionkantaja, joka kasvattaessaan uuden työntekijän samalla välittää hänelle työyh-
teisön toimintakulttuurin, koska ammattiyhdistysten vastarinnan toimintakulttuuri 
ei saa juuri minkäänlaista vahvistusta sitä ympäröivästä julkisuudesta. Ammattiyh-
distyskulttuuri on erityisen riippuvainen työntekijöiden omasta suullisesta ja muun-
laisesta tradition siirrosta. Siksi se on myös luonteeltaan vaihtelevaa ja työpaikka-
kohtaista. Ammattiyhdistystoiminta ei surkastunut ay-taantuman kaudella kaikissa 
ammattiosastoissa, vaan esimerkiksi pääkaupunkiseudun elintarvikealan vanhat 
ammattiosastot selvisivät 1940-luvun lopun ja 1950-luvun alun luottamuskriiseistä 
pienemmillä vaurioilla. Niiden jäsenmäärät säilyivät likimain entisellään, ja pää-
piirteissään ne kykenivät pitämään yllä luottamusmiesorganisaationsa.1126 Poliittiset 
riidat olivat kuitenkin tehneet ammattiosastot varovaisiksi. SKDL:n eduskuntaryh-
mää lähestyivät sosiaaliturvaa koskevin kirjelmin vuonna 1950 vain Helsingin sata-
mamiehet, Töölön sokeritehtaan työläiset ja Elannon näkkileipätehtaan työläiset. 
Vuonna 1952 sosiaaliturvaa käsitteleviä ammattiosastojen kirjeitä on kirjattu 11 ja 
vuonna 1952 alle kymmenen. Vuonna 1953 ammattiosastot ottivat tosin hanakammin 
kantaa, kun hallitus yritti siirtää lapsilisien maksamista.1127 

Mitä ammattiosastot sitten tekivät 1950-luvun alkuvuosina, jos ne eivät paneu-
tuneet sosiaaliturvaliikehdintään? Puoluepoliittinen riitely oli monella alalla 
lamaannuttanut toimintaa tai jopa johtanut erillisiin järjestöihin, kuten kuljetus- ja 
tekstiilialoilla. Jäsenmäärien ja jäsenmaksutulojen laskiessa ammattiosastojen aktii-
vit epäilemättä halusivat saavuttaa jäsenistön arvostamia tuloksia eivätkä halunneet 
käydä riitaa talouspolitiikasta. Voidaan olettaa, että suurten riitojen jälkeisenä aikana 

Häädetty luottamusmies perhei
neen. Helsinki läinen Kahvi Oy 
irtisanoi ja hääti työsuhde asunnosta 
luottamus miehen, varasto mies 
Leevi Hyvärisen 28.2.1961, koska 
Hyvärinen organisoi työpaikalla 
ammatti yhdistystoimintaa.
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1950-luvun alkupuolella ammattiyhdistysliikkeessä paranneltiin haavoja ja podettiin 
eräänlaista krapulaa suhteessa poliittiseen toimintaan. Siellä missä työpaikkojen ja 
ammattiosastojen organisaatiot kestivät ammattiyhdistystaantuman, ne keskittyi-
vät työpaikkatason toimintaan. Jälleenrakennuskauden vauhdittama taloudellinen 
nousu tarjosi pääkaupunkiseudulla ahkerille ihmisille vaurastumisen näköalan. Töitä 
riitti tekijöille, ja hyvä työllisyys tarjosi mahdollisuuksia myös palkkavaateille ja työ-
paikkakohtaisille palkkaliikkeille.

Myös ay-liikkeen kehityksellä lienee yhteyttä siihen, että suomalaisen sosiaali-
turvan kehittäminen hidastui ja pysähtyi 1940-luvun lopulla noin kymmeneksi vuo-
deksi. Vahvat ja perinteelliset ammattiyhdistystoiminnan linnakkeet palasivat sotaa 
edeltävän ajan toimintamuotoihin, joiden avulla ne olivat ennenkin selvinneet vai-
keiden aikojen yli. Keskeiseksi muodostui työpaikkakohtainen kamppailu palkkali-
ukumien puolesta. Ammattiyhdistysliikkeen jäsenmäärät laskivat uudelleen melko 
pian yleislakon jälkeen. Koko SAK:ssa jäsenet vähenivät kahden seuraavan vuoden 
aikana 18,5 prosenttia. Yleislakosta oli tietenkin muitakin seurauksia, koska työväen 
yhteinen työtaistelu oli ollut mahtava kokemus. 

Toisaalta SKDL:n ja SKP:n piirissä tehty itsekritiikki kolmen suuren halli-
tuskauden ajasta ja uudelleensuuntautuminen heijastui kaikissa järjestöjen pöytä-
kirjoissa ja useissa haastatteluissa. Yhteistoiminnan huolelliseen rakentamiseen ja 
sosialidemokraattisten työntekijöiden mukaanvetämiseen kiinnitettiin jatkuvasti 
huomiota. SKDL:n eduskuntaryhmän pöytäkirjoista välittyy suorastaan idealistisen 
harras suhtautuminen jatkuviin kansalaislähetystöihin. Usein ryhmän kokous kes-
keytettiin ja kuunneltiin lähetystöä, sen asiat vietiin eduskuntaan ja lähetystölle tie-
dotettiin myöhemmin, miten heidän asiaansa oli edistetty. SKDL:n eduskuntaryh-
män kyky ottaa oikealla ajoituksella aloite lapsilisäkysymyksessä, kohdentaa siihen 
täysvalaistus ja järjestää asiasta näyttävä poliittinen teatteri osoitti poliittista silmää 
ja kykyä tarttua ihmisten kokemaan ongelmaan. 

Jatkuvat lähetystöt ja edellisen kauden virheiden oppimisesta seurannut vaati-
mus ”kuunnella joukkoja” auttoivat ilmeisesti SKDL:n eduskuntaryhmää löytämään 
tämän politiikan tekemiselle tärkeän hetkessä elämisen ja sen hyödyntämisen kyvyn. 
Kirvesmies Matti Piirainen muisti, että vanhemmat miehet olivat kertoneet usein 
piipahtaneensa hetken inspiraatiosta työmaakokouksen valtuuttamana vaikkapa 
ruokatunnilla eduskuntaan, mikä kuvannee sitä, että he tiesivät olevansa tervetul-
leita. Vaikka poliittisista aineistoista ei löytynyt kampanjasuunnitelmaa tai organi-
soitua ja ylhäältä johdettua kansalaisliikettä, SKDL:n eduskuntaryhmän innostus 
eittämättä kannusti ihmisiä liikkeelle, koska ryhmä omalla asenteellaan ja toimin-
nallaan onnistui palauttamaan luottamuksen itseensä ja yhteiskunnallisen vaikut-
tamisen mahdollisuuteen. Vuoden 1962 eduskuntavaalien jälkeisessä ensimmäisessä 

ryhmäkokouksessa oli kirjattu tavalliseen kokouspöytäkirjaan erään kansanedustajan 
lausuma: ”Arvokkainta elämässä on se, että saavutetaan työläisten luottamus. Sen on 
meidän ryhmämme saavuttanut.”1128 Kansalaisliikehdintä ja vasemmistoenemmistö 
olivat innostaneet ilmeisesti myös kyynistä ja pettynyttä vanhempaa väkeä. Esi-
merkiksi SKP:n Helsingin piirin pöytäkirjoista on luettavissa keväästä 1959 alkaen 
suurta innostusta ja itseluottamuksen kasvua. Kevään 1959 suuren mielenosoituksen 
jälkeen eräskin jäsen kertoi, että hänen työpaikallaan Pasilan konepajalla tovereille 
oli ollut suuri yllätys se, että mielenosoituksesta Senaatintorilla muodostui niin laaja: 
”Mukana oli ollut paljon sellaisia ihmisiä, joita ei ollut vuosikausiin näkynyt.” Kone 
Sillan edustaja, metallimies, kuvasi saman mielenosoituksen tunnelmia omalla työ-
paikallaan kertoen, kuinka muuan demari oli moittinut poliisia ja Kansan Uutisia 
mielenosoituksen vähättelystä, jolloin joku työnjohtaja oli sanonut, että johan te 
vihdoin heräsitte.1129 Kesän 1960 kunnallisvaaleihin valmistauduttaessa eräs SKP:n 
Helsingin ja Uudenmaan piirikomitean jäsen valitti jo, kuinka ”porvaristo koettaa 
tuudittaa meidät voiton hurmaan.”1130 

Kansalaisliikehdintä vaatii syyn tai motiivin, organisaation ja vision, mutta nämä 
eivät yksin riitä liikkeen synnyttämiseen. Antonio Gramscin mukaan historiallis- 
poliittisten analyysien yleinen virhe on, ettei kyetä löytämään elimellisten seikkojen 
ja tilapäisilmiöiden keskinäisiä suhteita. Vaarana on joko mekaanisten syiden, kuten 
rakenteiden tai tahdonvaraisen ja yksilöllisen elementin ylikorostus.1131 Ammatti-
yhdistystoiminta perustuu lähes täysin siihen osallistuvien ihmisten keskinäiseen 
luottamukseen. Toiminta on vapaaehtoista, se sisältää osallistujalle suuria riskejä ja 
se vaatii kaikkia hyväksymään yhteisen velvoitteen ja pakonkin, esimerkiksi lakko-
tilanteissa. Silti tavoitteet määritellään yhdessä, ratkaisuja tekevät valitut neuvot-
telijat, eikä epämieluisista tuloksista pääse eroon. On voitava luottaa, että kaikki 
osallistuvat lakkoon, etteivät neuvottelijat petä, ettei yritys kykene korvaamaan tuo-
tantoa tai hankkimaan lakonmurtajia ja ettei työnantaja irtisano lakkolaisia. Yhtei-
sen vastarintatoiminnan metodin on kerta toisensa jälkeen perusteltava itsensä, 
koska se sisältää yksilölle niin paljon riskejä ja arvaamattomia tekijöitä. Luottamus 
työtovereihin ja ammattiyhdistystoiminnan johdossa oleviin henkilöihin on rat-
kaiseva kriteeri liikkeeseen osallistumiselle. Luottamuksen synty, ”voiton näköala”, 
vaatii yleistäen kolmea eri asiaa: liikkeeseen ja sen johtoon on voitava luottaa, ris-
kejä ei saa olla liikaa odotettuun tulokseen nähden, ja voiton on oltava realistisesti 
arvioiden saavutettavissa, eli siihen täytyy voida uskoa. Sosiaaliturvaliikehdintä 
syntyi alussa ilmeisesti suuttumuksesta hallituksen toimenpiteisiin aikana, jolloin 
työpaikkaliikehdintä oli vähentynyt. Liikehdinnän kasvaessa voittoja alkoi tulla ja 
ammattiyhdistysväki pystyi osoittamaan työpaikkojen ihmisille yhteisen toiminnan 
tuloksellisuuden. 
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Tavoitteet

Kysyin Maisa ja Heikki Haloselta, Ilmari Niemiseltä ja Kauko Sunistolta, miten he 
kokivat sosiaaliturvaliikehdinnän. Olettivatko he, että uudistuksia oli mahdollista 
saada jo kapitalismin oloissa? Tehtaissa työskennelleet Nieminen, Heikki Halonen 
ja Kauko Sunisto katsoivat, että sosiaaliturvaliikehdinnässä oltiin mukana, koska 
oletettiin että siinä oli mahdollisuus todella saada tuloksia. Maisa Halonen puo-
lestaan oli epäillyt, ettei työntekijöiden asemaa ole mahdollista parantaa kunnolla 
ilman sosialismia. 

Kauko Sunisto totesi seuraavasti: ”Mikäli tunnen niitä ajattelua, niin kyllä se 
varmasti oli 99 prosenttia näiden henkilökohtaisten etujen puolesta, jotka itse asiassa 
turvasivat elämän jatkuvuuden. Mä olin rajaton uskomaan tähän taistelun voimaan 
ja tuloksiin, mä oli yksi, joka silloin Wärtsilän puolueosastossa ei peljännyt sanoa, 
että pojat nyt tapellaan. Eikä paljon jouduttu pettymään. Sosialismi oli hyvin kau-
kainen mulle. Kaiken lisäksi NL:n kehitys oli mittatikkuna ja oli niin utopistinen, 
eikä ilmeisesti tyydyttänyt ihmisten ajattelua, että sen puolesta olisi pannut kolikkoa. 
Herttaa kuunneltiin, maapaikoillakin kokoonnuttiin taloihin, jossa oli radio, sinne 
mentiin ja talollisetkin kuunteli Herttaa. Talollisetkin puhui silmät kiiluen, että ny 
se puhuu, mennään kuuntelemaan.” Kauko Suniston arvion mukaan ”se oli meidän 
liikkeemme salaisuus, me kyllä parannettiin maailmaa nyt ja täsä, oltiin siinä konk-
reettisessa työmiehen päivässä, sanottiin tätä ja tätä. Ihmiset sanosi, että sitä mekin 
halutaan, eikä katsottu mitä demokratian suuntaa kukin edusti siinä maailmassa.”1132

Aino Pakkala, tupakkatyöläinen, toimi yhteensä 32 vuotta ammattiosastojen 
taloudenhoitajana. Hän syntyi pienellä tilalla Sotkamossa vuonna 1934. Koulun 
jälkeen hän lähti kotiapulaiseksi Kajaaniin ja myöhemmin paperitehtaalle töihin. 
Yleislakon aikana hän sanoi itsensä irti ja lähti Helsinkiin. Busseja kulki harvoin, 
mutta monimutkaisten reittien ja joustavan mielen kanssa hän risteili, kunnes vih-
doin pääsi Lahden kautta Helsinkiin. Ensimmäinen yö meni Pelastusarmeijan 
yömajassa, seuraavana aamuna löytyi alivuokralaisasunto Liisankadulta ja työpaikka 
eräästä kahvilasta, ensin apulaisena, mutta varsin nopeasti Aino siirrettiin vastaa-
maan kuppilan ruuanlaitosta. Ensimmäisenä Helsingin päivänään hän kävi myös 
ilmoittautumassa työvoimatoimistossa. Siellä hän kertoi kuuluvansa Paperityöväen 
Liittoon ja hämmästyi, kun virkailijat puhuivat keskenään, että ”noin nuori ja noin 
paatunut”. Päädyttyään Suomen Tupakkaan, jossa oli voimakas ammattiyhdistystoi-
minta ja järjestäytyminen 100 prosenttia, hän ensin katseli tilannetta varoen. Sitten 
hän meni kokoukseen ja tuli valituksi ammattiosaston taloudenhoitajaksi. ”Vähän 
innostuin siitä touhusta, vaikka pitkään olin vieronut. Ne vanhemmat naiset oli 
niin innostuneita, niin täynnä sitä ay-liikettä, että niihin kerta kaikkiaan kyllästyi. 
Minullakin oli ollut liiton jäsenkirja 19-vuotiaasta, mutta ihan meinasin sen joskus 

jättää, kun niin ärtyi niitten puheisiin. Ajattelin, että niin kauan kuin nalkutatte, sitä 
suuremmalla syyllä pysyn erossa.” Aino Pakkala osallistui kaikkiin suuriin sosiaali-
turvamielenosoituksiin ja piti toimintaa hyvin tarkoituksenmukaisena ja järkevänä. 
Hän näytti minulle kuvan vanhasta autostaan, jonka taakse oli kirjoitettu ylpeät 
sanat: ”Ainon ensimmäinen auto”. Hän totesi, että ”itse asiassa ostin auton, että 
ennättäisin aina joka paikkaan, kun oli niin julmetun kiire. Eihän sitä edes aina 
tiennyt, mihin marssille sitä piti lähteä. Ensin kysyi, että mistä ja monelta ja tulihan 
sekin joskus kysyttyä, että mitä varten. Mutta kyllähän sitä ajatteli, että kai niillä oli 
joku järkevä syy, ja kai se oli järjestetty siksi, että sinne mentäisiin, ja että olisi paljon 
väkeä ja siitä olisi asialle hyötyä. Tulosta tuli koko ajan. Parhaiten muistan, miten 
työaika lyheni, ensin oltiin lauantaina vaan kahteen, sitten kahteentoista ja sitten se 
saatiin pois, ensin kesäisin ja sitten kokonaan.”1133

Elintarviketyöläisten liiton valtakunnallisessa eläkeläistapahtumassa syyskuussa 
2010 tehtiin pieni kyselytutkimus, johon osallistui 48 eläkeläistä. Heistä yksi oli 
vuonna 1929 syntynyt, 17 osallistujaa oli syntynyt vuosien 1930–1939 välillä ja 26 
vuosien 1940–1941 välillä. Mukana oli myös kolme vuosina 1950–1952 syntynyttä. 
Vastaajista 31:llä oli ollut lapsuudenkotina maalaistalo. Yksitoista tuli oloista, joissa 
vanhemmat olivat käyneet töissä, mutta perheellä oli ollut myös pienimuotoista vil-
jelyä ja kotieläimiä. Kolme osanottajaa tuli kaupunkilaisperheestä. Kyselyyn vastan-
neet muistivat yleislakon melko hyvin, seitsemän oli itse osallistunut ja 17 muisti 
perheensä jonkun jäsenen osallistuneen ja sen, kuinka yleislakosta puhuttiin innos-
tuneeseen sävyyn. Muutama osanottaja piti juuri yleislakkoa sellaisena nuoruutensa 
järisyttävänä tapahtumana, joka vaikutti ratkaisevasti heidän ajatteluunsa. Osanotta-
jista 24 muisteli lapsilisäjarrutusta, ja aiheesta oli myös sivuun kirjoitettuja muistoja. 
Vastaajista noin puolet, eli 25, muisti eduskunnan vasemmistoenemmistön synnystä 
puhutun toiveikkaasti, ja suunnilleen sama määrä muisti työttömyysturvauudistuk-
sesta ja työeläkkeestä olleen puhetta. Työaikakamppailuihin oli jo itsekin ehtinyt 
mukaan kolmetoista osanottajaa, kun työttömyysturvaa oli itse ollut vaatimassa vain 
viisi. 

Yksimielisimpiä eläkeläistapahtuman osanottajat olivat, kun kysyttiin, ”ajatte-
litteko nuoruudessanne, että toimimalla ammattiyhdistysliikkeessä pystytte vaikut-
tamaan sen puolesta, että teillä ja muilla työläisillä olisi paremmin asiat?” Tähän 
kysymykseen vastasi 38 kyllä, seitsemän oli ollut muiden mukana suuremmin asiaa 
ajattelematta, ja vain kolme katsoi, ettei toiminnalla ollut mitään merkitystä. Kysy-
mykseen ”toivoitteko nuoruudessanne, että Suomesta tulisi sosialistinen maa, vai 
toimitteko vaan yleensä suomalaisten paremman elämän puolesta” vastattiin seu-
raavasti: Viisi henkilöä oli halunnut sosialismia, 22 halusi yleensä vain parannusta 
ihmisten elämään, kymmenen halusi sekä sosialismia että parannusta ihmisten 
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elämään. Kolme ajatteli sosialismia jonain kaukaisena, kuin taivasosuus, mahdolli-
sena mutta epätodennäköisenä. Seitsemän ei muistanut ajatelleensa asiaa laisinkaan.

Kyselytutkimuksessa pyydettiin pohtimaan vastaajan omaa tärkeää sukupolvi-
kysymystä, mutta tähän ei monikaan ehtinyt paneutua. Useat vain alleviivasivat tar-
jotuista esimerkeistä maaltamuuton tai rakastumisen. Yleislakko ja liha-alan lakko 
näkyivät joissain vastauksissa. Muuan vastaaja oli ollut savotalla Taivalkoskella, kun 
Kekkonen oli valittu presidentiksi ja yleislakko oli alkanut. Hänkin muisti tärkeim-
pänä henkilökohtaisena muistonaan, että muutto maalta kaupunkiin tehdastyöhön 
oli ollut hänen elämänsä viisain päätös. Eräs kertoi pohtineensa yleislakkoa tyttönä 
maatilalla, vaikkei se häntä koskenutkaan. Lakon jälkeinen kuohunta oli jäänyt 
mieleen. Osa vastaajista oli jo töissä Ruotsissa eikä sen tähden ollut tiennyt paljon 
Suomen tapahtumista. Lakonisia lauseita, kuten ”maailmalle lähtö”, ”muutin maalta 
kauppalaan tehdastyöhön”, ”lähdin kansanopistoon, että pääsin maalta pois”, ”maal-
tamuutto Ruotsiin ja kaupunkiin” ja ”muutto Ruotsiin”, toistui vastauksissa. Tämän-
kin suppean kyselyn valossa maaltamuutto oli tärkein sukupolvikokemus poliittisesti 
dramaattisen aikakauden eläneelle nuorelle ihmiselle 

4.3  oMavaraisen MoniMuotoistalouden tuHoutuMinen  
– Hyvinvointivaltion alkukoti?

Kun pääkaupunkiseudun kyselytutkimukseen vastasi noin 400 elintarviketyöläistä 
ja 500 rakennustyöläistä, jotka tulivat ympäri Suomea, olivat tiloilta tai työläis-
perheistä, olivat eri-ikäisiä ja eri alojen työntekijöitä, olivat vastauksissa näkyneet 
yhteinen elämäntapa ja arvot hämmästyttävän samanlaisia. Esimerkiksi vain elin-
tarviketyöläisistä 11,7 prosenttia ja rakennustyöläisistä 11,4 prosenttia kuvasi asu-
neensa kaupunkimaisesti lapsuudessaan. Kun lisäksi lähes jokainen haastattelemani 
ammattiyhdistysaktiivi kertoi hyvin samankaltaisesta lapsuutensa miljööstä, voidaan 
esittää, että ainakin suurella osalla 1950–1960-lukujen vaihteen sosiaaliturvaliikeh-
dinnässä mukana olleista aktiiveista oli taustallaan hyvin yhtenäinen, vanha omava-
raistaloudellinen tuotantomuoto ja siihen liittyneet arvot ja kunniakäsitteet. 

Suomalaista rakennemuutosta käsittelevässä tutkimuksessaan Heikki Haapala 
on arvioinut, että suurimmat muuttojaksot Suomessa olivat 1890-luku ja 1960-
luku.1134 Wariksen jo klassikoksi muodostuneessa teoksessa Työläisyhteiskunnan 
syntyminen Helsingin Pitkänsillan pohjoispuolelle kerrotaan 1900-luvun alun muutto-
liikkeestä Helsinkiin. Waris kuvaa, miten Helsinki imi itseensä maaseudun liikavä-
estöä, tilattomien ja torppareiden lapsia lähinnä Uudeltamaalta, itäisestä Hämeestä 
ja Pohjanmaalta. Samat syyt, jotka ajoivat köyhien perheiden lapsia kaupunkiin, joh-
dattivat heidän maalle jääneet sukulaisensa sosialistiseen liikkeeseen.1135 Tuusulassa 

ja Vihdissä oli jo aivan viime vuosisadan ensimmäisinä vuosina perustettu työvä-
enyhdistykset, ja ensimmäisissä vaaleissa sosialidemokraatit saivat vaalivoittoja 
etenkin Länsi-Uudellamaalla.1136 Toinen suuri alue, josta Helsinki sai työläisvä-
estöä, oli itäinen Häme. Tämä alue oli erityisen punaista. Wariksen tilastoimista 
helsinkiläisten yleisimmistä kotipitäjistä sosialidemokraatit saivat ensimmäisissä 
valtiollisissa vaaleissa keskimäärin 61–77 prosenttia äänistä.1137 Waris kuvaa myös, 
miten ammattitaidottomille maalaispojille ja -tytöille Helsinki tarjosi ansiomah-
dollisuuksia erityisesti kahdella alalla: naisille perhepalvelijoina ja toisaalta miehille 
rakennuksilla, koska Helsinki tarvitsi paljon rakennustyöläisiä suureksi paisuneessa 
rakennusteollisuudessaan.1138

Työväenliikkeen syntyyn Suomessa liittyy kaupungistumisen ensimmäinen 
aalto ja sen myötä vaatimusliike sosiaalivakuutuksesta. Vähitellen vanhasuomalais-
tenkin katse kääntyi kuitenkin maaseudulle.1139 Työväestö ja ammattiyhdistysliike 
olivat sotien välisenä aikana vielä heikkoja, niin että tämän ryhmän toiveita kyettiin 
lykkäämään, ja 1930-luvun laman ja Lapuan liikkeen avulla pystyttiin heikentämään 
palkkaliikehdintää melko tehokkaasti. Kummatkin työväenpuolueet ja ammattiyh-
distysliike vaalivat vanhoja sosiaalivakuutuksen tavoitteita, mutta toisaalta kansalais-
ten valtaosa eli puolittaisen omavaraisuuden oloissa ja suppealla yövartijavaltiolla oli 
laaja legitimiteetti myös vasemmistopuolueiden ja niiden kannattajien keskuudessa. 
Kun teollistuminen ja kaupungistuminen ja muuttoliike sitten 1950-luvulla käynnis-
tyivät toden teolla, ilmiö näyttäisi olleen samantyyppinen kuin vuosisadan alussa. 
Maaseudun köyhimmän ja vasemmistolaisimman alueen liikaväestö tuli Helsin-
kiin ja muille teollisuuspaikkakunnille ja kohtasi saman kaupunkilaisuuteen liitty-
vän irrallisuuden ja turvattomuuden ongelmat, joihin ammattiyhdistysliikkeellä oli 
tarjota sosiaalivakuutuksen idea. Vaikka maaltamuuttajia oli miltei kaikilla elämän-
alueilla ja työpaikoilla, vanhojen ammattiosastojen voimavarat, toimintatraditiot ja 
visiot mahdollistivat parhaiten liikehdinnän järjestämisen. 

Olli Kangas on pohtinut, voisiko Suomi myöhäisen teollistumisensa myötä olla 
eräänlainen hyvinvointivaltiotutkimuksen durkheimilainen alkukoti. Hyvinvointi-
valtiotutkimuksen rakenne–toimija-dikotomian selitys saattaisikin löytyä Pohjois-
maissa sellaisen törmäyksen tapahtumana, jossa maaltamuuttajat eivät voineet enää 
elää lapsuutensa maailman arvojen ja taloudellisten verkostojen elämää kaupungeissa 
ja kohtasivat samanaikaisesti syntyneen kansanvälisen työväenliikkeen esittämän 
vision, joka näyttäisi ratkaisevan suurimmat ongelmat. Tämä asetelma jähmettyi 
Suomessa vuosikymmeniksi ja purskahti rajuna 1950-luvun toisella puoliskolla. Nyt 
ihmisillä, jotka muuttivat kaupunkeihin, oli uudenlaista luottamista, tietoa ja koke-
musta siitä, että tulokset olivat saavutettavissa toiminnalla. Sekä helsinkiläinen lei-
puri Teuvo Kauhanen että turkulaiset metallimiehet kertoivat, että heillä oli tuttuja 
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kavereita, jotka olivat työskennelleet Ruotsissa ja että nämä olivat kuvanneet sikä-
läisiä oloja, jotka koettiin työntekijöille paljon paremmiksi. Ammattiosastoilla oli 
myös yhteyksiä ulkomaille. Helsingin tupakkatyöläisten ammattiosaston jäsenkoko-
uksessa esimerkiksi vuonna 1960 luettiin ääneen Ruotsin tupakkatyöläisten kirjelmä, 
jossa he selostivat asunto-olojaan ja uutta työehtosopimustaan. Kokouksessa päätet-
tiin vastata heidän kirjeeseensä ja ”kysellä vaivaishoitoa ja eläkekysymystä, sekä jääkö 
työntekijä työhön eläkeiän saavutettuaan, sekä minkälaiset ovat lomat”.1140

Erkki Tuomiojan mukaan Pekka Kuusi oli perustellut kasvun vaatimusta myös 
sillä, että naapurivaltiot Ruotsi ja Neuvostoliitto imevät muuten työvoiman Suo-
mesta. Kuusi totesi: ”Jos mielimme Ruotsin ja Neuvostoliiton, kahden kasvutietoi-
sen ja -kykyisen kansan, välissä jatkaa omaa elämäämme, me olemme tuomitut kas-
vamaan”. Kuusi arvioi myös, että muuttoliike Ruotsiin tulisi jatkumaan 1950-luvun 
tasolla ja että uudeksi kilpailijaksi voisi nousta Neuvostoliitto, missä kulutustason oli 
laskettu kohoavan seitsemässä vuodessa noin 60 prosenttia.1141 

Sherlock Holmesin klassinen ratkaisu kadonneen kilpahevosen tiimoilta rat-
kesi, kun hän pohti, minne hän itse olisi hevosena mennyt. Työttömyysvakuutuk-
sen yhtey dessä syntynyt johtolankakysymys ”miksi pääkaupunkiseudun ja muiden 
kaupunkien perinteisten ammattiosastojen aktiivit ajoivat myös maaseudun raken-
netyöttömyydestä kärsiville työttömille sosiaalivakuutusta” sai ainakin osittain vas-
tauksen heidän taustastaan ja maailmankuvastaan. He olivat todellakin pääasiassa 
maaseututaustaisia tai joka tapauksessa hyvin omavaraistaloudellista oloista ja kas-
vaneet suvun yhteisvastuun ja keskinäisen elatusvelvollisuuden oloissa. Ginzburgi-
laisittain ”lukemattomien yksilöllisten strategioiden yhteisvaikutus” suuren maal-
tamuuton aikana yhdisti pieneläjien lasten tarpeet ja toivomukset, työväenliikkeen 
vanhan sosiaalivakuutuksen vision sekä vanhojen ammattiosastojen toimintatradi-
tiot ja resurssit. Jukka Koivisto arvioi, ettei vanhaliberalistinen ja korostetun kapi-
talistinen talouspolitiikka ollut kilpailukykyinen 1950-luvun suomalaisessa yhteis-
kunnassa suurten ikäluokkien ääniä tavoiteltaessa.1142 Oikeiston ihannoima ”vanha 
maailma” merkitsi etenkin maaltamuuttajille muistoa jatkuvasta ja ankarasta työn-
teosta, eikä menneisyyteen – pienille tiloille – enää ollut muutenkaan paluumah-
dollisuutta, koska sieltä ei saanut toimeentuloa. Vaikka maaltamuuttajista valtaosa 
ei osallistunut liikehdintään, yli miljoonaan nouseva ihmisryhmä, maaltamuuttajat 
ja maalle jääneet, kohtasivat samat uudet ongelmat, joihin he kaipasivat ratkaisuja. 
Syntyi sosiologien tunnistama muutokseen tarvittava kriittinen massa.1143 Valtavan 
murroksen voima käänsi yhteiskunnan kohti hyvinvointivaltiota. 

Oliko tämän tutkimusajankohdan sosiaaliturvaliikehdintä SKP:n keskusjohdon 
järjestämä ja ohjaama onnistunut näytelmä? Kireän rahan politiikan ja lapsilisien 
siirtoyrityksen ongelmat katalysoivat Suomessa keväällä ja kesällä 1957 ensin äitien 

ja yleisten ja epävirallisten 
organisaatioiden kansan-
kokousten vaatimusliik-
keen lapsilisien puolesta. 
Tämä liikehdintä alkoi 
sellaisessa vaiheessa, jol-

loin suomalainen kommunistinen liike vaikutti elävän keskellä vaikeaa kriisiä Stali-
nin puhdistusten takia eikä ollut oikein löytänyt paikkaansa ja rooliaan kapitalismin 
oloissa suomalaisessa politiikassa kolmen suuren hallituksen kaaduttua ja ankaran 
eristyksen ahdistamana. Kun SKDL:n kansanedustajat sitten onnistuivat lapsilisä-
jarrutuksen avulla osoittamaan, että poliittisen eliitin valitsemalle ”ainoan oikean 
politiikan” linjalle oli saatavissa vaihtoehto, kansalaisliikehdintä kasvoi suorastaan 
silmissä. SKDL:n kannattajakunnan koostumus ja kokemukset edesauttoivat sitä, 
että puolue kykeni yhdistämään pienviljelijöiden ja työntekijöiden kokeman tyyty-
mättömyyden toiminnaksi muutoksen puolesta. Puolueen vahvimmat alueet Koil-
lis-Suomessa sekä lyhyiden työsuhteiden varassa elävät rakennus- ja metsätyöläis-
ryhmät muodostivat osan sitä prosessia, jossa puolueen linja muokkaantui. Toisaalta 
kaupunkien vanhojen ammattiosastojen visiot ja itsenäinen toimintakulttuuri ja 
resurssit loivat puitteet laajalle liikehdinnälle. Vanhan pienviljelyshegemonian laho-
amisen vaikutukset heijastuivat eniten ehkä juuri SKDL:n kannattajakuntaan kireän 
rahan politiikan aikana. Alkanut maaltamuutto satoi myös SKDL:n laareihin. Näin 
SKDL, oman kannattajakuntansa koostumuksen avulla – onnistuessaan formuloi-
maan yhteen sekä taantuvan pienviljelyshegemonian että nousevan palkkatyöläisty-
misen ongelmat ja epäoikeudenmukaisuuden kokemukset – nousi kesän 1958 vaa-
leissa ja syksyn 1960 kunnallisvaaleissa Suomen suurimmaksi puolueeksi. SKDL:n 
täydellinen valtiollinen eristäminen saattoi olla eräs osaselitys sen linjaan ja kanna-
tuksen kasvuun. Puolue olisi kenties hallitusvastuuseen päästyään myös omaksunut 
enemmän vastuullisen valtionhoitajan roolia ja säästöpolitiikan välttämättömyyttä, 
kuten ilmeisesti kolmen suuren hallituskaudella oli tapahtunut. Kolmen suuren 
hajoamisen jälkeisenä aikana SKDL ja SKP tekivät kuitenkin virheistään uudel-
leenarvioita ja pyrkivät rakentamaan yhteisrintamaa sosialidemokraattien kanssa. 

Maaseudulta muutti väkeä 
kaupunkeihin vuosikymmen 
toisensa jälkeen. Naiset menivät 
usein ensin kotiapulaisiksi, jolloin 
he saivat asunnon ja ruoan talon 
puolesta.
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Ne kehittivät systemaattisesti kaikilla järjestötasoilla parempaa toimintakulttuuria, 
joka palautti menetettyä luottamusta poliittisen vaikuttamisen mahdollisuuteen. 

Vasemmistoenemmistön aikana laajempia kansalaisryhmiä liikutellut kansalais-
toiminta heikkeni. Vasemmistoenemmistön antamat mahdollisuudet toteuttaa vih-
doin perin tarpeellinen sosiaalivakuutus saivat toisaalta SAK:n ja etenkin radikaali-
vasemmiston ammattiosastot liikkeelle. Yleislakon jälkeinen inflaatio oli ikään kuin 
todistanut, että palkkaliikehdinnän saavutukset mitätöityivät hintojen korotuksilla, 
ja pitkään kestänyt työpaikkakohtaisen palkkaliikehdinnän kausi vaihtui yhteis-
kunnalliseen vaikuttamiseen. Rakennusalan työntekijöillä ei ollut 20 vuoden työ-
suhteiden eläketurvaa tai työpaikkojen sairauskassoja, ja talvityöttömyys oli yleistä 
hyvienkin rakennusalan ammattityöntekijöiden perheissä. Eri ammattiosastojen 
johtomiehet tapasivat toisiaan urheilusaleilla, ammattiosastojen yhteiskokouksissa ja 
puoluepiireissä sekä omien liittojensa tapaamisissa. Kaikissa näissä organisaatioissa 
oli jo vuosikymmenien ajan ollut yhtenäinen sosiaalipoliittinen ohjelma, jonka poh-
jalta kummankin vasemmistopuolueen kansanedustajat olivat tehneet eduskunnalle 
aloitteet. Tuntuu todennäköiseltä, että syntyneessä vasemmistoenemmistön tilan-
teessa valtavat odotukset heräsivät ja ammattiyhdistysaktiivit, puolueorganisaatiot 
ja koko kenttä yhdistivät kaikki voimansa ajaakseen vihdoin välttämättömät uudis-
tukset läpi. Odotukset olivat niin suuria, että SKP:n johto joutui jatkuvasti tyynnyt-
telemään kenttää.

Vertaamalla SKP:n poliittisen toimikunnan kokouskäsittelyä ja liikehdintää voi 
todeta, että puolue ja liike kyllä ammensivat toisistaan ja olivat keskinäisessä vuorovai-
kutuksessa, mutta ylhäältä alas -komentosuhdetta ei näyttäisi olleen – pikemminkin 
päinvastoin. Kenttä vaati jatkuvasti puoluejohdolta parempaa ja aktiivisempaa toimin-
taa. Kansalaisliikehdintä kehitti hiukan eksyneen radikaalivasemmiston toimintaa ja 
osoitti sille selkeän tehtävän ja paikan. Jos vanhan työväenliikkeen torpparit liittyi-
vät yhteisomistusta vaativaan sosialistiseen liikkeeseen saadakseen maanomistusolot 
oikeudenmukaiselle tolalle, SKDL oli sosiaalisen tasa-arvon ja hyvinvoinnin rakenta-
misen uskottava vaihtoehto sitä haluaville ihmisille tilanteessa, jossa muu poliittinen 
eliitti ei näyttänyt sellaiseen suostuvan. Neuvostoliiton olemassaolo ja kasvava voima 
antoivat varmaankin lisäpontta ja pelottavuutta liikehdinnälle, mutta SKDL:n yht-
äkkinen kannatuksen nousu juuri Stalinin tekoja koskevien paljastusten ja Unkarin 
tapahtumien aikana osoittanee, miten tiukasti sosiaaliturvaliikehdintä ja vaalitulokset 
liittyivät ajankohtaiseen kansalliseen sisäpoliittiseen tilanteeseen ja kireän rahan vai-
heen synnyttämään tyytymättömyyteen. Äitien lapsilisäliikehdintä, ammattiosastojen 
mielenosoitukset ja lähetystöt sekä SKDL:n parlamentaarisen kannatuksen kasvu oli-
vat vanhan systeemin lahoamisen merkittäviä oireita ja samanaikaisesti vanhan poliit-
tisen agendan murtamisen ja uuden agendan rakentamisen keskeiset tekijät.
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5. Johtopäätökset

Hegelin mukaan ihmisten toiminta maailmanhistoriassa tuottaa yleensä jotain 
muuta kuin mitä he välittömästi tietävät ja tahtovat. Esimerkiksi pieni kipinä saattaa 
roihahtaa suureksi tulipaloksi, joka vaatii monen hengen, vaikkei se olisi ollut sytyt-
täjän tarkoituksena. Hegel nimitti ”järjen viekkaudeksi” sitä, että erityisintressejään 
ja itsekkäitä aikeitaan ajaneet ihmiset ja valtiot saivat tiedostamattaan aikaan jotain 
yleispätevää, olennaista ja oikeaa.1144

5.1 vanHan kuoleMa ja uuden synty

Pienviljelyksen ihanteisiin liittyvä hegemonia yhdisti vielä toisen maailmansodan 
jälkeen laajasti suomalaisia ihmisiä ja puolueita. Maareformit tai ainakin pienimuo-
toinen omavaraisviljely ja kotieläinten pito koettiin hyvinvoinnin, sosiaalisen vakau-
den ja yhteiskunnallisen edistyksen lähteenä. Torppareille maareformi oli merkinnyt 
voittoa ja yhteiskunnan porvarillinen puoli toivoi pienviljelyksen edistävän yhteis-
kunnallista vakautta. Sitoutuminen liian pienten tilojen vaatimaan työvoimainten-
siiviseen raadantaan muodosti yhteiskunnallisen ajattelukehikon, jossa vastikkeet-
tomia sosiaalietuuksia pidettiin väärinä. Palkansaajien, pienviljelijöiden ja yrittäjien 
ammatit eivät vielä olleet kaikkialla erkautuneet toisistaan. Toisen maailmanso-
dan jälkeinen yhteiskuntapoliittinen linja, asutustoiminta ja maatalouden tukemi-
nen keskeisenä sosiaalipolitiikan muotona olivat historiallisen polkuriippuvuuden 
seurausta  – aiemmin onnistunutta toimintaa haluttiin jatkaa uusissakin oloissa.

Sotien jälkeisien vuosien talouspolitiikkaa oli eräänlaista pienviljelykeynesiläi-
syyttä, jossa vanhan pienviljelyksen hegemonia hallitsi puolueita mutta uusi jänni-
tyksellinen yhteiskunnallinen tilanne pakotti myönnytyksiin ja suostumuksen hank-
kimiseen myös maaseudun köyhemmältä väeltä. Tukitoimin yritettiin antaa kaikille 
monimuotoistalouden eläjille hiukan lisää valtion varoista, mutta toisaalta jokaisen 
oletettiin hankkivan suuren osan elannostaan itse tai ainakin työskentelevän voi-
miensa mukaan valtiolta saatuja etuja vastaan. Etenkin Koillis-Suomeen sijoitettu-
jen uusien pientilojen väestö eli suurelta osin oman aputalouden, valtion erilaisten 
tukien ja työllistämistöiden varassa ja silti puutteenalaisissa oloissa.

Vanhat kylärakenteet, keskinäisriippuvuudet ja sivutyömahdollisuudet kuiten-
kin tuhoutuivat sitä mukaan kun maa- ja metsätalous koneellistui. Maaltamuuton 
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seurauksena väestörakenne muuttui ja yhä useampi ihminen joutui elämään pelkän 
palkan varassa ilman luontaistalouden ja sukuverkoston tuomaa apua. Maassa elet-
tiin ikään kuin kahdenlaisen järjestelmän oloissa, kun vanha vallitseva puoliomava-
raiselämä oli hitaasti väistymässä ja kaupunkilaistyyppinen puhtaaseen palkkatyö-
hön perustuva elämäntapa lisääntyi. Kaikki vanhan hegemonian elementit hajosivat 
toinen toisensa jälkeen: pienviljelys hävisi kannattavuudessa, teollistamisen ja teolli-
suustyöntekijöiden varaan rakennettiin uutta kansallista selviytymistarinaa, aseveli-
sosialistien ja oikeiston liitto alkoi hajota ja Kekkonen rakensi uutta ulkopolitiikkaa.

Taloudellinen kasvu voimistui, mutta yhteiskunnalle asettui myös uudenlaisia 
tehtäviä, sillä aputalous kävi mahdottomaksi, kaupungistuminen vaati uutta infra-
struktuuria ja perheiden keskinäiset huoltosuhteet hajosivat maaltamuuton seura-
uksina, etenkin jos muutto merkitsi pitkiä välimatkoja. Vasemmiston perinteisten 
vaatimusten kokonaisuus muodosti selkeän ohjelmakokonaisuuden, joka koostui 
vasemmiston puolue- ja ammattiyhdistysliikettä yhdistävästä vanhasta visiosta ja 
toiminnasta sekä parlamentissa että kaduilla. Visio piti sisällään vakituisen työpai-
kan, kaikkia koskevan sosiaalivakuutuksen, työelämän demokratisoinnin ja työajan 
lyhentämisen sekä muita ihmisten sosiaalisen tasa-arvon lisäämiseen vaikuttavia 
vaatimuksia, jotka kohdistuivat asumiseen ja koulutukseen ja koko palkkatyöläi-
sinfrastruktuuriin. Nämä tavoitteet katsottiin saavutettavan eduskunnan päätöksillä 
ja valtion taloudellisen vallan lisäämisen avulla, verottamalla enemmän pääomia 
ja kiristämällä verotuksen progressiota. Teollistaminen tuli toteuttaa perustamalla 
etenkin valtionyhtiöitä. 

Johdannossa kysyin, kohtasivatko pientilatuotannon rapautuminen, suuri maal-
tamuutto ja hyvinvointivaltion synty toisensa ihmisten arjen ja poliittisen päätök-
senteon tasoilla ja heijastuiko suuri rakennemuutos poliittiseen elämään. Pitivätkö 
aikalaiset itsestään selvänä valtion tehtävien laajentamista palkkatyöläisyhteiskun-
nan infrastruktuurin luomiseksi? Vallitsiko yksimielisyys siitä, että lisääntyvää kan-
santuloa käytetään sosiaalisen turvan lisäämiseksi? 

Tutkimukseni tuloksena esitän, että rakennemuutos ja sen vaatimat ratkaisumal-
lit näyttäisivät olleen yhteiskunnallisen väittelyn ja kansalaisliikehdinnän keskiössä 
ja että uusi konsensus hyvinvointivaltiosta ei syntynyt itsestään. Valtion luonteesta 
käytiin kamppailua: rakennetaanko ylipäätään hyvinvointivaltiota vai palataanko 
vanhaan? Olivatko sosiaaliset tulonsiirrot 1950-luvulla jo liian suuria? Kamppailua 
käytiin siitä, kuka hallitsee kansantulon jakoa ja käyttöä ja miten sitä jaetaan. Tämä 
prosessi, poikkeuksellisen värikkään ja ristiriitaisen poliittisen taistelun aika, jakoi 
ja järjesti koko puoluekentän uudelleen dramaattisella tavalla. Vasta vanhan poliit-
tisen eliitin hajoaminen avasi tien uusille ratkaisuille. Vuosien 1958–1962 vasem-
mistoenemmistöinen eduskunta tuotti yhteiskunnallisen käänteen sekä valtion 

toimialan laajentamiseksi että pelkästään palkallaan eläville sopivan sosiaalivakuu-
tuksen rakentamiseksi. Uuden konsensuksen ytimenä säilyivät sisäisesti uudistuneet 
SDP ja Maalaisliitto, mutta mukaan otettiin myös kansandemokraattinen liike eikä 
Suomessa päädytty virkakieltojen tielle, kuten esimerkiksi Saksan Liittotasaval-
lassa tapahtui. Uusi asenne kansandemokraatteihin tai Neuvostoliittoon oli myös 
eräänlaista kansallista irtiottoa vanhan hegemonian hallitsemasta kansainvälisestä 
1930-luvun oikeistolaishengestä. Tässä mielessä vanhan hegemonian sisä- ja ulko-
politiikka muodostivat kolikon kaksi puolta, jotka kummatkin hylättiin. Porvarillis-
ten puolueiden ja yritysjohdon uudeksi strategiaksi muodostui konsensuksen, uuden 
”ruman ankanpojan”, sopeuttaminen systeemiin sekä taitava kompromissien raken-
taminen lähinnä työmarkkinajärjestöjen avulla.1145 

Kun sosiaalivakuutus rakentui kaksijakoiseksi, se kuvaa aikakauden kahta rin-
nakkaista talousrakennetta, kompromissien ja voimasuhteiden sekä poliittisen 
taidon tasoa. Syntynyt sosiaalivakuutus kuvaa itsessään pienviljelyhegemonian 
lahoamisprosessia, kun puhdas palkkatyöläisyys oli vasta nousemassa vallitsevaksi 
elämäntavaksi. Työttömyyden, sairauden ja vanhuuden oloissa toisilla oli turvanaan 
vaihtelevasti lehmä, suku ja perunamaa, toisten oli tultava toimeen pelkän rahata-
louden piirissä. Vanhan maaseutuvaltion dualistisen järjestelmän mallit, kansaneläke 
ja huoltoapulain elatusvelvollisuus sekä kassojen tarjoama vaatimaton työttömyys-
turva ja toinen tukimuoto, työllistämistyöt, jatkuivat uuden muotoisina kuvaten 
työväestön merkityksen kasvua – omavaraistaloudellisissa oloissa elävien edut jäivät 
pienemmiksi ja palkkatyöläisyys kerrytti etuja. Työnantajien maksuosuudet kasvoi-
vat, palkkatyöntekijöiden etuudet paranivat ja järjestelmät laajenivat huomattavasti. 

Kumpaakin ratkaisua voidaan tarkastella eräänlaisena yhteiskunnallisen tilan-
teen, eri sosiaaliryhmien keskinäisten etujen ja niitä edustavan puoluekentän sekä 
yhteiskunnallisen voimasuhteen mittelynä. Työttömyysturvaa rakennettiin kasvavan 
työttömyyden oloissa. Pientilatuotannon rappeutumisen ongelmana oli, miten maa-
seudun liikaväestön ongelma tulisi ratkaista ja kenen tulisi maksaa sen kustannukset. 
Oikeisto katsoi, että vähentämällä veroja ja lisäämällä yksityistä säästämistä voitai-
siin nälkämaiden työllisyys ratkaista. Koko vasemmisto ja Maalaisliitto kannattivat 
yleistä työttömyysvakuutusta, jonka kustannuksista vastaisivat yhdessä valtio, kun-
nat ja työnantajat. Maalaisliiton sisäisessä taistelussa oikeisto voitti, ja puolue hajosi 
osan kansanedustajia ollessa oikeiston mukana romuttamassa maalaisliittolaisen 
hallituksen työttömyysvakuutusehdotusta. Tämä avasi työnantajille mahdollisuuden 
rakentaa kompromissin sosialidemokraattien ay-siiven kanssa. Ay-liikkeen jäsenet 
saivat muita paremman työttömyysturvan ja työnantajilta säästyi paljon rahaa, kun 
heidän maksuvelvollisuutensa ulottui ainoastaan liittojen jäsenten lisäturvan mak-
samiseen. Toisaalta lapiolinja jatkui ja mahdollisti edelleen valtion varojen käytön 
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infrastruktuurin parantamiseksi työllisyystöiden avulla niin, ettei vanhan hegemo-
nian ideaakaan täysin hylätty.

Syntynyt ratkaisu lisäsi ammattiyhdistysliikkeen vetovoimaa ja oli ehkä siksi 
”työväestön luokkaedun” kannalta viisas. Monet ammattiyhdistyspuolen muistelijani 
ovat kertoneet olleensa ratkaisuun lopulta tyytyväisiä ja nähneensä, että se oli tärkeä 
päänavaus. Toisaalta kaikkien köyhien ihmisryhmien etujen ajaminen oli lisännyt 
kansandemokraattisen liikkeen vetovoimaa ja vaikuttanut myönteisellä tavalla vaali-
tulokseen, joka mahdollisti muutoksen. Ratkaisu sinänsä oli omaan aikaansa istuva, 
ja sitä tulisi tarkastella sen ajan, kahden systeemin rinnakkainelon oloissa syntyneenä 
kompromissina, joka kuitenkin suuntautui uuteen yhteiskunnalliseen tilanteeseen. 
Kompromissi syntyi tilanteessa, jossa ay-liikkeen voiman kasvu ja vasemmisto-
enemmistö oli otettava huomioon uudella tavalla. Työnantajan maksuosuudeksi 
tuli uudessa järjestelmässä lähes puolet liittojen työttömyyskassojen kuluista. Työn-
antajien kannalta se oli parempi vaihtoehto kuin kaikkia koskeva vakuutus, joka 
olisi lisännyt heidän maksuosuuttaan tuntuvasti enemmän. Palkkatyöläisyyden ja 
ammatillisen järjestäytymisen kasvu seuraavina vuosikymmeninä laajensivat työt-
tömyyskassajärjestelmästä melkein universaalin, eikä työnantajien kokema voitto 
osoittautunut pitkäikäiseksi. En näe, että keskeisin taistelu olisi käyty maalaisten ja 
kaupunkilaisten tai aseveliakselin ja kansanrintaman välillä, koska rintamalinjat oli-
vat tapahtumakohtaisia ja olemassa olleet liittoutumatkin repeilivät joka suuntaan. 

Prosessin keskeinen sisältö oli, että Suomi suuntautui kuvatun kivuliaan proses-
sin jälkeen hyvinvointivaltioksi. Kasvavaa kansantuloa alettiin käyttää uudenlaisen 
kaupungistumisen ja palkkatyöläistymisen vaatiman yhteiskunnan rakentamisen ja 
sosiaalisen turvallisuuden hyväksi. Tästä visiosta alkoi tulla puolueiden enemmän tai 
vähemmän omaksuma tavoite 1960-luvun puolivälin aikoihin. 

5.2 epäpolitisoitu Menneisy ys 
Suomalaisen hyvinvointivaltion syntyä on miltei aivan viime vuosiin asti luonneh-
dittu tutkijoiden, asevelihengen tai Neuvostoliiton pelon tuotokseksi. 1970-luvulla 
nuorten vasemmistolaisten tutkijoiden piirissä hyvinvointivaltiota pidettiin usein 
porvariston ovelana keinona integroida kansaa, vaikka hyvinvointivaltiokehitys oli 
vasta aivan samoina vuosina syntynyt tai vasta syntymässä voimakkaiden konflik-
tien seurauksena. Olli Kankaan mukaan 1970-luvun pääomaloogikot tarkastelivat 
hyvinvointivaltiota lähinnä teollisuuden vaatiman työvoiman uusiintamisprosessin 
näkökulmasta ja siten ikään kuin katsoivat hyvinvointivaltion olevan tietyn teolli-
sen kehityksen deterministinen tulos.1146 Vaikka tämä kai ennen kaikkea antaa tiet-
tyä yleistä ymmärrystä historiallisen muistin lyhyydestä ja vaikeudesta hahmottaa 

yksittäisten tapahtumien keskeltä suurta muutosta, täytyy sen kertoa jotain saman-
aikaisten tapahtumien keskinäisestä logiikasta. Eräs selitys löytynee vasemmiston 
hegemonisen aloitteen voimistumisesta, kun voitot loivat lisää luottamusta ja lisä-
luottamus taas voittoja. Maaltamuutto jatkui ja toi tehtaisiin rajun lakkoaallon. Yhä 
useammat vasemmistolaisten työläisperheiden lapset valmistuivat oppikouluista. 
Asenteet jyrkentyivät vasemmistolaisen uuden nuorisosukupolven keskuudessa pit-
källe 1970-luvun puoliväliin asti. Kävi ehkä kuten vuosisadan alussa, jolloin Eetu 
Salinin sukupolvi erkaantui työnantajista noin vuonna 1900 oman aikakautensa 
kiihkeimmän radikalismin huippuna mutta edusti jo vuoden 1918 aikoihin lähes 
konservatismia työväenliikkeen nuorten silmissä, kunnes virta sitten kääntyi toiseen 
suuntaan. 

E. P. Thompson teki omassa tutkimuksessaan uraauurtavan työn löytääkseen 
historiantutkimuksellisia tietoja 1700-luvun kansalaisliikehdinnästä, ja hänen tut-
kimuslöytönsä muuttivat melko paljon perinteisen englantilaisidyllin kuvaa. His-
toriantutkimuksen kannalta on ongelmallista, että epävirallisten kansalaisliikkeiden 
dokumentit säilyvät heikosti. Porvarillinen lehdistö ei mainosta liikkeitä, ammat-
tiosastojen yhteiskokouksien pöytäkirjoja ei pidetä kovin tärkeinä, eikä projek-
tille kerättyjä rahoja juuri jää tilintarkastajien tarkastettavaksi. Näin historiallisten 
prosessien tulkinnat jäävät helposti kapeiksi ylätason toimijoiden käyttäytymisen 
arvioik si, vaikka kyseessä on aina huomattavan paljon monimutkaisempi kansalais-
ten ja päättäjien vuoropuhelu, prosessi, jossa suostumuksen ja pakotuksen, yhteiseen 
toimintaan tai omiin voimiin luottamisen ja passiivisuuden asteet vaihtelevat.

Kun vasemmistolainen liike ei itsekään ole ylpeästi vaatinut kunniaa hyvinvoin-
tivaltiokäänteestä vuosien 1958–1962 eduskunnan vasemmistoenemmistölle, kyse voi 
olla myöhempien aikojen poliittisten konfliktien ja mieltymysten synnyttämien his-
toriantulkintojen tarpeista. Kummatkin vasemmiston isot puolueet oli suljettu hal-
litustyön ulkopuolelle, ja valta näennäisenäkin näyttäytyy kenties poliittisen eliitin 
silmissä olevan mekaanisesti vain toimeenpanevan hallituksen käsissä. Kun lähinnä 
vasemmistolaisen vision toteuttaminen lähti liikkeelle vaiheessa, jossa kaikki vasem-
mistopuolueet olivat oppositiossa, jäi ajankohdasta luultavasti kiusaantunut muisto. 
Sosiaalidemokraateille aika oli kipeää hajaannuksen sekä Honka-liiton sisällön ja 
romahduksen vuoksi, kansandemokraateille syrjinnän, eristyksen ja ankaran anti-
kommunismin takia. Ratkaisut olivat kompromisseja, joita ei ehkä myöskään uskal-
lettu kovin mainostaa. Maaseudun kannattajat jäivät saavutuksissa vähemmälle ja 
liikehtijät pettyivät. Kansandemokraattisen liikkeen osallistuminen maan hallituk-
seen on säilynyt liikkeessä jatkuvana kiistan aiheena. Näin kunnia hyvinvointivaltion 
synnystä lipsahti passiiville, aseveljille, Pekka Kuuselle, pääoman logiikalle ja ovelille 
porvareille. 
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 5.3 systeeMinvaiHdokset – korjausliikeet

Suomessa vuoden 1918 jälkeen syntynyt vanha pienviljelyksen yhteiskunta näytti tai-
tavan yhteiskunnallisen suunnittelun ja johtamisen tulokselta. Venäjän talousalue oli 
sulkeutunut ja Suomen teollisuus, etenkin puunjalostus, tarvitsi edullista työvoimaa 
voidakseen kilpailla ja laajentua länteen. Venäjän viljasta viljatulleihin, maannälän 
tyydyttäminen torpparivapautuksella, pienviljelykseen perustuva ruokaomavaraisuus 
ja edullinen työvoima sekä vanhan työväenliikkeen merkittävän ryhmän, torpparien, 
integroiminen systeemiin muodostivat jakson hegemonisen yhteyden. 

Samoin tutkittaessa suomalaisen hyvinvointivaltion syntykehitystä vallinnei-
den taloudellisten realiteettien valossa syntyy helposti mielikuva taloudellisen ja 
poliittisen johdon järkiperäisestä suunnitelmasta ja taitavasta johtamisesta. Yhteis-
kunnallisen sosiaaliturvan avulla ratkaistiin rakennemuutoksen kourissa ponnis-
televan matalien palkkojen kansantalouden ongelma työvoiman uusintamisessa 
– tilanteessa, jossa sinänsä vaatimaton, vanha luontaistalouteen ja perheyhteisöön 
perustuva järjestelmä hajosi. Syntynyt työeläkejärjestelmä mahdollisti teollisuuden 
investoinneille halpakorkoista pääomaa työeläkemaksujen takaisinlainausmekanis-
min avulla pääomaköyhässä maassa.1147 Lupaus sosiaaliturvasta vähensi kansalaisten 
säästämistarvetta ja edisti kulutuksen kasvua. Samanaikainen EFTA-liittoutuminen 
ja kahdenvälinen kauppa Neuvostoliiton kanssa mahdollistivat sekä länteen että 
sosialistisiin maihin lisääntyvän viennin ja maan nopean teollistamisen. 

Kapitalismin sisäisten systeeminvaihdosten, korjausliikkeiden, eräänlaisten 
hegemonisten siirtymien selittyminen jää usein historiallisissa tulkinnoissa eliitin 
johtotaidon ja kaukonäköisyyden ansioiksi tai sujahtaa passiivilla kuin luonnonvoi-
maisen determinismin tapahtumaksi, vaikka konkreettinen tapahtumasarja suoras-
taan huutaen kertoo voimakkaasta konfliktista. Kummassakaan suomalaistapauk-
sessa muutos ei syntynyt niin, että maan johtavat ajattelijat kokoontuivat rauhassa 
analysoimaan ja johtamaan tilannetta, vaan se syntyi pakon edessä. Suomalaisen 
hyvinvointivaltion murroksellisten syntyhetkien aikana ei moni olisi lyönyt markkaa-
kaan vetoa uuden linjan puolesta. Toiseen suuntaan Suomea ajoivat talouspolitiikan 
hegemoninen traditio, taloudellisen ja poliittisen eliitin enemmistö, teollisuuden ja 
muun liike-elämän taloudelliset voimavarat, lahjoitukset puolueille ja organisaatiot, 
joita käytettiin ”kommunismin vastaiseen työhön”, median voimakas vaikuttami-
nen, törkykampanjat ja oudot oikeudenkäynnit sekä Suomen Pankin kireän rahan 
vaikuttaminen. Tutkimalla vain poliittisen eliitin asenteita ja toimintaa on lähes 
mahdotonta käsittää, miksi muutos tapahtui. Vasta katseen kääntäminen ihmisiin, 
kansalaisiin ja heidän unelmiinsa osoitti, että virta oli kääntymässä. Ihmiset, jotka 
olivat yhteiskunnallisen epätasa-arvon ja järjestelmän sisäisten heikkouksien suu-
rimpia uhreja, liittyivät liikkeeseen, joka pyrki kiistämään vallitsevan järjestelmän 

ja tarjosi sille vaihtoehtoa. Ankaran konfliktivaiheen jälkeen uudenlaisen laajan 
suostumuksen tila syntyi vasta, kun pahimmat epäjohdat korjattiin ja yhteiskun-
nallisesta suostumuksesta ulostyönnetyt tunkeutuivat ainakin minimimitassa osaksi 
uutta hegemoniaa. Kun suomalaista talous- ja yhteiskuntapolitiikan rakennetta ja 
jatkuvuutta on tutkimuksissa tarkasteltu ylätason toimijoiden näkökulmasta ja kun 
on rakennettu kansallista menestystarinaa, joka perustuu eliitin ja puolueiden jous-
tavuuteen ja kansalliseen sovinnonhaluun, haluaisin sisällyttää tämän menestystari-
nan ratkaisevan tärkeäksi tekijäksi ruohonjuuritason jatkuvan kansalaisliikehdinnän, 
joka on pakottanut etsimään kompromisseja ja yhteiskunnallista tasa-arvoa. Suoma-
lainen kansallinen identiteetti on olennaiselta osaltaan muodostunut osuuskunnissa, 
kansalaisjärjestöissä, kansalaisyhteiskunnassa ja sosiaalisissa konflikteissa. 

Vanhan tuotantomallin lahoamisvaihe ei kuitenkaan aina luonnonvoimaisesti 
tuota kansakunnalle uutta ja parempaa hegemonista systeemiä, kuten hiekan peittä-
mät kulttuurit todistavat. Jareed Diamond on teoksessaan Romahdus pyrkinyt laajan 
ja monitieteellisen aineiston avulla erittelemään, millaiset tekijät ovat vuosituhansien 
aikana ja eri mantereilla vaikuttaneet yhteisön säilymiseen tai tuhoutumiseen. Eräs 
keskeinen tekijä hänen mukaansa liittyy yhteiskunnallisen eliitin asemaan. Rati-
onaaliseen käyttäytymiseen liittyvä etujen ristiriita syntyy, kun päätöksiä tekevän 
eliitin edut eivät ole samat kuin muun yhteiskunnan. Diamondin mukaan: ”Koko 
kirjoitetun historian ajan itseensä ihastuneiden kuninkaiden, päälliköiden ja polii-
tikkojen teot tai tekemättömyydet ovat olleet yhteiskuntien romahdusten säännöl-
linen syy, olivatpa he mayakuninkaita, Grönlannin viikinkipäälliköitä tai moderneja 
ruandalaisia poliitikkoja.”1148 

Tutkimustulosteni valossa näyttäisi kaupungistumis- ja teollistumisvaiheen kes-
keinen kysymys liittyneen siihen, käytetäänkö prosessin tuottaman tuottavuuden 
kasvun tulokset tarvittavan uudenlaisen infrastruktuurin ja sosiaalisen turvaraken-
teen hyväksi. Tutkimusjakson murroskauden tapahtumasarja saattaa olla kiinnostava 
pohdittaessa hyvinvointivaltion tulevaisuutta. Edellä kuvatut kansalaisten tasa-arvoa 
ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta lisänneet uudistukset Suomessa ovat ilmeisesti 
myös lisänneet kansakunnan monipuolista selviytymistä. Monet viimeaikaiset tut-
kimukset ovat osoittaneet ”pohjoismaisten mallien” toimivuutta tasa-arvon ja luot-
tamuksen tunteen kasvussa ja esittäneet, että hyvinvointivaltio synnyttää eräänlai-
sen hyvän kehän, joka lisää koko yhteiskunnan voimaa.1149 Valtaosaa suomalaisista 
yhdistää se, että heidän ja heidän omaistensa tulevaisuus on menneiden ratkaisujen 
seurauksena sidottu hyvinvointivaltion kykyyn turvata koulutus ja terveydenhuolto 
sekä elanto työttömyyden, sairauden ja vanhuuden ajalta. 

Itsenäistymisen ja kansalaissodan jälkeisen hegemonian johtavat ideologiset tee-
mat, joiden mukaan ”maa kuuluu sille, joka sitä viljelee” ja ”joka ei työtä tee, sen 
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ei syömänkään pidä”, sisälsivät eräänlaiset alkukristilliset, vuosisatoja kestäneiden 
talonpoikaismellakoiden ihanteet epäpyhässä allianssissa sosialismin tasa-arvonäke-
mysten kanssa, joissa vaaditaan työn tuloksia työn tekijälle.1150 Tämä hegemonia on 
kantanut näihin päiviin saakka, ja kansallinen identiteetti on yhä edelleen yhteis-
kunnallista tasa-arvoa ja työntekoa eikä rikkautta tai luokkajakoa ihannoiva. Kansa-
laiset puoluekannasta huolimatta kuuluvat useimmiten sekä kirkkoon että ammat-
tiyhdistysliikkeeseen, ja suomalaisten ehdottoman enemmistön tuki on kaikkien 
tutkimusten mukaan hyvinvointivaltion palveluiden ja tasaisen tulonjaon puolella. 
EVA:n vuonna 2011 julkaiseman asennetutkimuksen mukaan ”kolme neljästä toteaa 
suomalaisen hyvinvointivaltion olevan ’aina hintansa arvoinen’, vaikka sen ylläpito 
maksaakin paljon”. Raportin tekijät ihmettelevät, kuinka vähän on sellaisia ihmi-
siä, jotka eivät ole valmiita maksamaan hyvinvointivaltion ylläpidosta mitä hyvänsä 
liiemmin kyselemättä (12 %) ja arvioi: ”Kyse on siitä, että hyvinvointivaltio koetaan 
joksikin sellaiseksi, mitä ilman emme tule toimeen. Se on osa suomalaista identiteet-
tiä. Se on suomalaisen yhteiskuntasopimuksen ydin ja jokaista poliittista ohjelmaa 
vähintään rivien välistä ohjaava voima. Se on myös turvaa antava vakuutus niin arjen 
kuin maailman epävarmuuksia vastaan.”1151 

Nähtäväksi jää, kykeneekö tämä suomalaisten enemmistö yhdistymään kan-
santulon tasa-arvoa lisääviksi voimaryhmittymiksi jatkuvien jakotilanteiden 
konflikteissa. 

5.4 alkukoti

Jos tarkastellaan Suomea eräänlaisena hyvinvointivaltion durkheimilaisena alkuko-
tina, se sisältää monia kysymyksiä. Todennäköisesti muidenkin maiden maaseudulla 
asuvia osattomia yhdistää perheen ja suvun yhteisvastuun kokemus. Kaikissa yhteis-
kunnissa ei silti ole käynnistynyt kaupungistumisen seurauksena hyvinvointivaltio-
kehitystä, vaikka sellaisen puolesta monien alikehittyneiden maiden kansanliikkeet 
taistelevatkin. Ehkä emme vain tiedä vielä lopputulosta. Beverly Silver on esittänyt 
yli sata vuotta työväenliikehdintää käsitelleen tutkimuksensa perusteella, että minne 
menee teollisuus, sinne menevät myös liikehdinnät, jotka muuttavat aina ratkaise-
vasti kunkin yhteiskunnan rakenteita. Hänen arvionsa mukaan olemme vasta näh-
neet maailmanmittaisen liikehdinnän esivaiheita. Silver toteaa, että ”mikäli mennei-
den tapahtumien kaavat toimivat minkäänlaisena oppaana tulevaisuudelle, on syytä 
olettaa, että valtaisat työväestön levottomuudet lisääntyvät alueilla, jotka kokevat 
nopeaa teollistumista ja proletarisoitumista.”1152 

Tutkimustuloksia voidaan varovaisesti tulkita niin, että Suomessa perheen yhtei-
seen työntekoon perustunut kollektiivinen ja eettinen elämäntapa ja yhteisvastuun 

velvoitteet muuntautuivat valtiollista yhteisvastuuta toteuttavaksi liikkeeksi. Suoma-
laiset muuttivat maalta kaupunkiin mutta yhtäläisen valtion ja lainsäädännön sisällä. 
Toiminnalla paremman sosiaalisen lainsäädännön puolesta kyettiin auttamaan myös 
maalle jääneitä omaisia. Esping-Andersenin ja Baldwinin tulkinnat korostavat 
pienviljelijäväestön suurta määrää, joka mahdollisti työväestölle hyvän liittolais-
suhteen. Suomessa sen sijaan pienviljelijäväestö ja puolittaisen omavaraistalouden 
oloissa elävä työväestö olivat lähes sama asia. Varsinaisia hyväosaisiksi luonnehditta-
via ihmisiä oli vähän eikä mitään lukumääräisesti merkittävää historiallista työväen 
aristokratiaakaan ollut olemassa, puhumattakaan isoista etnisistä vähemmistöistä tai 
siirtolaisryhmistä. Parhaiten ansaitsevat työläiset olivat rakennustyöläisiä ja heidän 
palkkatasonsa kilpaili toimihenkilöiden kanssa. Hyvät valtaresurssit omaavat suur-
ten kaupunkien rakennus-, elintarvike- ja metallitehtaiden ammattiyhdistysorgani-
saatioiden aktiivit ottivat maalle jääneiden ihmisten asian omakseen, koska heidän 
oma taustansa oli siellä. Näin selittyy tämän tutkimuksen ensimmäinen johtolanka, 
näennäisen epälooginen käyttäytymismalli, kun kaupunkilaisammattiyhdistysak-
tiivit toimivat sellaisen työttömyysturvan puolesta, joka auttoi eniten maaseudun 
rakennetyöttömyydestä kärsiviä. 

Historiallisten prosessien tempo saattaa myös vaikuttaa siihen, millaiseksi yhteis-
kunta muodostuu. Kun vanhan järjestelmän lahoamisen ja uuden infrastruktuurin 
ja palkkatyöläistymisen kasvavien kustannusten ongelmat kohdistuivat samanaikai-
sesti sekä maaseudun että kaupunkien köyhiin, poikkeavan nopea rakennemuutos 
lisäsi äkillisesti myös kriittisen tyytymättömän massan määrää ja voimaa, toisin kuin 
tilanteissa, joissa tämä prosessi kestää vaikkapa vuosisatoja. Suomalainen liikehdintä 
kulki myöhäisen teollistumisensa seurauksena tietenkin jälkijunassa hyödyntäen 
Neuvostoliiton pelotteen voimaa ja ruotsalaisten kokemusta ja esimerkkiä. Muiden 
pohjoismaiden teollistuminen alkoi suunnilleen samoihin aikoihin kansainvälisen 
työväenliikkeen kanssa ja työväestö kiinnittyi sen visioon tiukemmin kuin aiemmin 
teollistuneiden maiden työväestö. Hyvinvointivaltiosuuntauksen kehittymiselle oli 
siis hyvät ennusteet, ja maaseutumaisesta alkukotiasetelmasta nähtiin jo mahdolli-
nen suotuisa tulevaisuus, jonka muut olivat saavuttaneet. 

Nopean kaupungistumisen ja hyvinvointivaltion synnyn totaalihistoriallinen 
pikakelaus antanee uutta tietoa sekä murrosajan toimintalogiikasta että hyvinvointi-
valtion syntymekaniikasta Suomessa. Monien tutkijoiden havaitsema viive suoma-
laisessa hyvinvointivaltiokehityksessä selittyisi siis myöhäisemmällä rakennemuu-
toksella, muttei kuitenkaan niin, että rakennemuutos ja kaupungistuminen olisivat 
automaattisesti tuottaneet hyvinvointivaltion – eihän rakennemuutoksella ole ääni-
oikeutta. Kun vanha elämäntapa kävi mahdottomaksi, suuren murroksen aiheut-
tamat ongelmat maaseudulla ja kaupungeissa saivat ihmiset liikkeelle parempien 
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Summary in English

päivi uljas:

a BreaktHrougH of Welfare state – tHe inter-relationsHips of tHe civic 
MoveMent, political transforMation, and eroding of a HegeMony Based on 
sMall scale farMing in tHe finnisH society in tHe late 1950’s

The unusually rapid and powerful structural change; the non-parliamentary civic 
movements of 1956–1963; and the left majority in the Finnish parliament between 
1958–1962 all took place as the Finnish welfare state started to develop. The aim of 
my research is to analyse the inter-relationships of these processes.

The research describes the way the former semi self-sufficient, semi-proletarian 
and labour-intensive form of production – a simple and discriminatory system in 
itself – made it possible for the majority of the population to survive through hard 
work. For some it even provided a possibility to prosper. The waning vitality of semi 
self-sufficiency and small scale agriculture triggered a political ferment and started a 
period of searching for something new.

The process was so intense that it broke up most of the parties and tore down 
the old consensus that was based on the power of economic and political elite. The 
most crucial battle of the great transformation was waged over the nature of the 
state: Should we build a welfare state and construct social security systems, or should 
we revert to the old night watchman state and, for example, cancel the modest forms 
of redistribution of income carried out in the 1950’s?

The people joining the civic movements were either cottagers of the impove-
rishing coutryside or, quite often, people who had come from the countryside and 
thus had grown up under conditions of some form of solidarity that included taking 
care of one’s own family. The Finnish social insurance developed in the midst of a 
change in the structure of production of the society, and it became a compromise to 
satisfy the needs of both the waning society of small scale agriculture and the rising 
proletarian society based on wage labour.

The hodgepodge of political schemes and use of power became a battle bet-
ween different notions of the economy and the state; the distribution of national 
income; and the position of Finland in the international context. This battle created 
a shape of an interregnum – a period of transformation including two notions of 
society, two alternative paths for the future and the logic of a correctional move. The 

elinolosuhteiden puolesta ja tämä prosessi tuotti kaikessa ristiriitaisuudessaan 
käänteen. Kiinnostavaa on myös maaseututaustan ja radikalismin liitto tavattoman 
monien kansalaisliikehdintöjen kehtona. Theda Skopcol on arvioinut, että Ranskan 
suuren vallankumouksen, Venäjän vallankumouksen ja myös Kiinan vallankumo-
uksen onnistumisen edellytyksenä on ollut liikehdintää tukenut maaseutuväestö.1153 

Tämän tutkimuksen tulosten pohjalta voidaan sanoa, että kansalaisten asenteet, 
toiveet ja liikehdintä ovat yhteiskunnallisten systeemien kehittämisen tärkeä ele-
mentti. Vuosien 1956–1959 aikana, vanhan pienviljelykseen ja puunjalostusteollisuu-
den etuihin perustuneen hegemonian lahoamisvaiheessa, kun tulevaisuus näytti ole-
van epävarma, sosiaalietuuksien supistamishankkeet ja pyrkimykset jakaa kansantulo 
aiempaakin epätasaisemmin johtivat voimakkaaseen kansalaisten vastaliikkeeseen ja 
käynnistivät uudenlaisen ja tasa-arvoisemman, modernisoituvan yhteiskunnan tar-
peita palvelevan järjestelmän kehittämisen. Mikrotason unelmat ja marssit voittivat 
makrotason, tuhansien yksilöllisten ratkaisujen voima painoi taloudellisen ja poliit-
tisen eliitin jäsenet hyvinvointivaltion kehittämisen tielle. 
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transformation of Finland from a poor developing country into a prosperous society 
has been praised as a success story. In 1956–1959, when the old form of governance 
based on the interests of small scale agriculture and wood processing industry was in 
decay, and when the future seemed uncertain, the projects to reduce social benefits 
and efforts to distribute national income even more unequally than before led to a 
powerful counter-movement by citizens and started an hegemonic change and a 
more equal social development.
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liite 1. kyselytutkiMuksen perustuloksia.

Syyskuussa 2007 suoritettiin postitse kysely Suomen Elintarviketyöläisten Liiton 
eläkeläisjäsenille ja keväällä 2008 Rakennusliiton Etelä-Suomen eläkeläisjäsenille. 
Vastauksia tuli yhteensä 853.

Taulukko 9. Vastaajien syntymävuosi.

Vastaajien syntymävuosi Lukumäärä Prosenttia
1913–1927 38 4,5

1928–1935 315 37,7

1936–1946 452 54,1

1947–1952 31 3,7

Yhteensä 836 98

Puuttuvat 17 2

Yhteensä 853 100

Rakennusalan kysely lähetettiin vain sellaisille eläkeläisille, jotka ovat syntyneet 
vuosien 1928–1944 välisenä aikana. 

Vertailu syntymäpaikkojen mukaan

Vertailuun on käytetty neljää erilaista sarjaa. Oiva Turpeinen on jaotellut kaikki 
helsinkiläiset syntypaikan mukaan vuodelta 1950.1 Helsingin kaupungin tilastokes-
kuksen vuodelta 2006–2007 olevan aineiston avulla on ollut mahdollisuus tehdä 
nykyisten yli 60-vuotiaiden kaikkien helsinkiläisten syntymäpaikkoja käsittelevä 
tilasto.2 Itse tein vuonna 2000 samalta pohjalta jaottelun elintarviketyöläisten liit-
toon vuosina 1953–1968 liittyneen 600 helsinkiläisen jäsenen liittymiskaavakkeessa 
olleen syntymäpaikkamerkinnän avulla.3 Koska järjestäytyminen vuosina 1950–1968 
oli nykyistä huomattavan paljon vähäisempää, tulosta ei voida pitää sellaisenaan 

1. Turpeinen, Oiva 1997: ”Väestö” teoksessa Helsingin historia vuodesta 1945. Helsingin kaupunki.
2. Helsingin kaupungin tietokeskus, Tilastoja 2007/27, 21.
3. Suomen Elintarviketyöläisten Liiton jäsenrekisteri, mikrofilmit.
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kattavana kaikkiin sen ajan elintarviketyöläisiin vaan tilasto kuvannee aktiivisim-
man työntekijäryhmän taustoja. Myöskään vuosien 2007 ja 2008 kyselytutkimuk-
sen osallistumisprosentit eivät mahdollista tilastollisesti luotettavaa tulosta kaikkien 
alan eläkeläisjäsenien syntymäpaikasta. Kyselyyn vastanneet elintarviketyöläiset ja 
rakennustyöläiset ovat kuitenkin keskimääräistä harvemmin syntyperäisiä helsinki-
läisiä ja useammin etenkin Pohjois-Karjalasta, Pohjois- ja Etelä-Savosta tai Oulun 
läänistä. Eri tilastoja vertaamalla  voi havaita, että muuttoliike Pohjois-Karjalasta 
ei vielä 1950- ja 1960-luvuilla ollut saavuttanut Helsinkiä yleensä tai Etelä-Suomen 
elintarviketehtaita (tai pohjoiskarjalaisten järjestäytyminen).

Taulukko 10. Kaikkien helsinkiläisten vuonna 1950 ja kaikkien helsinkiläiseläkeläisten vuonna 

2006 syntymälääni sekä pääkaupunkiseuden elintarvike- ja rakennusalan kyselytutkimukseen

vastanneiden ja vuosien 1958–1960 välillä SEL:liin liittyneen 600 jäsenen syntymälääni. 

Syntymäpaikka Helsinki 
1950

Helsinki 
2006

SEL  
1958–1960

SEL  
2007

Rakennus 
2008

Helsinki 38,2 24,3 8,6 8,4 6,5

Uusimaa 10,2 8,3 22,7 12,7 10,4

Turun ja Porin lääni 6,2 6,4 3,1 7 9,3

Häme 9 10,7 7,3 11,4 9,8

Kymi 3,4 6,7 0,1 6,7 5,7

ESavo 3,9 4,5 8,8 8,1 7,8

PKarjala 0 5,7 4,1 14,3 14,2

PSavo 5,8 5,7 10 7,3 9,9

KeskiSuomi 0 3,7 4,1 2,9 2,8

Vaasan lääni 4,8 5,2 6,1 5,4 5,0

Oulun lääni 2,1 4,7 4 7,6 7,4

Lapin lääni 0,5 1 1 1,4 1,8

Luovutettu alue 12,4 12 9 6,7 8,4

”Helsinki 1950” -sarake kuvaa kaikkien helsinkiläisten syntymäpaikkaa vuonna 1950. 
”Helsinki 2006” kuvaa vuonna 2006 tilastoitujen helsinkiläiseläkeläisten syntymäpaik-
kaa. ”SEL 1953–1968” kuvaa Suomen Elintarviketyöläisten Liiton elintarviketeollisuu-
den helsinkiläisiin osastoihin liittyneiden 600 jäsenen syntymäpaikkaa, ”SEL 2007” ja 
”Rakennus 2008” kuvaavat kyselytutkimukseen vastanneiden ilmoittamaa syntymä-
paikkaa. Sekä vuosien 1953–1968 elintarvikealan liittymiskaavakkeiden perusteella tehty 

jaotus että kummatkin eläkeläiskyselyt viittaisivat siihen, että elintarvike- ja rakennus-
alojen aktiivit ovat erityisen paljon muualta muuttaneita. 

Taulukko 11. Pääkaupunkiseudun rakennus- ja elintarviketyöläiseläkeläiskyselyn vastaajien 
ikä ja syntymäpaikka.

Syntymävuosi * Syntymäalue ristiintaulukointi

Syntymävuosi  
Länsi- ja 

Etelä-
Suomi

Itä-Suomi Pohjois-
Suomi

Luo-
vutettu 

alue
Helsinki Yht.

Vuosina 1910–1928 kpl 30 13 8 8 4 63

syntyneet osuus 47,6 % 20,6 % 12,7 % 12,7 % 6,3 % 100,0 %

Vuosina 1929–1940 kpl 191 179 79 61 28 538

syntyneet osuus 35,5 % 33,3 % 14,7 % 11,3 % 5,2 % 100,0 %

Vuosina 1941–1953 kpl 70 98 40 4 22 234

syntyneet osuus 29,9 % 41,9 % 17,1 % 1,7 % 9,4 % 100,0 %

Yhteensä kpl 291 290 127 73 54 835

 osuus 34,9 % 34,7 % 15,2 % 8,7 % 6,5 % 100,0 %

 
Taulukko 12. Kyselytutkimukseen vastanneiden sukupuoli.

Elintarvike Rakennus Yhteensä

Nainen 265 9 274

Mies 104 472 576

Yhteensä 369 481 850

 
Taulukko 13. Pääkaupunkiseudun eläkeläiskyselyyn vastanneiden isän ammatti.

Isän ammatti Lukumäärä Osuus
Maanviljelijä 180 21 %

Pienviljelijä 141 16 %

Työntekijä 172 20 %

Ammattityöntekijä 295 35 %

Toimihenkilö 23 3 %

Yrittäjä 13 2 %

Yhteensä 824 97 %

Puuttuva tieto 29 3 %

Kaikki yhteensä 853 100 %
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Taulukko 17. Eläimiä vastaajien lapsuudenkodeissa.

Eläimiä Lukumäärä Prosenttia 
Lehmä 517 61

Muita eläimiä 569 67

Hevonen 317 37

Tämä taulukko kuvaa, kuinka monen vastaajan lapsuudenkodeissa oli heidän muis-
tinsa mukaan erilaisia kotieläimiä. Muihin eläimiin luettiin siat, lampaat, kanat ja 
kalkkunat. Kysymykseen jätti vastaamatta 29. Laskelmista jätin pois joissain vastauk-
sissa tarjotut kissat, koirat, täit, luteet ja rotat.

Taulukko 18. Eläimiä eri ammattiryhmien kotona prosentilla vastaajista. 

Isän ammatti Lehmä Muut eläimet
Maanviljelijä 93 90

Pienviljelijä 95 90

Työntekijä 41 57

Ammattityöntekijä 34 39

Toimihenkilö 34 39

Yrittäjä 46 62

Yhteensä 62 67

Taulukko 19. Polttopuiden hankinta pääkaupunkiseudun elintarvike- ja rakennusalan 
eläkeläis kyselyyn vastanneiden lapsuudenkodissa.

Polttopuiden hankinta Lukumäärä Osuus
Ostettiin 139 16 %

Vaihdettiin työhön 38 5 %

Kerättiin jätepuuna 108 14 %

Yhdistelmä yllä olevista 259 30 %

Omasta metsästä 268 31 %

Ei tarvittu puuta 30 4 %

Yhteensä 842 99 %

Puuttuva tieto 11 1 %

Kaikki yhteensä 853 100 %

Taulukko 14. Pääkaupunkiseudun eläkeläiskyselyyn vastanneiden lapsuudenkodin asumis-
muoto.

Asumismuoto Lukumäärä Osuus
Omalla tilalla 386 45 %

Omatarveviljelyn oloissa 352 42 %

Kaupunkimaisesti ilman 
viljelymahdollisuutta 96 11 %

Yhteensä 834 98 %

Puuttuva tieto 19 2 %

Kaikki yhteensä 853 100 %

 
Taulukko 15. Vastaajien isän ammatin ja asumismuodon ristiintaulukointi.

Isän ammatti Omalla 
tilalla

Oma-
tarveviljelyn 

oloissa

Kaupunki-
maisesti Yhteensä

Maanviljelijä 168 9 0 177

Pienviljelijä 97 43 0 140

Työntekijä 31 119 14 164

Ammattityöntekijä 63 163 64 290

Toimihenkilö 8 5 9 22

Yrittäjä 7 3 3 13

Yhteensä 374 342 80 806

 
Taulukko 16. Vastaajien muistamat lapsuudenkotien hehtaarimäärät.

Hehtaarit Lukumäärä Prosenttia
Ei maata tai vastausta 453 56

0,1–3 111 13

3,1–5 88 10

5,1–9 89 10

10–25 90 10

51–137 6 1

Yhteensä 837 100
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Taulukko 20.  Kyselyyn vastanneiden lapsuudenkotien lapsiluku.

Lukumäärä Prosentti
1–3 lasta 228 26,7

4–6 lasta 311 36,5

7–10 lasta 245 28,7

11–16 lasta 69 8,1

Yhteensä 853 100

Viljelijäperheiden lapsiluku oli yleensä suurempi kuin palkkatyöperheiden. Samoin 
läntisen Suomen lapsiluku näyttäisi olevan pienempää kuin itäisen ja pohjoisen Suo-
men alueilla myös tähän kyselytutkimukseen vastanneiden lapsuudenperheissä. Kysely-
tutkimukseen vastanneiden ilmoittamat lapsitiedot heidän lapsuudenkodeistaan.

 
Taulukko 21. Perheiden koko eri puolilla Suomea.

1–3 lasta 4–6 lasta 7–10 lasta 11–16 lasta Yht.

Etelä ja  
LänsiSuomi 30,5% 39,9% 24,2% 5,4% 100,0

ItäSuomi 19,4% 34,7% 37,4% 8,5% 100,0

PohjoisSuomi 19,5% 33,6% 31,2% 15,6% 100,0

Luovutettu alue 20,5% 43,8% 26,0% 9,6% 100,0

Helsinki 70,9% 25,5% 3,6% 0% 100,0

Kyselytutkimukseen tuli myös joukko arvokkaita käsinkirjoitettuja lisäselvityksiä, 
jotka omalta osaltaan auttoivat ymmärtämään tutkittavaa aikaa. 

Metallin suurten ammattiosastojen risteilyllä sain mahdollisuuden tehdä myös kyse-
lyn. Kaavake jaettiin eri ammattiosastojen risteilyvastaaville, jotka sitten risteilyn 
jälkeen keräsivät ne osanottajilta ja lähettivät minulle kotiin.
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liite 2. pääkaupunkiseudun rakennus- ja elin tarviketyöläisten 
eläkeläis kyselyn erittelyjä  liHan, puiden ja Maidon Hankinnan 
sekä asuMisen Mukaan eri puolilla suoMea ja eri ikäryHMissä. 

Taulukko 22. Lihatuotteiden hankinta eri puolilla Suomea.

Syntymäalue* 
Lihanhankinta

Omasta  
takaa Yhdistelmä Ostettiin Yhteensä

Länsi ja EteläSuomi 117/34 % 64/18% 166/48 % 348/100 %

Itäinen Suomi 194/54 % 73/20 % 93/26 % 360/100 %

PohjoisSuomi 63/52 % 22/18 % 37/30 % 122/100 %

Yhteensä 374/45 % 159/19% 296/36 % 829/100 %

 
Taulukko 23. Lihatuotteiden hankinta eri ikäryhmien lapsuudenkodeissa.

Syntymävuosi* 
Lihanhankinta

Omasta  
takaa Yhdistelmä Ostamalla Yhteensä

Vuosina 1910–1928 
syntyneet 29/46 % 14/14 % 25/40 % 63/100 %

Vuosina 1929–1940 
syntyneet 247/47 % 110/21 % 166/32 % 523/100 %

Vuosina 1941–1953 
syntyneet 93/40 % 49/17 % 97/42 % 230/100 %

Yhteensä 369/45 % 159/20 % 288/35 % 816/100 %

 
Taulukko 24. Maidon hankinta eri puolilla Suomea.

Syntymäalue* 
Maidon hankinta

Omasta  
takaa Yhdistelmä Ostamalla Yhteensä

Länsi ja EteläSuomi 132/38 % 34/10 % 184/52 % 350/100 %

Itäinen Suomi 245/67 % 34/10 % 85/23 % 364/100 %

PohjoisSuomi 86/68 % 7/6 % 33/26 % 126/100 %

Yhteensä 463/55 % 75/9 % 302/36 % 840/100 %
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Taulukko 25. Maidon hankinta eri ikäryhmien lapsuudenkodissa.

Syntymävuosi* 
Maidon hankinta

Omasta  
takaa Yhdistelmä Ostamalla Yhteensä

Vuosina 1910–1928 
syntyneet 39/63 % 5/8 % 18/29 % 62/100 %

Vuosina 1929–1940 
syntyneet 285/53 % 53/10 % 195/37 % 533/100 %

Vuosina 1941–1953 
syntyneet 135/58 % 17/7 % 81/35 % 233/100 %

Yhteensä 463/55% 75/9% 302/36% 840/100%

 
Taulukko 26. Puiden hankinta eri puolilla Suomea.

Syntymäalue* 
Puiden hankinta

Yhdis-
telmä

Omasta 
metsästä Ostamalla Ei tarvittu Yhteensä

Länsi ja EteläSuomi 165/47 % 71/21 % 85/25 % 26/7 % 347/100 %

Itäinen Suomi 178/49 % 148/41 % 36/10 % 2/>1 % 364/100 %

PohjoisSuomi 59/47 % 47/37 % 18/14 % 2/2 % 126/100 %

Yhteensä 402/48 % 266/32 % 139/17 % 30/3 % 837/100 %

 
Taulukko 27. Puiden hankinta eri ikäryhmien lapsuudenkodissa.

Syntymävuosi* 
Puiden hankinta

Hankittiin  
monin 
tavoin

Omasta 
metsästä Ostettiin Ei tarvittu Yhteensä

Vuosina 1910–1928 
syntyneet 32/52 % 15/24 % 14/23 % 1 / 2 % 62/100 %

Vuosina 1929–1940 
syntyneet 283/53 % 161/30 % 77/15 % 11/2 % 532/100 %

Vuosina 1941–1953 
syntyneet 83/36 % 88/38 % 43/19 % 17/7 % 231/100 %

Yhteensä 402/48 % 266/32 % 139/17 % 30/3 % 837/100 %

Taulukko 28. Asuminen eri puolilla Suomea.

Syntymäalue* 
Asuminen

Omalla  
tilalla

Oma-
tarveviljelyn 

oloissa

Kaupunki-
maisesti Yhteensä

Länsi ja EteläSuomi 107/31 % 173/50 % 68/19 % 348/100 %

Itäinen Suomi 203/57 % 132/37 % 21/6 % 356/100 %

PohjoisSuomi 72/58 % 46/37 % 7/5 % 125/100 %

Yhteensä 382/46 % 351/42 % 96/12 % 829/100 %

 
Taulukko 29. Eri ikäryhmien asuminen.

Syntymäaika* 
Asuminen

Omalla  
tilalla

Oma-
tarveviljelyn 

oloissa

Kaupunki-
maisesti Yhteensä

Vuosina 1910–1928 
syntyneet 23/36 % 30/48 % 10/16 % 63/100 %

Vuosina 1929–1940 
syntyneet 237/45 % 237/45 % 51/10 % 525/100 %

Vuosina 1941–1953 
syntyneet 117/51 % 80/35 % 32/14 % 229/100 %

Yhteensä 382/46 % 351/42  % 96/12  % 829/100 %




