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Alkusanat

”... lyhyt aikaväli, yksilön ja hänen jokapäiväiseen
elämäänsä kuuluva, illuusioitamme ja kiireistä
tietoisuuttamme mittaava – ja ennen kaikkea kro
nikoitsijan ja sanomalehtimiehen aika.”
Fernand Braudel1

Yhteiskunnallinen aloite on siirtynyt oikeistolle, uuslibera-

mielessä hyvin radikaali, tasa-arvoa edistävä kansantulon ja-

lismi kulkee voittoisana, tämä ja muut viime vuosikymmeni-

komalli – hyvinvointivaltio – olisi syntynyt ilman kansalaisten

en mullistukset ovat saaneet monet kiinnostumaan yhteis-

painostusta ja laajaa liikehdintää.

kunnallisen murroksen tutkimuksesta.2 Itse haluan osallistua
keskusteluun historiantutkimuksen lähtökohdista esittämäl-

Perusteesini onkin, että sosiaalivakuutus toteutui Suomes-

lä, miten hyvinvointivaltio alkoi kehittyä Suomessa toisen

sa vanhan taloudellisen ja poliittisen eliitin tiukasta vastus-

maailmansodan jälkeisinä vuosina.

tuksesta huolimatta. Hyvinvointivaltiokehityksen aloittanut

Lapsuudessa, sairauden sattuessa, mahdollisen työttömyyden ja vanhuuden aikana ihmiset tarvitsevat apua ja sosiaalista turvaverkkoa. Hyvinvointivaltio tarjoaa kansalaisilleen
tällaisen turvajärjestelmän. Historiallisessa mielessä se on
uutuustuote, Suomessakin vain noin 50-vuotias.

käänne sijoittuu dramaattiseen prosessiin, jossa vanha eliitti hävisi. Se oli vuonna 1953 käynnistänyt vyörytyksen tavoitteena palauttaa 1930-luvun sosiaalimenojen ”yövartijata
lous”. Vyörytys ja sitä seurannut vastaliike toi julkiseksi puolueiden sisäiset konfliktit ja muotoili puolueiden väliset voimasuhteet uudelleen. Erityisen voimakas myllerrys iski so-

Hyvinvointivaltiossa kansantulo jaetaan uudelleen talous- ja

siaalidemokraattiseen puolueeseen, joka hajosi kokonaan.

budjettipolitiikan avulla. Prosessi synnyttää jatkuvasti suuria

Prosessi, jonka seurauksena sosiaalivaltio alkoi kehittyä oli

eturistiriitoja sosiaaliryhmien välille; kuinka paljon yhdeltä

murroksellinen ja kärjekäs, se muutti suhtautumistan kan-

kerätään ja toiselle annetaan.

sainvälisen politiikan ydinkysymyksiin, tuotti uutta yhteiskunnallista ajattelua ja toimintaa ja sai lopulta aikaan uudenlai-

Hyvinvointivaltiotutkimusta on hyllymetreittäin ja tulkinnat

set yhteiskunnalliset voimasuhteet.

vaihtelevat suuresti. Miltei jokaista tiedemaailman tulkintaa yhdistää kuitenkin arvio, että sosiaaliturvajärjestelmä on

Kirja on osa väitöskirjatyötäni Helsingin yliopiston historian

ikään kuin ”ylhäältä syntynyt”, eliitin aikaansaama uudistus.

laitoksella, työtäni ohjaavat professorit Juha Siltala ja Mat-

Pidän uskomattoman naiivina ajatusta, että tulonjakokysy-

ti Peltonen. Aiemmassa tutkimuksessani selvitin pääasiassa

mykset olisivat ”ennen” olleet helppoja, että historiallisessa

ammattiyhdistysten näkökulmaa sosiaaliturvaan3, tämän kir-
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jan tavoitteena on esitellä tarkemmin, minkälaiseen päivän-

vemmälle, antavat toisenlaista tietoa kuin tutkijan tulkinta.

poliittiseen yhteyteen vuosien 1956 –1963 kansalaistoimin-

Yrjö Lintunen oli Kansan Uutisten pitkäaikainen valokuvaaja

ta sijoittui, miten se muutti puoluekenttää ja siten Suomes-

ja hänen kuviaan säilytetään Kansan Arkistossa.

sa vallinnutta hegemoniaa.

Kirja on myös rakkaudenosoitus. Vuonna 1976 Helsin-

Gramscilaisen tutkimusmenetelmän keskeisin piirre on, et-

gin leipomotyöntekijäin ammattiosasto oli palkkaamassa

tä poliittinen, taloudellinen ja kulttuurinen taso ovat muka-

26-vuotiasta opiskelijaa palvelukseensa ja osasto 1:n pu-

na yhtä aikaa, toisistaan riippuvaisina ja toisiinsa vaikutta-

heenjohtaja Teuvo Kauhanen kysyi ystävältään raudoittaja

vina. Stephen Gill kehottaa tutkijoita jatkuvaan yritykseen

Sorjo Saariselta, millainen se ”tyttö” oikein on. Saarinen oli

rakentaa siltaa toimijoiden ja rakenteen välille. Suomessa

kertomansa mukaan vastannut, että ”kauhea, mutta yrittä-

vuosien 1950–1970 raju maaltamuutto aiheutti murroksen

kää kasvattaa”. Elinikäinen kasvatus, jota olen saanut työ-

vanhoissa sukuyhteisöissä ja luontaistalouteen perustuneis-

tovereiltani ja koko ammattiyhdistysväeltä, on elämäni kan-

sa maaseutuyhteisöissä. Muuttajien oli rakennettava elämä

tava asia. On ollut etuoikeus työskennellä yhteisössä, jon-

kaupungissa ilman suvun ja entisen yhteisön tuomaa tur-

ka jäsenet kokevat pääasialliseksi velvollisuudekseen paran-

vaa. Pyrin kertomaan, miten rakennemuutoksen kokeneet

taa maailmaa.

maaltamuuttajat, suomalaiset pieneläjät, vasemmistolaiset
yhdistysaktiivit ja nuoriso toimivat tuottaakseen itselleen ja
omaisilleen uudenlaisen turvatumman maailman.

On melko tasan viisikymmentä vuotta on siitä, kun elokuussa 1958 eduskuntaan syntyi itsenäisyyden ajan ensimmäinen vasemmistoenemmistö. Nämä valtiopäivät käynnistivät

Kirjan julkaisemisen innoittajana on myös ollut halu välittää

muutoksen kohti hyvinvointivaltiota. Nyt me saamme naut-

Yrjö Lintusen valokuvien avulla sellaista tietoa menneisyy-

tia suomalaisen sosiaaliturvan eduista ja voimme olla kiitol-

destä, jota ei parhainkaan artikkeli tarjoa. Toivon lukijassa

lisia ihmisille, jotka näkivät valtavan vaivan kaikille kuuluvan

heräävän samankaltaisen liikahduksen kuin itse koin kuvia

sosiaaliturvan hankkimiseksi – älkäämme antako sitä pois.

katsoessani, sekoituksen liikutusta ja hellyyttä. Historiantutkijan pyrkimys on välittää tietoa menneisyydestä ja siihen
on monta tapaa. Joskus kuvat pääsevät pelkkiä sanoja sy-
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ilassa 6. tammikuuta 200
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Valkoisen
talonpoikaisvaltion
hegemonia murtuu
ENNEN TOISTA MAAILMANSOTAA yhteiskunnallinen

hegemonia nojasi Suomessa paljolti avoimeen pakotukseen:
vuoden 1918 sisällissota ja sen jälkeen lapualaisliikkeen harjoittama terrori, jonka avulla sisällissodassa jakautunutta maata hallittiin. Valtio oli eräänlainen sosiaalimenojen yövartija ja
ihmisten hyvinvointi perustui pääasiassa omavaraisuuteen ja
sukuyhteisön tarjoamaan sosiaaliturvaan.
VUOSISADAN ALUN TYÖVÄENLIIKKEEN suuret tavoitteet,

yleinen ja yhtäläinen äänioikeus, maauudistus, 8-tuntinen
työpäivä ja kunnallinen itsemääräämisoikeus, oli jo saavutettu. Jatkosodan jälkeen vuodesta 1944 eteen päin pakotuksen
mahdollisuudet heikkenivät, kun vastavoimia ei enää voitu
sulkea vankilaan ja maaltamuutto romutti vanhan sosiaalisen
turvaverkon.
MUUTTOLIIKE OLI NIIN NOPEAA, etteivät kaupungit

pystyneet samassa tahdissa rakentamaan tulijoille kunnollista infrastruktuuria. Epäoikeudenmukaisuuden ja sorron
kokemukset olivat voimistuneet vuosisadan alusta lähtien, ja
uuden turvattomuuden myötä radikaalivasemmisto kykeni
kääntämään ne organisoiduksi toiminnaksi.
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Suku, lehmä ja
perunamaa, sikakin

➤

”Vanhemmillani oli pieni maatila. Lapsia oli kaksitoista, osa oli muuttanut pois kotoa. Isä työskenteli Pietarsaaren konepajalla käsinkaavaajana.
Äiti oli perinyt maapaikan, se lohkaistiin äidin
kotitilasta”, Helge Talvitie kertoo.5 Talvitie on jo
eläkkeellä, hän oli Metallityöväen Liiton toimitsija ja kansanedustaja. Lapsuudenkodissa ylistarossa oli neljä huonetta, vesi kannettiin sisään,
viemäriä ei ollut, ei myöskään sähköä. Lapset hakivat veden, tyhjensivät laskiämpärin ja hakivat
puut. Perheellä oli pari kolme lehmää, heinäpelto,
hevonen ja kanoja. Sikaakin pidettiin. Maidon he
myivät Kyrönjokilaakson osuusmeijerille ja saivat
sieltä voita, juustoa ja kurria. Ryynit ja leipä ostettiin kaupasta, sillä vehnä ei onnistunut omassa maassa.
Sivun 15 kuva: Helsingin metallityöläisten
lähetystö matkalla eduskuntaan 13.4.1961.

➤

Pienviljelijäperhe Niilolan isäntä puusavo
tassa omalla pihalla Valkealassa.

➤ Savotan Sanni. Kursun kylän metsätyö
kämppä, savotan keittäjä Sanni Kursu
sekoittaa pataa ja Ale Vese seuraa vieres
sä, 1938.

Tavallinen ateria oli kuorittuja perunoita ja maitoa. Lapsilisillä ja äidin pienellä meijeritilillä hankittiin vaatteet. 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. Tein paalaushommia, loin lantaa äidin
avuksi”, Talvitie jatkaa.
Lapsuuden ja nuoruuden muistot liittyvät
mitä erilaisimpiin työurakoihin, kanahaukan munien kerääminen oli pelottavaa. Talvitie muistaa
loputtoman kitkemisen perunapelloilla ja lehmisavut, joilla hätistettiin itikat lypsävän äidin kimpusta. Isä kiersi hevosen kanssa rakentamassa talollisille latoja ja Helge oli mukana. Kymmenen
vanhana hän putsasi osuusmeijerin röörit, kun
isommat eivät mahtuneet putkiin, ja osti ansaitsemillaan rahoilla äidille lahjan. Hyvän suhdanteen päätyttyä alkoivat hätäaputyömaat. Metsänhoitoyhdistys Tapio teetti suo-ojia ja Helge Talvitie kuokki rahkasammalta kolmen-neljäntoista
ikäisenä. Yhden kesän hän oli renkinä heinätöissä. Palkallaan hän hankki paidan ja polkupyörän,
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Wallerstein:
vaikka yleensä kaikki ansiot annettiin kotiin.
keskukset
ja
syrjäseudut
Immanuel Wallerstein esittää teoksessaan Historiallinen kapitalismi, miten kapitalistinen maailmantalous kehittyy keskusten ja syrjäisempien alueiden
vuorovaikutuksessa. Työvoiman halpuus imee reunaalueille teollisuutta, ja samalla kun yhteiskunta muuttuu palkkatyöyhteiskunnaksi palkkataso nousee.
Wallersteinin mukaan syrjäisten alueiden puoliproletaarinen palkkatyöväestö kykenee myymään
työtään halvemmalla, koska vain osa hengissä
pysymiseen ja työvoiman uusintamiseen tarvittavista
hyödykkeistä hankitaan palkkatyöstä saaduilla ansioilla. Suuri osa elintarpeista voidaan tyydyttää perheyhteisöjen muulla toiminnalla.
Immanuel Wallerstein (s.
28.9.1930) on yhdysvaltalain
en sosiologi. Wallersteinin
maailmanjärjestelmänteoria
on yksi viime vuosikymmen
ien merkittävistä kansain
välisen politiikan tutkimuksen
ja poliittisen
taloustieteen teorioista.
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YHDESSÄ EESPÄIN
”Lapset auttoivat vanhempiaan aina kun pystyivät, oli niin kauhea pula. Lapset myös hoitivat toisiaan. Viimeinen syntyi vuonna 1952. Sitä
kaitsettiin porukalla, kun äiti oli sappileikkauksessa ja isä työreissulla. Erkki-velikin tuli avuksi.
Vanhukset ja sairaat asuivat taloissa, pappa osallistui töihin, täti kävi auttamassa. Muistan, kun
olin armeijan jälkeen Raunalla töissä ja menin
pienen työtapaturman jälkeen kotiin. Siellä eivät
olleet pystyneet maksamaan verojaan ja ulosottomies aikoi viedä lehmän. Sain osuuskassasta lainan ja sillä maksettiin vanhempien verot. Lähetin rahat takaisin pankille heti, kun pystyin. Ja
kun olin Vaasan värjäämössä värjärioppilaana ja
veli siellä pomona, äiti kirjoitti, että sisko oli menossa ripille ja pitäisi saada kengät. Veljen kanssa sovittiin, että sinne pitää lähettää rahaa ja niin
tehtiinkin.”
Talvitien kotitilalla oli viisi hehtaaria maata,
ja se sijaitsi viljavalla Etelä-Pohjanmaalla. Monessa perheessä elämä oli vielä hankalampaa, suuri
määrä suomalaisia asui pienemmillä tiloilla.6 Yhteiskunta kaikkiaan oli maaseutuvaltainen. Rakenteen voi nähdä myös ideologisena ratkaisuna,
jolla pyrittiin vuoden 1918 sisällissodan jälkeen
ehkäisemään yhteiskunnallisia konflikteja ja integroimaan maaseudun köyhälistö. Jari Heino-

nen kutsuu ilmiötä pienviljelijäprojektiksi, joka
huolehti sosiaaliturvasta, elannosta ja yhteiskuntarauhasta.7 Siirtokarjalaisten asuttaminen ja tilojen lohkominen rintamamiehille toisen maailmansodan jälkeen jatkoi sotia edeltänyttä yhteiskuntapoliittista toimintamallia, jossa ihmiset viljelivät maata itsenäisinä tilallisina ja hankkivat
osan elannostaan puunjalostuksessa ja muusta
palkkatyössä. Tilojen määrä kasvoi vielä 1950-luvulla. Lisäksi maaseudulla oli sotien jälkeenkin
runsaasti tilatonta väestöä, he elivät kausitöillä.
Valtion järjestämää sosiaaliturvaa oli vaadittu vuosisadan alusta alkaen, mutta se tuntui kaukaiselta vielä 1950-luvun puolivälissä. Varmin sosiaaliturva oli oma palsta ja lehmä. Myös sosiaalidemokraattisen puolueen linjana oli pitkään tyydyttää maaseudulla asuvien ihmisten maannälkä.
Sotia edeltävän ajan sosiaalinen turvattomuus oli
johtunut paljolti tilattoman väestön kehnosta tilanteesta. Pienenkin tilan ja oman maan tuotteiden katsottiin turvaavan perheelle elannon myös
sairauden, työttömyyden ja vanhuuden oloissa.
Sotien jälkeinen asutustoiminta sisälsi kuitenkin ristiriitoja. Sota-aikana maata oli luvattu maattomille sotilaille, karjalaiset piti asuttaa
ja itsenäinen viljelijä nähtiin tärkeänä kamppailussa vasemmistolaisuutta vastaan. Tämän kaiken isojen talojen isännät ymmärsivät hyvin,

mutta yhtä järkeenkäyvältä ei enää tuntunutkaan omien maiden antaminen pois. Sosiaalidemokraattisen puolueen maatalousasiantuntija ja
pitkäaikainen ministeri Hannes Tiainen oli mukana maanjakotoimikunnissa. Hän kuvaa ongelmia Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa, missä
isännät eivät halunneet luopua viljavista pelloista. Asutettaviksi annettiin kehnoja hallanarkoja
maita, niiden viljelykuntoon saaminen olisi kestänyt sukupolven. Tiasen mukaan ”asutustoiminta ohjautui siten pientilojen perustamiseen myös
hallanaroille, viljelyskelpoisuudeltaan heikoille
alueille. Niinpä uudesta pellosta on sodan jälkeen
raivattu 95 prosenttia muualle kuin Etelä-Suomeen, joka on varsinaista viljely-Suomea.”8
Asuttamisella oli vankka ideologinen tavoite. Suomen Maaseudun puolueen puheenjohtaja Veikko Vennamo piti Maataloustuottajien Keskusliiton kokouksessa puheen: ”Alustaja totesi,
ettei asutustoimintaa saa tarkastella pelkästään
taloudellisena kysymyksenä, vaan sitä arvosteltaessa on otettava huomioon myös ratkaisujen
yhteiskunnalliset vaikutukset. Nykyisen yhteiskuntajärjestelmämme perusta on, että yksityinen
omistus säilyy maassamme… Toinen tärkeä yhteiskunnallinen näkökohta on asian poliittinen
puoli. Eduskunnassa on vain niukka porvarillinen enemmistö: 103–97. Tästä syystä suuntauksella, mihin asutustoiminta ohjataan, on ratkaiseva merkitys.”9

Pyykinpesua ulkona. Naiset pesivät pyykin pesupaljuissa
ja korvoissa, valkopyykki keitettiin rautapadassa. Lapsilla
sangoissa pikkupyykkiä.
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SUOMI OSA MAAILMANKAPITALISMIA
Suomen sisällissota vuonna 1918 ei ollut ainutkertainen tai kansainvälisesti poikkeava ilmiö ensimmäisen maailmansodan jälkeen, vaan osa laissez-faire -politiikan ja vapaakaupan vastaisten
liikkeiden sarjaa.
”Maailmantalouden suuri laajentuminen,
kapitalismin kulta-aika 1800-luvun puolivälistä
lähtien, synnytti vuosien 1873–1896 suuren
laman ja sen myötä valtaisan maailmanmittaisen
kapitalistisen kilpailun jakson. Kilpailun paine
puolestaan sinkosi sarjan valtaisia muutoksia
kapitalistisen kasaantumisen maailmanlaajuisiin
prosesseihin. Juuri nämä syvät, nopeat ja seurauksiltaan vaihtelevat muutokset olivat syynä
nykyaikaisen työväenliikkeen syntyyn läntisessä
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.”, kirjoittaa
Beverly Silver11
Silverin kuvaamat kapitalistinen kilpailu
ja kriisi heijastuivat myös Suomen talouteen.
Maailmanlaajuinen vapaakauppa muutti perinteisen maanviljelyn sääntöjä. Kun kuljetusvälineet
kehittyivät ja kustannukset alenivat, Yhdysvalloista ja Kanadasta oli mahdollista tuoda Eurooppaan
halpaa viljaa. Silverin mukaan yhdysvaltalainen
maatalous oli tehokkaampi kuin eurooppalainen
ja edullisen tuontiviljan määrä kasvoi Euroopassa
1870-luvulla, jolloin viljan hinta siellä romahti.
Eurooppalaisen maatalouden oli vaikea sopeutua

20

tilanteeseen ja syntyi 1800-luvun lopun hintakriisi.
Suomessa kotimaisen viljan menekki oli laskenut,
kun venäläistä tuontiviljaa myytiin huomattavasti
halvemmalla.12
Karl Polanyin mukaan vapaakaupan ja
laissez-faire -politiikan seuraukset Euroopan viljaalueilla synnyttivät suuria sosiaalisia ongelmia
ja vallankumousten sarjan, ja junkkeritalouden
oikeistolaisen vastareaktion. Polanyi kuvaa vuonna 1944 ilmestyneessä klassikossaan The Great
Transformation, miten 1800-luvun talouselämän
liberalisointi toteutettiin Englannissa. Liberalisoinnin seurauksia voitiin vihdoin kahden maailmansodan jälkeen vasta tarkastella ja arvioida
laissez-faire -politiikan tuloksia.

”Teesimme on, että itseään säätelevät markkinat ovat vahva utopia. … Vapaiden markkinoiden tie avattiin ja pidettiin avoinna valtavasti
lisääntyvällä, keskitetysti organisoidulla ja valvotulla valtion interventiolla alkaen noin vuonna
1834 porvariston päästyä valtaan. Vuonna 1860
lähti liikkeelle vastaliike laissez- faire -politiikkaan. Tähän tilanteeseen liittyvät mielipide-erot
ovat tänäkin päivänä (1944) ajankohtaisia”,
Polanyi kirjoittaa. Hän kuvaa kapitalistista
kehitystä heiluriksi, pendoleumiksi: vapaiden
markkinoiden synnyttämät ongelmat aiheuttavat
niin suuren vastarinnan, että yhteiskunnassa
syntyy vastaliike.13

Maa

Vallankumous

Vastavallankumous

Yksipuoluevalta

Itävalta

1928 sd-tasavalta

1920 keskiluokan tasavalta

1934

Bulgaria

1918 radikaali maauudistus

1923 fasistinen vallankumous

1934

Eesti

1917 sosialistinen tasavalta

1918 keskiluokan tasavalta

1926

Suomi

1917 sosialistinen tasavalta

1918 keskiluokan tasavalta

-

Saksa

1918 sd-tasavalta

1918 keskiluokan tasavalta

1933

Unkari

1918 demokraattinen tasavalta

1919 sosialistinen tas., 1919 vastakumous

-

Jugoslavia

1918 demokraattinen liittovaltio

1926 autoritaarinen sotilasvaltio

1929

Latvia

1917 sosialistinen tasavalta

1918 keskiluokan tasavalta

1934

Liettua

1917 sosialistinen tasavalta

1918 keskiluokan tasavalta

1926

Puola

1918 sd-tasavalta

1926 autoritaarinen valtio

-

Romania

1918 maauudistus

1926 autoritaarinen hallitus

-
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Ensimmäisen maailmansodan jälkeen vastaliikkeiden aalto oli laaja. Konservatiiviset liikkeet
nousivat vuosina 1918–1923 valtaan Keski- ja
Itä-Euroopan maissa, demokraattiset tai sosialistiset tasavallat kärsivät tappion, muutamassa
vuodessa yhden puolueen hallinto oli miltei
maailmanlaajuinen ilmiö. 14

Veri virtaa. Punakaarti ➤
laisten teloitus Tammi
saaressa 1918.
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Sodan pitkät jäljet.
Naiset etsivät omai
siaan Fellmannin
pellolla Lahdessa
1918.

➤

Viereinen sivu:
Joukkohaudat.
Punakaartilaisten
kaatuneitten ja te
loitettujen ruumiita
koottiin joukko
hautaamista varten
Kalevankankaan
hautausmaalle, jos
sa omaiset kävivät
tunnistamassa ja
etsimässä läheisi
ään, 1918.

➤

Joukkohaudat.
Punakaartilaisten
kaatuneitten
ja teloitettujen
ruumiita koottiin
joukkohautaamista
varten Kalevankan
kaan hautausmaal
le, jossa omaiset
kävivät tunnista
massa ja etsimässä
läheisiään, 1918.

➤

Viereinen sivu:
Sota jakoi kansan.
Lindellin koululla
toimineen sairaa
lan teloitettuja
punakaartilaisia,
Tampere 1918.

➤

Valtio = poliittinen yhteiskunta + kansalaisyhteiskunta,
toisin sanoen hegemonia, jota suojaa pakotus.
Antonio Gramsci

Gramsci ja hegemonia
Italialainen Antonio Gramsci istui 1920–1930 -luvuilla vankilassa ja kehitti siellä hegemoniateoriaansa. Hän halusi selvittää muun muassa, miksi italialaiset työläiset alistuivat oikeistodiktatuurin valtaannousuun. Gramscin mukaan yhteinen suostumus hallitsemiseen, legitimiteetti, on hankittava pakon lisäksi sellaisilla myönnytyksillä, jotka
tarjoavat väestön valtaosalle siedettävät elämänehdot ja joihin on jonkinlainen ideologinen suostumus. Pelkkään pakkoon perustuva hallintokoneisto ei kykene pysymään
vallassa kuin lyhyen ajan. Hegemoniateorian mukaan hallitsemisen menetelmiä ovat
sekä pakotus että suostuttelu. Mitä monimutkaisempi yhteiskunta on, sitä vähemmän
tarvitaan pakotusta, vaikka pakon olemassaolo onkin koko ajan läsnä ja tiedossa armeijan, poliisin ja lakien muodossa.
Gramscin mukaan tietyissä muutostilanteissa syntyy uusi ”hegemoninen tietoisuus,
joka harmonisoi hallitsevan luokan ja alisteisttujen luokkien edut kanssa ja yhdistää ne
ideologiaksi, joka ilmaistaan yleismaailmallisen termein.”15 Hegemoninen siirtymä ei
tarkoita yhden ryhmän tai puolueen voittoa toisesta ryhmästä, vaan koko yhteiskunnallisen toiminnan läpäisevää muutosta. Jotta muutosta voidaan kutsua hegemoniseksi, edellytyksenä siis on, että yhteiskunnassa tapahtuu (1) yhteiskunnallisten luokkien
etuihin vaikuttavia muutoksia, jotka edistävät etujen yhtenemistä, (2) poliittisen ja taloudellisen eliitin keskuudessa muutoksia, jotka toteuttavat etujen harmonisoitumista ja
(3) yhteisiä talous- ja yhteiskuntapoliittisen ajattelun muutoksia, joiden voidaan katsoa
muodostavan uuden yhteisin termein ilmaistavan ideologian tai aatteellisen kokonaisuuden.
Antonio Gramsci (s. 22.1.1891 Cagliarissa Sardiniassa,
k. 27.4.1937 vankilassa) oli italialainen kommunisti ja marxilaisen
teorian kehittäjä. ”Lännen Lenin” tunnetaan varsinkin hegemo
nian käsitteen kehittäjänä ja kirjoittamistaan Vankilavihkoista.
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Pakotus ja suostumus
1900-luvun alun työväenliikkeen suuret tavoitteet, yleinen ja yhtäläinen äänioikeus, maauudistus, 8-tuntinen työpäivä ja kunnallinen itsehallinto, oli Suomessa jo toteutettu tai ne olivat toteutumassa, eikä niitä peruutettu. Torpparivapautus ja puukauppaa ja metsänomistusta säätelevä Lex Pulkkinen tarjosivat aiempaa laajemmalle osalle maaseudun väestöä mahdollisuuden
nousta taloudellisesta kurjuudesta.
Vuoden 1918 sisällissodan jälkeinen hegemonia rakennettiin etenkin alussa valkoisella terrorilla. Se oli ylhäältä johdettua valtion politiikkaa,
jonka tavoitteena oli pitää hävinnyt osapuoli kurissa.10
Juha Siltalan arvion mukaan Lapuan liikkeen
toiminta piti yllä terrorin muistoa ja olivat sitä kautta osa pakottamalla tapahtuvaa hallintaa.
Vasemmistolaisten ammattiosastojen lopettamiset ja ”kommunistilait” vuosina 1929–1930 olivat
myös pakotuksen menetelmiä. Esimerkiksi Suomen Elintarviketyöläisten Liiton puheenjohtaja
”Kypsä” Kalle Lindholm istui vankilassa 25 vuotta poliittisten mielipiteiden takia. Kaupunkien
työväestöä oli vähän, tämän ja poliittisen terrorin
seurauksena ammattiyhdistysliike oli voimaton.
Satamassa lakko. Satama
työläisten lakko Helsingissä
1929, rikkureita työssä.

➤
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Vanha vaatimus. Mielenosoi
tuskulkue 8-tunnin työaikalain
puolesta Kaisaniemestä Haka
niemeen Helsingissä. Etualalla
venäläisiä sotilaita venäjänkie
lisine iskulauseineen, taempana
banderollissa teksti ”Me vaadim
me 8 tunnin työpäivää”.
Mielenosoituskulkue kahdeksen
tunnin työaikalain puolesta.
Runsaasti ihmisiä marssii kadulla
Kaisaniemestä Hakaniemeen
päin. Etummaisina venäläisiä
sotilaita venäjänkielisine bande
rolleineen, taempana banderol
lissa teksti “Me vaadimme
8 tunnin tyäpäivää”.

➤

➤ Suuri muutos. 8–tunnin työ
aikalaki astui voimaan 1917.
Kun työpäivä ensimmäisen
kerran päättyi kello 16, työläiset
kokoontuivat kulkueina torvi
soittokunnan soiton tahdissa
työväentaloille. Myös Kuopiossa
juhlittiin vuonna 1917.
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Kansa vaikeni
kahdella kielellä
Bertold Brecht kuvasi suomalaisia kahdella kielellä vaikenevaksi kansaksi. Lausahduksen on yleensä tulkittu olleen vaitonaisen ja yrmeän kansamme luonnekuvausta. Kirjailija kuitenkin kehitti ilmauksensa Suomessa sota-aikana, jolloin toisinajattelijat joko istuivat vankilassa tai olivat tiukan tarkkailun alaisina, eli luonnehdinta kuvaa
lähinnä sitä pelon ja varovaisuuden ilmapiiriä, johon hän tutustui täällä ollessaan. Punaisten orvot, huutolaislapset, köyhien pientilallisten ja vasemmistolaisten perheiden jäsenet saivat tuntea
yhteiskunnallisen toiseutensa kouluissa ja muissa
yhteisöissä – joskus pelottavallakin tavalla. Äidiltäni kuulin, että sosiaalidemokraattiselta isältäni evättiin työpaikka, koska hän ei suostunut liittymään suojeluskuntaan. Tämä tapahtui ennen
toista maailmansotaa. Muistan myös lapsuudesta
kertomuksia, kuinka vielä 1950-luvulla tunnettujen kommunistien lasten oli vaikea päästä oppikouluun.

Vasaraisen koulun välitunti päättyy,
opettaja seisoo koulun portailla ja
järjestää koululaisia riviin.

Ennen sotia tällaisista asioista ei juurikaan
uskallettu keskustella lasten tai vieraiden kuullen, mutta sotien jälkeen tapahtumia kerrattiin
sitäkin enemmän, ja traumoja puhuttiin ulos.
Vanhemmat ihmiset muistelevat menneen
ajan syrjintää ja mielivaltaa, aikaa, jolloin valta
perustui pakotukseen ja sortoon. Ihmiset muistavat, että isoisä vietiin. Kysymyksessä on laaja ja
yhteinen jaetun maan kokemus, joka ylittää työväestön puoluerajat.
Helge Talvitie muistelee, miten hänen vasemmistolainen isänsä oli tehtaalla ollessaan laittoman kommunistisen puolueen jäsen. Äidin perhe
taas oli oikeistolainen ja hän oli lapsena kuullut
valkokaartilaisten pohtivan, ketkä ammuttaisiin.
Lapset ihmettelivät kaikkea tätä ja ajoivat pyörällä lujaa metsän läpi, koska pelkäsivät sinne haudattujen venäläisten kummittevan. Kotikylällä
tunnettiin asiat: kun Helge pesäpallopelissä rikkoi koulun ikkunan, kysyttiin, että milläs sä punikin poika ton maksat? Koulun juhlassa muuan
majuri kertoi ylpeänä, ettei kylällä asu kuin kolme kommunistia, jolloin muut katsoivat Helgeä.
Maisa Halonen, myös eläkkeellä oleva Metalliliiton toimitsija, kertoo syntyneensä Tampereella työläisvanhempien lapseksi.16 ”Pulakaudella
elämä oli niukkaa. Koin kuitenkin lapsuuteni hyväksi ja turvalliseksi. Se johtui kunnollisista van-

hemmista. Vasta myöhemmin tajusin, millainen
taloudellinen tilanne oli ollut. Isä oli työtön, kuten noina aikoina monet. Hän oli kuitenkin muita heikommassa osassa siksi, että oli ollut punakaartissa ja vankileirillä. Vapauduttuaan hän oli
työtön, sai aina välillä tilapäisiä hommia. Työttömyyskorvauksia ei ollut. Muille työttömille jaettiin ilmaisia ruoka-annoksia, isälle ei. Jakopaikalla oli kortisto kommunisteiksi leimatuista. Kirkosta eronneiden lapsina meidän ei olisi tarvinnut olla uskonnontunneilla, mutta en uskaltanut
jäädä pois, sillä opettaja olisi pitänyt muita huonompana. Veljenikin kävi tunneilla ja kun opettaja kyseli, kuka on kirkosta eronnut tai muuta ’paljastavaa’. Veli viittasi hymyssä suin ja meni
sitten nurkkaan, kun opettaja komensi. Opettajat kasvattivat maailmankatsomuksensa mukaan
meitä koululaisia jo ennen talvisodan alkamista
ja erityisesti sodan jatkuessa. Naapurimaassa eli
paha ryssä ja saksalaiset olivat sankareita.”
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Monet sisällissodan
punaorvot sijoitettiin
sodan jälkeen kasvateiksi
valkoisiin perheisiin ja
lastenkoteihin. Osa pak
kosijoituksen välttäneistä
pääsi kesäleireille niiden
lasten kanssa, joiden
vanhemmat istuivat
vankilassa. Kuva Lahden
Enonsaaren punaorpojen
leiriltä vuodelta 1929.
(Kuvaluetteloon: Kuva
on julkaistu Elli Parkkarin
muistelmien kokoelmassa
”Paremman huomisen
puolesta”, KSL,1993. Ku
van numero on s21391.)
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Järjestelmä taipuu
hitaasti ja kamppaillen
Valkoinen hegemonia murtui pitkän kamppailun kautta. Osa romahti Pariisin rauhansopimuksessa, joka allekirjoitettiin vuonna 1945. Suoran
pakotuksen mahdollisuudet vähenivät, kun päävastustajia – kommunisteja – ei enää saanut laittaa vankilaan ja oikeiston puolisotilaalliset järjestöt oli lopetettava. Entinen SDP:n toimihenkilö Martti Vasama kertoo armeijan kantaupseerien muistelosta, kuinka Lappeenrannassa oli valmistauduttu sodan jälkeen mahdollisuuteen, että
vappumarssilla alkaisi mellakka. Tulenjohtaja oli
seurannut vappukulkueen kärkeä ja ollut puheyhteydessä varuskuntaan, jossa kranaatinheittimiä
suunnattiin kulkueen etenemisen mukaan.17
Jyrki Vesikansa kuvaa heti sodan jälkeen
vallinnutta ilmapiiriä ja sen muuttumista
Keskuskauppakamarin historiaa käsittelevässä
teoksessaan Talouden vapauden puolesta: ”Syksyn
1944 koittaessa myös kauppakamarijärjestö
joutui uuteen poliittiseen toimintaympäristöön.
Ammattiyhdistysliike eli voimansa tunnossa.
Kommunistit nousivat maan alta. Monet kokivat
elävänsä ’vaaran vuosia’ vasemmistokaappauksen
ja neuvostomiehityksen uhan alla… Liikkeellä
eivät olleet vain kommunistit vaan valtiojohtoi-

34

sesta talouselämästä innostuttiin laajalti. Klassista liberalismia syytettiin 1930-luvun pulasta,
Keynesin opit julkisella taloudella operoinnista
alkoivat levitä…” Vesikansan 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…”18
Kommunisminvastaisuus yhdisti pitkään
useimpia puolueita. Ainakin osa sosiaalidemokraattista ammattiyhdistyssiipeä myös hyväksyi
lakkojen väkivaltaiset lopettamiset 1940–1950
-lukujen vaihteessa, koska piti kommunismin
vastustamista niin tärkeänä. Lakkolaisten ampumiset Kemissä, Helsingissä Arabian tehtaan
lakkolaisten kohtelu ja yleinen taistelu vallasta
ay-liikkeessä ovat surullinen ja dramaattinen jakso suomalaisessa työväenliikkeessä. Ajan myrskyissä muutamat johtavat sosiaalidemokraatit
saivat vaikuttavia lempinimiä: Sapeli–Simonen,
Sorkkarauta–Rantanen ja Kapula–Gabrielsson.
RAHAA KOMMUNISMIN
VASTUSTAMISESTA
Useat säätiöt torjuivat kommunismia Suomesta yhteistyössä yhdysvaltalaisten ja saksalaisten
kanssa. Jarkko Vesikansa kuvaa tätä värikkäästi
kirjassaan Salainen sisällissota. Toiminta hämärän

rajamailla oli monella tavalla tuottoisaa bisnestä.
Useat yritykset myivät ”luotettavaa” tietoa suomalaisista kommunisteista. Ammattiyhdistysten
luottamusmiesten liikkumatila oli 1950- ja 60-luvuilla erityisen kapea, heitä uhkasivat työnantajien vieroksunta ja mustat listat. Jos sai potkut,
työpaikan löytäminen oli vaikeaa tai mahdotonta. Wärtsilän johtaja, vuorineuvos Wilhelm Wahlforss, kertoi Crichton-Vulcan Oy:n pääluottamusmiehelle Ilmari Niemiselle myöhemmin, että yhtiö irtisanoi 400 kommunistia vuosittain 1950-luvun puoliväliin asti, ”mutta se lopetettiin turhana,
koska niitä näytti sikiävän kaksin verroin enemmän”.19
Pekka Martin oli sodan jälkeisinä vuosina
SDP:n asevelisiiven aktiivi21. Myöhemmin hänestä tuli Työväen Urheiluliiton puheenjohtaja
ja hän siirtyi SDP:n oppositioon. Muistelmissaan
Martin kuvailee sodanjälkeisten vuosien tunnelmia: ”Sanotaan, että kun porvari oikein vapisee,
tahtoo mielistellä tai pelkää, niin se on valmis jopa maksamaan rahaa, rakkainta tietämäänsä. Sodan jälkeisessä SDP:ssa hyödynsimme tätä… Ei
ole mikään salaisuus, että eri asteiset porvarilliset liikemiehet auttoivat kommunistipelossaan
sosiaalidemokraatteja taloudellisesti. Joskus pidimme heidän kustannuksellaan vähän hauskaakin, pelleilimme.
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Kemin lakko. ➤
Poliisit hyökkää
vät lakkolai
sia vastaan
Lautiosaaressa
18.8.1949.
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Eräässä Kokkolan kaupungin herraklubissa järjestettiin tiukan salainen tilaisuus valituille
kokkolalaisille liikemiehille, joille suotiin mahdollisuus kuulla Varjosen ja Jahvetin selostavan poliittista tilannetta. Ennen tilaisuuden alkua Varjonen ja Jahvetti naurussa suin sopivat liikemiehille esitettävien katsausten yksityiskohdista, pelottelun painopisteistä ja siitä kumpi päästää rajalla odottavat neuvostopanssarit ’irti’. Varjonen
ja Jahvetti käyttivät pullollaan jännittävää tietoa
olevat puheenvuoronsa, maalasivat pirun seinälle
kommunistipeikkona ja kertoivat kuinka sosiaalidemokraattien käymä kamppailu maksaa. Lopuksi puolueen taloudenhoitaja Eero Kaukinen suoritti periaatteellisen rahastuksen!”
Martin toteaa, että ”siinä meillä oli joukko
’isänmaan ystäviä’, joiden rinnalla kastematokin
tuntui selkärankaiselta. Samankaltaiset piirit olivat muutamaa vuotta myöhemmin päällepäsmäreinä, kun tilanne oli vakautettu, kommunistien
eteneminen pysäytetty ja oikeiston ’ryhtiliike’ alkanut.”22
Martinin kuvaama ryhtiliike alkoi 1950-luvun puolivälissä kylmän sodan kiihtymisen myötä ja oli osaltaan käynnistämässä hegemonista
muutosta Suomessa.
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Arabian lakko Helsingissä. ➤
Ratsupoliisit ajavat työnteki
jöitä tehtaan edustalla lakon
aikana 22.10.1948.

Yksi värikkäimpiä kortittajia, listojen kerääjiä ja kauppaajia oli
Sven Laine. Hän toimitti Vihreän kirjan, johon oli luetteloi
tu kommunisteja. Hän myi kirjaa laajasti yrityksille. Laine
sekaantui vuosien mittaan rötöksiin ja hänen toimintaansa
rajoittivat 1960-luvulla vankilatuomiot. Hän sai syytteen
muun muassa kiristysyrityksestä, joka liittyi hankkeeseen
kääriä rahaa apteekeilta sosialisointiuhan torjumiseksi. Hän
otettiin kiinni, kun kolme ihmistä oli kuollut juotuaan Laineen
omistaman yrityksen salaa kauppaamaa denaturoitua spriitä.
Laine anoi armahdusta presidentti Urho Kekkoselta ”pal
jastamalla” palveluksessaan olleen miehen vakoilutouhuja
USA:n suurlähetystön hyväksi.20
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Maailmalle kun napa
ylitti kynnyksen
Vanhan hegemonian rakenteellinen perusta – sukuun ja luontaistalouteen perustuva turvajärjestelmä – alkoi rapautua 1950-luvun puolivälin tienoilla, kun maaseudun tilanne vaikeutui.
Hannes Tiainen kuvaa kirjassaan Kun puolue
räjähti, miten savolaisen Kallen tilanne sodan jälkeen näytti kohtuullisen hyvältä: ”Mikä lie tullut herroille, kun laativat sen asutuslain ja antoivat hänellekin kappaleen isänmaata, rakennuspuut ja lainaa kiinnitystä varten. Hyvin meni niin
kauan kuin kesti raivata kaksi hehtaaria peltoa
suon reunasta ja palasen itse suotakin. Sai siitä raivauspalkkionkin. Asevelihenki ja asutuslaina toivat Kallelle oman tuvan ja kaksi kamaria.
Akka hoiti lapset ja lehmän, sian ja kanat. Oma
pelto antoi rehut ja perunaa ja metsä marjat. Ostettavaksi jäivät vaatteet, jauhot, kahvi, tupakka
ja sokeri ja monet muut ulkomaan tavarat. Halla
usein teki tyhjäksi yritykset kotoisen leivän saamiseksi, peruna sentään säästyi lämpimään hiekkamaahan pantuna. Parasta oli kuitenkin alkuun
tienestin saanti entiseen tapaan metsä- ja uittotöissä ja toisten asutustilallisten ja siirtomaanviljelijöiden tie- ja rakennushommissa. Sitten ta-

pahtui muutos pahaan suuntaan. Yhtiöiden ja
valtion suuret olivat jaetut seudulle perustettujen uusien tilojen kesken. Metsätöihin pyrkiviä,
Kallen kanssa kilpailevia, oli nyt täällä seudulla
entistä enemmän. Moottorisaha korvasi pokasahan. Metsätöitä rationalisoitiin koneiden avulla.
Tukkijätkä korvattiin metsätraktorilla. Asutustoiminta ja tekniikka yhdessä tekivät tästä alueesta entistä pahemman työttömyysalueen. Nuoret sen jättävät rippikoulun käytyään.”23
Suomen Kansan Demokraattisen Liiton kansanedustaja Hertta Kuusinen kuvaa 25.7.1959
isälleen kirjoittamassa kirjeessä lomakokemuksiaan maaseudulla: ”Mutta parasta sentään olivat
ihmiset. Suurin osa heistä, ainakin siellä Sydänmaalla, seuraa hyvin aikaansa ja ymmärtää asiat
erittäin hyvin. Moniin mökkeihin tulee Kansan
Uutiset ja muitakin painotuotteitamme. Olipa
muuan nuori tyttö, joka lukee kirjeopiston avulla
keskikoulukurssia, tilannut sellaisenkin lehden
kuin ”China Constructs”, vaikka tyttöpaha ei osaa
lukea muuta kuin Suomea. Mutta miten ankaraa
heidän elämänsä onkaan. Paljon on muuttunut
torppariajasta, mutta työtä he joutuvat tekemään yhtä paljon. Pellot ovat yhtä kivisiä kuin
ennenkin. Kunnon teitä ei ole lähimaillakaan.
Taloja autioituu. Lapsia näkee vähän, sillä nuoret
ihmiset muuttavat pois. Ensi talven työttömyyttä

pelkäävät muutkin kuin nuoret, sillä lisäansioita
tarvitaan.”24
Helge Talvitiekin lähti maailmalle heti, kun
napa ulottui kynnyksen yli: ”nuorena sitä oli niin
itsevarma ja kuntokin oli hyvä. Pyörin työmailla
eri puolilla Etelä-Suomea muutaman vuoden,
muun muassa Turengin sokerijuurikastyömaalla
harvennuksessa, renkinä Hollolassa, metsäkämpillä, Inkoon saaristossa, värjärioppilaana Palosaaressa, hetken aikaa Ruotsissa, Lahdessa Upolla, Karhulan paperitehtaalla veturinkuljettajana,
Heinolassa faneritehtaalla, Porvoon Tolkkisissa
voimalaitostyömaalla, ja muitakin työpaikkoja
oli. Se oli sitä aikaa; töitä oli ja välilaskupaikkoja.
Asunnoksi löytyi pihamökkejä, joissa oli kalusteina sänky ja patja. Vuokran sai maksaa kuukauden
jälkeen. Jos jotakin jäi säästöön, lähetin kotiin.
Sitten vakiinnuin avioliittoon 1964 ja jäin Lahteen.”
Kansan Uutiset 11.12.1961 kuvaa kahden
nuoren tietä Helsinkiin: kiuruveteläinen Elis
Tauriainen kertoi, kuinka hän isänsä kuoltua
jouti vieraisiin ja oli 15-vuotiaana kesät maatöissä, talvet metsätöissä. Tauriainen eli ankaran
säästäväisesti ja onnistui 17-vuotiaana käymään
kansanopiston ja vuonna 1956 maamieskoulun.
Sen jälkeen hän oli Kiuruvedellä työttömyyskortistossa ja siirtotyömailla kolmena talvena: ”tulin
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Helsinkiin sitä uutta Tarvontietä. Tietyömaalle
sai toistasataa kiuruvetistä määräyksen. Helsinkiin tulin vuonna 1960.” Aluksi he ansaitsivat hyvin, tekivät urakkatyötä kohtuupalkalla
ja heidän kotinaan oli Tie- ja vesihallituksen
parakki. Sitten palkka laski ja Elis Tauriainen lähti. Kaksi ensimmäistä yötä hän vietti
matkustajakodissa, sen jälkeen viisi viikkoa
miesten yömajassa. Uudessa työssä hän
nukkui toverihuoneessa. Vakinaisen työpaikan
saaminen oli vaikeaa ja usein työn menetystä
seurasi asunnon menetys. Väkisinkin mieli
painui. ”Olen nyt myyjänä rautakaupassa ja
palkka on 37 000 mk kuukaudessa. Vaimoni kanssa asumme vaatimattomasti, mutta
kuitenkin minulla on nyt ensimmäistä kertaa
eläissäni koti.”
Martta Heiskanen kertoo samassa artikkelissa, että maaseudulla työn löytäminen oli
vaikeinta tytöille: ”jo 15-vuotiaana hakeuduin
kotiapulaiseksi erääseen helsinkiläisperheeseen ja olen siitä lähtien huolehtinut itsestäni
jo kolmen vuoden ajan. Olen Vieremästä
Ylä-Savosta. Isäni oli metsätyömies, äiti vahtimestari, minulla ei ollut taloudellisia mahdollisuuksia jatko-opiskeluun. Kaksi vanhempaa
sisarustani oli tullut jo aiemmin Helsinkiin.
Halusin liikealalle ja täytettyäni 16 vuotta
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pääsin harjoittelijaksi erääseen myymälään.
Palkka oli vain 15 000 mk mistä oli maksettava
verot joten asuntoon ja vuokraan jäi vain 12 000.
Säästeliäinkään taloudenhoito ei voinut pitää
budjettia tasapainossa ja niin minun oli luovuttava mieliurastani ja siirryttävä tehtaaseen.”
SUKUTALOUS KATKEAA
Talouden rakenne ja elinkeinot muuttuivat.
Maaltamuutto tapahtui Suomessa dramaattisesti, se oli koko Euroopan nopeimpia. Kun maa- ja
metsätalous työllisti vuonna 1940 noin 64 prosenttia väestöstä, 35 vuotta myöhemmin osuus
oli enää 14 prosenttia. Maaseudun kytkös teollisuuteen höltyi, kun hakkuutyöt ja puunkorjuu
koneellistuivat.25
Vuosien 1950–70 välillä maalta kaupunkeihin muutti yli miljoona ihmistä, heistä noin
puolet oli pientilojen liikatyövoimaa ja toinen
puoli viljelijöiden liikoja lapsia.26 Pienten maatilojen toimeentulo oli usein samantapaisen
verkostotalouden varassa kuin maattomienkin.
Alle viiden hehtaarin tiloilla asui vielä vuonna
1958 yli miljoona ihmistä. Nuoret hakeutuivat
pois maaseudulta, koska pientilat eivät elättäneet
ja tilan ulkopuoliset työt olivat huvenneet. Maaltamuuttaja menetti isovanhempien ja muiden
sukulaisten avun lastenhoidossa, sairauden tai

työttömyyden sattuessa ja muissa tilanteissa,
joihin maaseudulla löytyi suku avuksi. Mitä
kauemmas nuori muutti, sitä todennäköisemmin
hänen asemansa muuttui epävarmaksi.
Maaseudun suuri mullistus alkoi 1950-luvulla
ja se mursi puoliproletaarisen talousjärjestelmän.
Kotitekoiset ideologiset ratkaisut kärjistivät
muutoinkin syvää murrosta. Ihmisten asuttaminen tuottamattomille ja hallanaroille alueille toisen maailmansodan jälkeen ja maamme talouspoliittiset valinnat yleislakon jälkeisinä vuosina
olivat monelle maaseudun nuorelle mahdoton
yhtälö ratkaistavaksi, maaltapako kiihtyi.
Muuttajat muuttuvat itse, he myös vaikuttavat yhteisöihin, joihin asettuvat. Oma näkemykseni on, että kyseisenä aikana kaupunkien
pienipalkkaiset ihmiset ja maalta tuleva nuoriso
halusivat itselleen ja perheelleen enemmän kuin
heidän vanhemmillaan oli ollut. Heillä oli voimakas käsitys paremman maailman mahdollisuudesta ja he toimivat unelmiensa toteuttamiseksi
tavalla, joka sitten käänsi suomalaisen yhteiskunnan suuntaa vasemmalle kohti hyvinvointivaltion
rakentumista. Kamppailu paremmasta elämästä
ja uudenlaisesta sosiaaliturvasta oli merkittävin
aikakautta leimaava piirre Suomessa.

Polanyi ja murros
Karl Polanyin mukaan pelkät luokkavastakohdat
eivät selitä muutoksia. Niiden taustalla voi olla
myös muita seikkoja, jotka liittyvät esimerkiksi
ilmastoon, sotiin ja teknologiseen kehitykseen.
Koska suuret muutokset ovat uhka tai haaste
koko yhteisölle, niin ”vastaus tulee kaikilta ryhmiltä”, hän korostaa. Pelkkä luokan talousetu
ei selitä liikehdintää, murros koskettaa ihmisiä
myös puutarhureina, äiteinä, kuluttajina, urheilijoina tai rakastajina.
Karl Polanyi (s.
21.10.1886, k. 23.4.1964)
on Yhdysvalloissa
elänyt unkarilaissyntyin
en taloushistorioitsija ja
–antropologi.

➤
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Työmatkalla. Maaseu
dun työttömiä siirto
työläisiä kuljetetaan
tavarankuljetusvau
nussa ”varatyömaal
le” 19.8.1961.

41

Nuoret ompelijat. Tekstii ➤
liala tarjosi työtä kotonaan
ompeluun tottuneille
tai kouluttautuneille jo
1900-luvun alusta. Om
pelijoita Porin Puuvillan
tehtaalla 1960-luvulla.

➤

Unelma-ammatti. Mart
ta Heiskanen haaveili
monen muun nuoren
lailla liikeapulaisen
ammatista kaupungissa.
Elannon myymälän
maito-osasto Orioninka
dulla Helsingissä.

Sisääntuloammatis ➤
sa. Maalaistytöt ja
iäkkäämmätkin naiset,
joilla ei ollut koulutusta,
päätyivät usein kau
pungeissa perinteisiin
”sisääntuloammattei
hin” eli kotiapulaisen ja
lastenhoitajan työhön.
Lastenhoitaja-kotiapu
lainen Mechelininkatu
49:ssä, Helsingissä
vuonna 1953.
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Kaupunki –
täältä tullaan!
”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”, kuvaa YK:n väestörahaston UNFPA:n Maailman väestön tila -raportti 2007 kaupungistumista. Raportti toteaa myös,
että kehitysmaissa syntyneet ”urbaanien köyhien järjestäytyneet ryhmät ovat saaneet aikaan
vallankumouksellisia muutoksia elinolosuhteissaan.”29 Tämänkaltainen prosessi – tosin pienemmässä mittakaavassa – kohtasi kaupunkeja Suomessa, kun maaltamuutto alkoi.
Kaupungit olivat kasvuvaiheessa, eivätkä
suinkaan valmiita ottamaan vastaan maalta tulevaa nuorisoa. Vuonna 1954 Helsinkiin muuttaneista 52 prosenttia oli 15–29 -vuotiaita.30 ”Helsingin väkiluku oli 450300 ja se lisääntyy 8000
hengellä vuodessa”, raportoi Kansan Uutiset jälleen uudesta ennätyksestä 30.12.1958.
Eläkkeellä oleva leipuri Teuvo Kauhanen asui
Helsinkiin tultua vuosia veljiensä kanssa pommisuojiin kyhätyissä yömajoissa. Toinen leipuri ja
Suomen Elintarviketyöläisten Liiton palkkasihteeri Karl Eriksson muistaa epävarmuuden: ”Pe-
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lättiin työttömyyttä ja pelättiin, että joudutaan
palaamaan maitojunalla takaisin syntymäseuduille. Pelättiin, että maaseudulle jääneet kaverit
pääsevät pilkkaamaan ja nauramaan epäonnistumista. Sellaisia tapauksia nimittäin oli. Kun meni kotiin käymään, piti olla vähintään uusi palttoo ja hattu, osamaksulla ostettu, sehän ei näkynyt päällepäin. Ja kummassakin taskussa pullo
viinaa. Silloin me Helsinkiin muuttaneet olimme
onnistuneet maailmalla ja saavuttaneet sellaisen
taloudellisen hyvinvoinnin, joka meidän mielestämme kaupunkilaiselle kuului. Me emme tienneet sosiaaliturvasta mitään. Jos isompia ongelmia tuli, oli pakko palata takaisin kotinurkkiin
maaseudulle, ja se oli hirveä häpeä.” 31
ULKORAKENNUKSET ASUNTOINA
Ville Vaitelias pakinoi Suomen Sosialidemokraatti
-lehdessä, kuinka kaupunkien surkea asuntotilanne saa maaltamuuttajat lankeamaan kommunistien ansoihin, asuntoasiat pitäisi saada kuntoon.32
Sama lehti kertoi 22.2.1958, että 1000 perhettä on asunnon tarpeessa Helsingissä, heistä
valtaosa on häädettyjä. Asuntovaikeuksien takia
lastenkodeissa asui 279 lasta ja käsittelyä odotti
35 lapsen paperit.
Helsinkiin muuttanut metallimies Sulo Lehtonen muistaa, kuinka hän ja hänen vaimon-

sa elivät yhden talven siirtolapuutarhamökissä.
Sinne ei voinut ottaa lapsia ja Lehtoset joutuivat laittamaan heidät lastenkotiin, kunnes saivat
kunnollisemman asunnon.33 Suomen Sosialidemokraatti uutisoi 10.5.1958 artikkelissa Slummiasutusta kaupungin laidalla, että Kivinokan kurjissa siirtolapuutarhamökeissä asutaan ympäri
vuoden. Ensin se oli ollut kiellettyä, mutta sallittiin asuntopulan takia.

Vailla kotia. Helsingissä oli kova
pula asunnoista, talonmies Taskisen
häädetty perhe Helsingissä 4.4.1957.

➤

”Joukkohäätö, 20 perhettä kadulle Kolmannen
linjan purettavasta puutalosta.”
Kansan Uutiset 25.2.1959
”Lähes 600 häädettyä odottaa asuntoa Helsingissä.”
Kansan Uutiset 21.5.1959
”Yli puolet Helsingin asunnoista alle 50 neliömetriä,
28 % ahtaasti asuttuja.”
Kansan Uutiset 27.10.1960
”Seiniä revitään ympäriltä eikä toisia löydy tilalle.
Helsingissä 800 häädettyä perhettä.”
Suomen Sosialidemokraatti 19.11.1960
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”Tuhansia vanhuksia heitteillä Helsingissä.”
Suomen Sosialidemokraatti 12.12.1960
”Vanhojen ihmisten asunnon puute suuri ongelma, kun
vanhoja taloja puretaan.”
Suomen Sosialidemokraatti 17.6.1961
”Toukolaan toivotaan kansakoulua. Perheet joutuvat
asumaan väliaikaisissa parakeissa vuosikymmeniä. ’Kunpa
saisimme edes pienen mukavuuksilla varustetun yksiön!’
sanovat Helmi, liikuntakyvytön ensi kuussa 84 vuotta
täyttävä ja miehensä Juha Arvonen, joka jo väsyy veden ja
puiden kantamiseen.”
Kansan Uutiset 26.11.1961
”Kaupunki jakaa 918 asuntoa 10000 hakijalle.”
Kansan Uutiset 26.3.1961
”Vuokrasääntelyn kumoamisella kauhistavia seurauksia
Helsingissä, eräällä haastatelluista pieni koppi, josta oli
maksanut 3350, nyt pyydetään 5000 markkaa, permanto
talvisin jäässä eikä lämpö kohoa yli 9 asteen, vaikka kuinka
polttaisi puuta. Vesijohtoa ei ole eikä keittomahdollisuutta. Eräässä talossa kansaneläkkeellä olevien vuokraa
nostetaan 3000–9000 markkaan, eläke vain 6000 mk.”
Kansan Uutiset 18.5.1962
”Hirveää vuokrankiskontaa Pakilassa
ala-arvoisista asunnoista.”
Kansan Uutiset 8.12.1963
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”338 kesämökkiasukasta pakkasella Helsingissä.”
Kansan Uutiset 21.2.1964
”Konalan siirtolapuutarhamökeissä, joissa ei edes
kaikissa ole tulisijaa, asuu ihmisiä, perheitä lapsineen, mm. Salon 7-henkinen perhe. Lähde tai osta
osake!”
”Noin 100 perhettä irtisanottu Vaasankatu 25 vanhuksia, invalideja, lapsia.”
Kansan Uutiset 28.2.1964

LÄHIÖT JA HAAVE VIEMÄREISTÄ
Kaupunkilaisista 26,6 prosenttia asui vuonna
1955 esikaupungeissa, viisi vuotta myöhemmin
jo 41,1 prosenttia.
Kansan Uutiset 30.4.1958: ”Puolet oppikoulujen opettajista on epäpäteviä”.
Kansan Uutiset 3.6.1958: ”Oppikouluihin
taas tungosta, vain murto-osa pyrkijöistä voidaan
sijoittaa. Esikaupunkikouluihin tuntuu pyrkijöitä
olevan enemmän kuin kantakaupungissa, joten
suuret ikäluokat ovat muuttaneet”.

Kaikki ulos. Joukkohäätö
Helsingissä Jääkärinka
dulla 26.3.1956.

Äkkilähtö. Perheen ➤
tavarat siirrettiin
lumihankeen.
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➤

Kivityöläinen Kalle Syrjälän ➤
perheen kymmenen neliön
asunto Laivanvarustajanka
tu 1, Helsinki. Huoneessa
on hella, tiskiallaskaappi
(vesihana), pesukomuutti,
tuoli ja sänky, seinällä lää
kehylly ja pyyheliinateline,
naulassa myös kattila ja
saha, katossa suutarinva
laisin, vuonna 1953.

Viereinen sivu: ➤
Päivähoitopula. Avain
lapsia oli paljon, koska
päivähoitopaikkoja ei
ollut. Siskokset Inga
Kaarina ja Oili Leijo tulivat
tapaamaan äitiään Anneli
Siivosta Käpylän vanhain
kodin rakennustyömaalle
Helsingissä, 1950.
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”Vasarankalketta Myllypurossa, alueelle
rakennetaan 175 omakotitaloa joilla on 1300
neliön tontti. Alueella ei ole vielä palveluja, ei edes
kaupungilta viemäriä. Lapset joutuvat käymään
Vallilassa koulussa, työssäkäyvät perheenäidit
joutuvat raahaamaan ostokset kaupungista, kun ei
alueella ole kauppoja.” Kansan Uutiset 3.6.1958

➤

Oppikouluun pyrkijöitä 1.6.1956. Kaupunkeihin
muutti paljon väkeä, eivätkä läheskään kaikki
halukkaat mahtuneet oppikouluihin.

Pumpun varassa. Vanhojen kaupunginosien vesi ➤
huolto hoitui kadunvarsipumpuilla vielä 1960-luvun
alussa. Yhteisvessa oli käytävässä tai talon kella
rissa, oman kaupunginosan yhteissauna synnytti
työläisalueille omalaatuisen kulttuurinsa.
Perinteiset harjakaiset. Kaupungit kasvoivat ➤
vauhdilla ja muuttoaalto toi ammattimiehet ja
hanslankarit tullessaan. Rakennuksen valmistuttua
juhlittiin harjakaisia.
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”Uusia kansanasuntoja Pihlajamäkeen. Tuleva
näköalakaupunki.”
Suomen Sosialidemokraatti 30.6.1960
”Pohjois-Haagaa ja Kivihakaa rakennetaan.”
Suomen Sosialidemokraatti 24.7.1960
”Vesi saastuu Vartiokylällä, omakotirakentajat eivät
selviä katu- ja viemärikustannuksista.”
Kansan Uutiset 26.8.1960

RUTKASTI LAPSIA
Lapsia oli paljon, mutta päivähoitopaikka oli vain
harvoilla. Alla oleva tilasto kertoo, että 4700 alle 7-vuotiasta lasta oli kotona yksin tai sisarusten
hoidossa, kun vanhemmat olivat töissä. Monen
kaupunkiin muuttaneen mummot ja vaarit, tädit ja nuoremmat sisarukset olivat jääneet maaseudulle, eikä nuorilla työläisperheillä ollut varaa
palkata lastenhoitajia.

”600 katua – niistä yksi päällystetty. Malmin seutu
jäänyt pahasti jälkeen kaupunkikehityksestä. ’Viemäri on elämämme toive’.”
Kansan Uutiset 23.11.1961
”Asukkaat Herttoniemen asuntoihin ensi kuussa.”
Suomen Sosialidemokraatti 16.6.1961
”Kontulan ’kaupungin’ peruskirja muurattiin.
Alueelle asunnot 25000 hengelle.”
Kansan Uutiset 19.3.1964

Lasten päivähoidon tilanne Helsingissä,
alle 7-vuotiaat lapset

➤

➤

Kotona isoäidin kanssa		

14100

Muun aikuisen tai sukulaisen kanssa

7400

Kotiapulainen			

14700

Sisaren tai veljen kanssa		

3300

Naapurin perheessä			

3400

Muussa vieraassa perheessä		

2000

Seuraavilla sivuilla:
Satunnainen luistinrata. Lapset pihalla leikkimässä.

Seimessä				

4000

Yksin kotona äidin töissä ollessa

1300

Uusia lähiöitä. Kerrostalojen rakentaminen purki
asuntojonoja. Asukkaat pääsivät muuttamaan Siilitie
11:n huoneistoihin Helsingissä vuonna 1958.

LÄHDE: Kansan Uutiset 27.11.1957

Vesivahinko. Helsingin Puistolassa toistuivat tulvat,
kuvassa kevättulva huhtikuussa 1962.
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Vahvat verkostot,
paljon toimintaa
Kaupungit kasvoivat ja tarjosivat työtä rakennuksilla ja tehtaissa. Monien maalta muuttavien ensimmäinen työpaikka oli elintarvike- tai rakennusalalla, tai neuvostokaupan kasvattamassa metalliteollisuudessa. Pohjalaisten timpurien työkunnat olivat kuuluisia jo 1700-luvun Tukholmassa, ne kiersivät edelleen ympäri Suomea
vaativissa työkohteissa. Ja joitakin rakennusalan
ammattitöitä pojat oppivat jo kotona ja aputyöt
olivat joustava tapa liittyä kaupunkilaiseen työelämään. Tilallisten nuorimmat lapset saivat ammattioppia maanviljelijöiden omistamissa lihatehtaissa, meijereissä ja myllyissä ja he saattoivat
hyödyntää kokemuksensa kaupunkien elintarviketeollisuudessa. Ilmeisesti elintarvike- ja rakennusalat ovat sisäänmuuttoaloja kansainvälisestikin. Berliinissä vuonna 1885 ruokatuotannossa työskennelleistä miehistä 81 prosenttia,
rakennustyöläisistä 83,5 ja kuljetusalan ihmisistä yli 85 prosenttia oli syntynyt kaupungin ulkopuolella.35
Useimmat näiden teollisuusalojen ammattiosastot olivat hyvin vanhoja, perinteisiä ja vasemmistolaisia, nuoret tulokkaat toivotettiin ter-
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vetulleiksi. Mauri Perä kertoo, että rakennustyömaiden ukot ottivat miltei syliinsä ja opettivat
ja neuvoivat työmaalla nuorta ammattiyhdistyshenkistä työmiestä. Juuri metalli-, rakennus- ja
elintarvikealojen yhteisjärjestöt organisoivat sosiaaliturvaliikehdintää Helsingissä ja muuallakin
Suomessa.36
YKSIN KAUPUNGISSA
Monet nuoret tulivat maalta tuntematta kaupungissa juuri ketään. Paikalliset vasemmistolaiset
organisaatiot olivat oivia kiintopisteitä, kun outo kaupunki hirvitti ja olo oli yksinäinen. Myös
Suomen Kansandemokraattisen Liiton SKDL:n
Nuorisoliiton osastot järjestivät monenlaista toimintaa, samoin SDP:n nuorisojärjestöt ja TUL:n
urheiluseurat. Ilmeisesti SKDL:n nuorisotoiminta vetosi erityisesti, koska Suomen Sosialidemokraatin 24.6.1959 pakinassa analysoitiin maalaisliittolaisen V.J. 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.” Myös lehden pääkirjoituksessa kannettiin huolta, kun kommunistien nuorisotoiminta
oli niin tehokkaasti organisoitua.37
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Naisia juhlitaan. Naistenpäiväkah
vit kakulla ja puhtaalla pöytäliinalla
Ruhan työmaalla 8.3.1960.

➤

MUSIIKKI JA NÄYTÖKSET
Muistan kummastelleeni Kone ja Silta -tehtaan
entisen pääluottamusmiehen ja myöhemmin liittotoimitsija Heikki Häikiön kertomusta nuoruudestaan pienessä kylässä Utajärvellä. Häikiö kertoi, että he lauloivat kisällilauluja ja esittivät näytelmiä ja järjestivät kaikenlaista ohjelmaa. Kylä
tuntui olevan niin kertakaikkisen pieni ja kaukana ja ay-mies niin ay-mies. Tosiasiassa kyse oli
hyvin yleisestä ilmiöstä. Eläkkeellä oleva Elintarviketyöläisten Liiton Etelä-Suomen toimistonhoitaja Anja Jämsen sanoo, että ”nuorilla oli kauhea tarve tehdä jotain sodan jälkeen, kun vuosiin
ei ollut ollut mitään, ei tansseja – ei yhtään mitään.”38
Maisa Halonen kuvaa tilannetta Pohjois-Hämeessä heti sodan jälkeen: ”Sodan päättymisestä
alkoi kuulua kaikuja 1944 syksyllä. Ympäristömme työläisihmiset olivat sodanvastaisia ja toiveikkaita rauhan tulosta. Kun se tapahtui, ihmiset
valpastuivat heti. Pidettiin yhteisiä kokouksia,
suunniteltiin tulevaisuutta, perustettiin järjestöjä myös lapsille ja nuorille. Itse pääsin jäseneksi
jo 14-vuotiaana Suomen Demokraattiseen Nuo-

risoliittoon ja veljeni pioneereihin. Olin mukana
monissa nuorten toiminnoissa ja ohjelmaryhmissä. Tuntui turvalliselta elää, kun kaikkia yhdisti
ystävyys, rauha ja toivo paremmasta tulevaisuudesta. Isä muuttui erittäin aktiiviseksi, äitikin oli
mukana.” Maisa Halosen aviomies, entinen Metallityöväen Liiton aktiivi Heikki Halonen sanoo
nuorisotoiminnan käynnistyneen sodan jälkeen
vauhdilla miltei kaikissa Pohjois-Hämeen pitäjissä. Messukylän nuorilla oli ohjelmaryhmiä jo ennen nuoriso-osaston perustamista. Tulevaan vaimoonsa Maisaan hän tutustui Kuortaneen urheiluopistolla, jossa kumpikin oli saamassa opetusta
tanhuohjaajaksi.
Sodan jälkeinen nuoriso oli erittäin innostunut kulttuurista ja musiikista, ja on sitä edelleen.
Monet tuntemani nyt noin 70–80 -vuotiaat ay- ja
järjestöveteraanit sanoittavat ja säveltävät lauluja, kirjoittavat ja ohjaavat kerhoille näytelmiä ja
näyttelevät niissä, laativat runoja ja muistelmia.
Sotien jälkeisten parin vuosikymmenen kisällilaulut ovat hauskoja, mutta ne myös analysoivat ja pilkkaavat. Ne opettivat ja opittiin politiikkaa tupailloissa, juhlatilaisuuksissa ja mielenosoituksissa tavalla, johon parhainkaan puhe
ei pystynyt. Monien laulujen ajankohdan pystyy
päättelemään jopa kuukauden tarkkuudella ja voi
vain kuvitella miten tärkeää osaa ne näyttelivät
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Monipuoliset
esiintyjät. Siltasaaren
Demokraattisten
Nuoret harjoittelivat
esiintymistaitoja myös
mannekiinikursseil
la. Mallina osaston
puheenjohtaja Tuulikki
Konttinen.

➤

➤ Tanssijat kellohameis
sa. Keski-Kallion Kisäl
littäret vuonna 1957.
Anja Väliniemi (Jäm
sen) on kolmas oikeal
ta. Muut vasemmalta:
Hellevi Immonen,
Leila Junikka, Irma
Koskinen, tuntematon,
Eila Tossavainen ja Irja
Taipale.

Kansainvälistymisen
alku. Nuoret palaavat
laivalla Berliinin festi
vaalilta 22.8.1951.
TULEEKO VIEREISEN
SIVUN KUVA??

➤
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mielialojen kehittymisessä kulloisessakin tilanteessa levitessään ympäri Suomen. Monet tuntevat myöhemmän yhteiskunnallisen laululiikkeen,
mutta harvat sitä edeltäneen ja mahdollisesti jopa laajemman kisällilaulujen vaiheen. Nuorisoliitossa oli lahjakkaita lauluntekijöitä, kuten Kosti
Kivilahti ja Pentti Helander.
KANSAINVÄLINEN LIIKE
Aktiivit saattoivat kokea olevansa virallisen Suomen väheksymiä, mutta tunsivat vastapainoksi kuuluvansa laajaan kansainväliseen yhteisöön,
joka tavoitteli rauhaa ja oikeudenmukaisuutta.
Kun Suomi oli sodan aikana liittoutunut NatsiSaksan kanssa, tuntui kotimaa varmaan tunkkaiselta verrattuna Ranskassa ja Italiassa vastarintaliikkeiden saamaan yleiseen myötätuntoon ja fasisminvastaisuuteen. Pablo Picasso piirsi rauhanliikkeen kyyhkysiä, samaan porukkaan tiedettiin
kuuluvan tunnettuja muusikoita ja näyttelijöitä
kuten Yves Montand, Simone Signoret, Peter Seeger, Paul Robson, kirjailijoita kuten Pablo Neruda, Louis Aragon, Alberto Moravia, ja monia tieteentekijöitä. Kisällilaulujenkin valtaosa käsittelee kansainvälisiä kysymyksiä. Utajärvellä, KaiTapahtuu Itä-Hakkilassa. Fasis ➤
min vastainen mielenosoitus
Itä-Hakkilassa 29.8.1963.
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nuun Kälkäsenkylällä ja muissa pienissä kylissä
oltiin viivalla maailmanpolitiikan kysymyksissä ja
tehtiin omaa osuutta maailman parantamiseksi.
Karl Eriksson arvioi, että jälkipolvien voi olla vaikea ymmärtää sodanjälkeisiä aikoja. Hänen
mukaansa silloin uskottiin laajasti, että sosialismi voittaa. Erkki Tuomioja tulkitsee. että Pekka
Kuusi perusteli talouskasvun vaatimusta hyvinvointivaltion tarpeilla, mutta myös sillä, että naapurivaltiot Ruotsi ja Neuvostoliitto imisivät muutoin työvoiman Suomesta. Kuusi totesi: ”Jos mielimme Ruotsin ja Neuvostoliiton, kahden kasvutietoisen ja -kykyisen kansan, välissä jatkaa omaa
elämäämme, me olemme tuomitut kasvamaan.”
Pekka Kuusi arvioi myös, että muuttoliike Ruotsiin jatkuisi todennäköisesti 1950-luvun tasolla
ja uudeksi kilpailijaksi voisi nousta Neuvostoliitto, missä kulutustason oli laskettu kohoavan seitsemässä vuodessa noin 60 prosenttia.39 Nuoriso
seurasi Neuvostoliiton sputnikkien lentoa ja ihaili suuresti Juri Gagarinia.
Nuorison ja opiskelijoiden festivaaleja järjestettiin eri puolilla maailmaa, ne tarjosivat aktiivi
nuorille elämyksen ja näköalan, jota nykyään voi
olla vaikea ymmärtää. Vain harva tavallinen suomalainen oli tuolloin käynyt ulkomailla. Teuvo
Kauhanen ei koskaan unohda, miten tehtaalla kerättiin rahat hänen festivaalimatkaansa varten,

sellaiseen matkaan ei nuorella olisi muuten ollut
mitään mahdollisuuksia.
ENSIN URHEILU
Anja Jämsenin kotiväki oli mukana pääkaupunkiseudun järjestöissä ja hän kuvaa 1950–1960 lukujen nuorisoliittotoimintaa seuraavasti: ”Työläiskodin kasvattina järjestöura alkoi todennäköisesti hyvin tyypillisellä tavalla. Sota-aikana äiti
talutti tyttären Kalliosta Tarmon voimistelusalille. Molemmat vanhemmat olivat nuoruudesta asti vakaumuksellisia vasemmistolaisia, ainakin äiti
oli saanut periaatteensa jo omasta kodistaan. Sekä äiti että isä olivat tahoiltaan 1920-luvulla lähteneet Kanadaan, avioituivat siellä ja matkustivat sitten 1933 Neuvostoliittoon ’sosialismia rakentamaan’. Suomeen kotiuduttiin vuonna 1936.
Syksyllä 1949 menimme ystäväni kanssa Kallion
Demokraattisten Nuorten tilaisuuteen. Vastaan
tuli Voitto Raatikainen. Näin alkoi erittäin vilkas ja jopa työntäyteinen aika. Toimintaa oli siinä määrin, että voi kyllä sanoa koulun häirinneen
hyviä harrastuksia.”40
”POSLIINIPOJAT”
Ohjelmaryhmien kokoaminen oli aivan ensisijaista, Anja Jämsen muistelee. ”Harjoittelupaikan löysimme Harjukadulta vanhasta puutalos-

ta, jonka lattiat notkuivat tanhuryhmän jytkytellessä. Paikka kelpasi mainiosti, rahaa kun ei ollut korkeisiin vuokriin työväentalolla tai muualla. Se oli meidän kulttuuripalatsi. Kisälliryhmille
piti hankkia ainakin paidat ja puserot, tanhuajat
tarvitsivat kansallispukuja, säestäjille oli maksettava pieniä korvauksia. Aika pian ruvettiin saamaan vähän tuloja esiintymisistä, arpojen ja lehtien myyntiprovisiota ja itse rahoitettiin lisää.
Yksi tuottoisa rahankeräysmuoto oli joulupukkipalvelu. Jouluiltana rahat tuotiin usein meille kotiin, jonka jälkeen ’pukki’ sai vielä jouluaterian.
Aikamoisin ponnistuksin onnistuimme ostamaan
neljälle tanhuparille kansallispuvut, tytöille koko
puvut ja pojille liivit. Kisälliryhmän pojille teetettiin kiiltosilkistä kasakkapaidat. Heitä kutsuttiin
posliinipojiksi, niin olivat koreita. Tytötkin saivat
kiiltosilkkiset puserot, kukin eri väriä, kauniita ja
hempeitä olivat hekin. Äitini lainasi osastolle rahaa, jotta saatiin hankittua oma haitari. Matkoja
varten tilattiin kuorma-auto, jonka lavalle nostettiin koppi ja sen sisälle puupenkit. Tällaisella kyydillä köröteltiin kesät talvet. Lämpimänä pysyttiin, olihan niin ihanaa käpertyä kaverin kylkeen.
Esiintymiskeikkaan yhdistyi joskus retkeilyäkin
sikäli, että yövyttiin paikkakunnalla, tarkemmin
sanoen työväentalossa, jonka lattialle oli levitetty
pahvialustoja. Tiettävästi jotkut äidit olivat huo-
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Jyryn voimistelijat

xx ➤

Avaruuslentäjän kanssa.
Juri Gagarin tapaa Hiilipo
jat Suomen vierailullaan
vuonna 1961. Vasemmalta
Visa Linko, Erkki Eriksson,
Jouni Linna, Reino Tolva
nen, Esko Tolvanen, Lahja
Koski, Helge Jämsen, Aulis
Kaasinen, Olavi Hänninen,
Ossi Sjöman ja Pentti
Kauhanen.

➤

➤ Harrastajia ja kilpaurhei
lijoita. Helsingin Jyryn
naisvoimistelijat telineillä
marraskuussa 1961.
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lissaan, pysyivätkö tytöt ja pojat varmasti nukkumassa eri puolilla salia. Säestäjistä oli aina pula, joten mukana olevat soittajat olivat erityisen
tärkeitä. Eräs taitava hanuristi oli kysytty säestäjä, mutta hänellä oli hieman alkoholiongelmaa ja
jonkun piti huolehtia, että hän oli tarpeen vaatiessa paikalla. Joskus sattui, että hänet piti sijoittaa lavalle seisomaan niin, että hän sai nojata kulissin reunaan, aina hän kuitenkin soitti hienosti. Suurimman mielenkiinnon kulttuurikilpailuissa veivät kisällilaulut. Erityisesti Toveriseuran ja
Hiilipoikien välinen mittelö oli kovaa.”
LEIRIELÄMÄÄ
”Usein sunnuntaisin kokoonnuimme yhteiselle kävelyretkelle ja lentopalloa pelasimme ahkerasti iltaisin jossain kaupungin kentällä ja viikonloppuisin Vasikkasaaressa tai Lammassaaressa”, Anja Jämsen kertoo. ”Leirit olivat mieluisia kokemuksia. Riemukkain hetki oli kerra leirin
päättyessä, kun kemiläisten poikien kisälliryhmä Yöjuoksijat eivät jaksaneet aamulla nousta sovittuun aikaan. Niinpä heidän päältään purettiin teltta suit sait pois ja pojat uinailivat kaikkien nähtävillä kuka minkäkinlaisessa kippurassa,
kunnes heidät hätistettiin järveen aamupesulle.
Vasikkasaaressa oli illanviettoja ja siellä yövyttiin
isossa teltassa. Lammassaaressa järjestettiin ylei-
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siä tansseja ja niihin tarvittiin järjestysmiehiä, lipun- ja virvokkeiden myyjiä, eli piiri jakoi osastoille talkoolaiskiintiöitä, jotka toki mielellään
täytettiin. Myöhemmin oltiin talkoissa Alppilavalla ja Vartiokylän talolla. Rankimmat talkoot
tehtiin, kun Kulttuuritaloa rakennettiin. Sen verran minäkin ehdin mukaan, että onnistuin kerran astumaan naulaan, joka kumisaappaan läpi
teki aikamoisen kolon jalkapohjaan.”
POLIISIA PAKOON
Hankaliakin muistoja Anja Jämsenillä on: ”Ei ollut ihan helppoa kulkea talosta taloon, soitella
ovikelloja, esittää asiansa ja tehdä kauppaa. Rauhan asia piti saada näkyväksi ja tietysti nuorten
oli tehtävä jotain repäisevää. Niinpä me hommasimme valkoista maalia ja lähdimme öisille retkille maalaamaan kallioseinämiin tai muihin sopiviin paikkoihin sanaa ’rauha’. Talojen seiniin ei
maalattu. Oma jälkeni näkyi ainakin Kruununhaan rantakalliossa ja Alppilan kallioilla, Helsinginkadun varrella, jossa se loisti varmaan monta
kuukautta. Tai taisi olla niin, että pojat maalasivat ja minä pidin vahtia. Joskus jouduttiin juoksemaan pakoon, kun näköpiiriin ilmestyi yllättäen poliisi.”
”Meidänkin osastossa syntyi ainakin kolme
avioparia ja useammat löysivät kumppanin toi-

sista osastoista, niin kävi itsellenikin. Helge Jämsen oli Siltasaaren osastossa, mutta me pidimme tiukasti kiinni siitä, että emme ’kyhnänneet’
toistemme kyljessä osastojen tilaisuuksissa”, Anja Jämsen jatkaa. ”Ja olihan välillä erikoisia tilanteita, kun osaston jotkut pojat jäivät liian pitkään
istumaan Aleksis Kivenkadulla sijaitsevaan Pamaus-ravintolaan. Illan mittaan ei huomattu, että rahat eivät riitä ja mikäs sitten eteen muu kuin
minulle soittamaan, ja minä kävin lunastamassa
heidät ravintolasta. Yhden kerran hain erään toivorikkaan jäsenemme pois Pengerkadun poliisiputkasta. Eikä tapahtunut ihan harvoin, että joltakin oli avaimet hukassa ja sitten tultiin Anjan
ikkunan taakse koputtelemaan, me kun asuimme
Flemarilla, Fleminginkatu 21:n pohjakerroksessa,
ja ikkunat olivat pihan puolella. Pitihän kolkuttaja päästää sisään ja antaa kellahtaa lattialle nukkumaan. Eivätkä äiti ja isä koskaan torjuneet kokoontumisiamme tai näitä, sanoisinko epävirallisia tapahtumia. Äiti tuumasi, että kyllä ’vanha
lehmä muistaa vasikkana olleensa’. Talossa kaikki
eivät kuitenkaan olleet yhtä suvaitsevaisia. Iltaisin kotiin tullessa porukka usein jäi juuri meidän
kotioven eteen ’hetkeksi’ jutustelemaan, minkä
seurauksena yläkerran ikkunasta humahti sangollinen vettä niskaamme.”

ALITUINEN RAHAPULA
Ammattiliittojen ja muiden järjestöjen jäsenmaksut kerättiin henkilökohtaisesti, tilitykset kirjattiin tarkasti kalkeeripaperin avulla: yksi kuitti maksajalle, toinen perusjärjestölle ja kolmas
keskusjärjestölle. Lapsileirit, nuorten festivaalimatkat ulkomaille, sairastuneen työtoverin avustaminen, vappujuhlat, mielenosoitukset, työväenteatteri, kohteita oli useita. Hattu kiersi työmailla, keräyslistoja ja loppusummia laskettiin
ja tilitettiin eteenpäin. Valtionavuista ei kukaan
osannut varmaankaan edes unelmoida. Järjestöarpajaisten voittovarastot olivat isoja, tehtaiden
arvanmyyjät kantoivat pikavoittoja mukanaan:
jokaista sataa arpaa kohden 5 kampaa, 2 suklaarasiaa, 3 kynää, yhteensä iso pussillinen erilaista
tilpehööriä. Arpajaisvoittona olleen imelän venäläisen saippuan haistoi kaukaa.
Nuori autoilija Helge Jämsen kuljetti isältään
perimällä kuorma-autolla väkeä, auton kuormalavalta pidettiin mielenosoituksissa puheita, kilometrikorvauksia ei kuitenkaan tunnettu. ”Ei aina likikään maksettu bensakuluja”, Helge Jämsen
nauraa. ”Se oli järjestötoimintaa.”41

Ulos luontoon. Kevätretkellä
Inkoon Siemensin huvilan
maisemissa.

➤
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Muinainen graffiti. Kallioon maalattu RAUHA
Sofianlehdon lastenkodin vieressä.

Liikkuva lava. Nuori autoilija Helge Jämsen kuljetti isältään
perimällä kuorma-autolla väkeä ja hänen autonsa kuormala
valta pidettiin puheet monissa mielenosoituksissa, kuvassa
puhutaan Hakaniemen torilla Helsingissä vuonna 1957.

➤

Jatkuva ja pitkäjänteinen työ vaati lujaa luottamusta asian tärkeyteen. Tuhansien järjestöaktiivien näkymätön, arkinen ja pitkään kestänyt
toiminta loi perustan muille työväen ja ammatillisten alojen saavutuksille.
TARPEELLINEN JÄRJESTELYKYKY
Neljän hengen ruoduissa marssinut kulkue lähti
liikkeelle Helsingin Hakaniemestä ja tapasi Mannerheimintien ja Postitalon kulmalla Hietalahdesta tulevan kulkueen, kohtaaminen tapahtui
minuutilleen. Sitten kulkue ”vyöryi” yhdessä, nyt
kahdeksan hengen ruoduissa, eduskuntatalolle. Usein työpaikkojen porukat sopivat yhteisestä lähdöstä, Energialaitoksen kulkue yhytti Arabiantehtaiden väen ja he menivät yhdessä Hakaniemeen järjestäytymispaikalle.
Aina järjestäjät eivät olleet selvillä, mitä eri
työmaiden porukat olivat päättäneet. Rudolf
Lindblad joutui kerran puolivahingossa Mannerheimintieltä tulevan kulkueen pääairueeksi ja veti airuenauhan takkinsa päälle. Väkeä oli takana reippaasti, kun Runeberginkadulla liikennettä ohjaava poliisi alkoi huutaa, että mitäs tämä
on, ei tämmöiseen ole haettu lupaa. Vanhana katupoikana Lindblad oli tottunut yleensä juoksemaan poliisia karkuun, mutta nyt takana marssiva väki antoi rohkeutta ja Lindblad huusi takai-

sin: ”Pysäytä liikenne ja ellet tiedä syytä, mene
kotiin ja lue perustuslaki.”42 Puuliiton puheenjohtaja Viljo Ronkainen oli suuren mielenosoitusvaiheen aikana rakennustyöläisten Uudenmaan
aluejärjestön toimitsija. Hänkin muistaa marssin, johon oli unohtunut hakea lupa. Ronkainen oli
moittinut kärkevästi heitä, jotka olivat mokanneet
asian. Hän kertoo myös, että oli itsekin unohtanut
hankkia esilaulajan tilaisuuden päätteeksi laulettavalle kansainväliselle työväenmarssille ja joutui
hoitamaan tehtävän itse.43
Kaikkea toimintaa ei suunniteltu tai järjestetty kokouksissa, nuoret ja vanhemmat tapasivat
toisiaan myös painisaleilla ja Helsingin lähisaarissa, joita järjestöt vuokrasivat. Teuvo Kauhanen Elannon leipätehtaalta muistelee, että monet
mielenosoitukset suunniteltiin Kaapelitehtaan
kalastusmajalla.
Mielenosoitusten ja lähetystöjen organisoinnissa oli monenlaisia mutkia. Kahden kalkeeripaperin läpi kirjoitettiin kansanedustajille työntekijöiden ohjeita ja näkemyksiä, kirjoitusvirhe
putkahti aina tekstin loppupuolelle ja paperi lensi roskakoriin. Siihen aikaan luottamusmiehillä ei
myöskään ollut irtisanomissuojaa eikä työaikatappioita.
SKDL:n eduskuntaryhmälle 1950-luvulla saapuneita kirjeitä lukiessa törmää kauan sitten ka-
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donneeseen maailmaan, kun tukkilaiskisojen
yleisö, asutustilallisten lähetystö, kyläkokoukset
pienissä kunnissa tai tukkikämpän asukkaat ottavat kantaa ja neuvovat eduskuntaa. Kirvesmies
Matti Piirainen muistaa, miten heidän tupansa
Kälkäsenjärvellä oli sunnuntaisin täynnä kyläläisiä ja tupakansavua, kun eduskuntaan rustattiin
kirjettä.44
VERKOSTOISSA MUHI YLLÄTYS
Edellä kuvattu järjestötoiminta on tuttua sen
ajan ihmisille. Virallisen Suomen syrjimänä tuhansissa urheiluseuroissa, pienviljelijäyhdistyksissä, ammattiosastoissa, puoluejärjestöissä, kisälliryhmissä ja opintokerhoissa, vapaamuotoisilla retkillä ja talkooporukoissa, hyvin laajassa verkostossa muhi ja kypsyi yhteiskunnan myllertävä yllätys.

Sillä siisti. Liput ja airuenauhat silitettiin
ennen marsseja.

➤

➤ Hartiapankki. Rintamamiestalot ja uudet
työväentalot rakennettiin talkoilla,
samoin kunnostettiin vanhat. Talkoopo
rukka Vartiokylän työväentalolla.

Valtava Urakka.
Kulttuuritaloa ra
kennetaan talkoilla
Helsingissä keväällä
1956.
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➤ Kolme raudoittajaa.

Työssä juhla- ja
konserttisalin pe
rustaa tekemässä,
Niilo Sommarilla on
piirustukset edes
sään, hän järjesti
raudoituksen koko
naan talkootyönä.

Ryhdikkäästi. Äitileirin missi
kisat Paltaniemellä 1957.

➤

➤ ”Perunateatteri”. Kokkolan
Ykspihlajan Vaaran Ainot
kuorivat yhdessä perunoita
1950-luvulla.

Kommunismin vastustamiseen erikoistunut Suomalaisen Yhteiskunnan Tuki -säätiö paneutui erityisen voimakkaasti vuoden 1962 vaaleihin, koska SKDL:n
vaalivoitto 1958 vaaleissa oli ollut säätiön vaikuttajille sokki. SYT:n toiminnanjohtaja Osmo Kupiainen vertasi kevään 1962 eduskuntavaalien merkitystä Suomen
itsenäisyydelle talvisotaan. Säätiö pelkäsi, että Honka-liiton tuomat pettymykset passivoisivat äänestäjiä. Yhteistyössä Kansalaiskasvatuksen keskuksen kanssa
SYT käynnisti vuoden 1961 lopussa kampanjan vaaliaktiivisuuden nostattamiseksi, siihen kului rahaa 3,9 miljoonaa markkaa. Kampanja kytkettiin valtiollisten
perusoikeuksien 600-vuotisjuhlintaan. Mukaan saatiin partiojärjestöt, Lions-, Soroptimisti- ja Zontaklubit, Marttaliitto, Suomen Naisjärjestöjen Keskusliitto, ylioppilasorganisaatiot samoin Akava ja Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliitto. Lehdistö ja televisio hyödynsivät kampanjan aineistoa, kouluihin ja muihin oppilaitoksiin toimitettiin materiaalipaketti ja kunnille järjestettiin kilpailu korkeimmasta äänestysvilkkaudesta. Monet yritykset osallistuvat kampanjaan,
muun muassa Enso-Gutzeitissa konttori- ja sosiaalipäälliköt ja osastoinsinöörit velvoitettiin vaaliasiamiehiksi.207 Äänestysprosentti kohosikin ennätysmäiseksi.
SDP sai 38 edustajaa, kärsi kymmenen paikan tappion – tosin yhdeksän sosiaalidemokraattista edustajaa oli siirtynyt jo heti edellisten vaalien jälkeen sosiaalidemokraattisen opposition ryhmään. SDP:n opposition perustama uusi puolue Työväen ja Pienviljelijäin Sosialidemokraattinen Liitto TPSL sai vain kaksi
paikkaa. SKDL menetti kolme paikkaa, vaikka sen äänimäärä nousi 56000:lla. Eduskuntaan tuli jälleen porvarienemmistö, mutta tunnelmat olivat muuttuneet.
Suomen Sosialidemokraatti –lehti kertoi, että eduskunnasta oli jäänyt pois paljon vanhoja kansanedustajia, Maalaisliiton Antti Kukkonen ja Viljami Kalliokoski ja SDP:n Väinö Tanner. Kalliokoski sanoi lähtevänsä mielellään: ”Uusi polvi ei täällä ymmärrä enää niitä aatteita, joiden puolesta vanhat maalaisliittolaiset
ovat lähteneet liikkeelle.”208
Urho Kekkosen vastustajat olivat jo hiljenneet, ja eduskuntavaalien kanssa samana vuonna järjestetyissä presidentinvaaleissa Kekkonen voitti ensimmäisellä
äänestyskierroksella. Myös oman puolueen piirissä hänen asemansa oli muuttunut ratkaisevasti, tämä ilmeni Maalaisliiton uuden eduskuntaryhmän kokoonpanossa. ”Maalaisliiton ryhmä on paljon parempi kuin ennen”, Kekkonen kirjoitti päiväkirjaansa 5. helmikuuta 1962. Maalaisliiton ryhmän enemmistö oli suhtautunut 1940-luvulta aina vuoden 1962 vaaleihin Kekkoseen nyreästi. 1950-luvun alussa ryhmä oli pakottanut hänet luopumaan kolmen suuren linjasta (Maalaisliiton, SDP:n ja SKDL:n yhteistyö) ja lähtemään ”punamultayhteistyöhön” (Kokoomus ja SDP). Vuoden 1958 vaalien jälkeen melkein koko Maalaisliiton ryhmä
oli kannattanut K.-A. Fagerholmin yöpakkashallitusta eikä ollut suostunut muodostamaan enemmistöhallitusta SKDL:n ja sosiaalidemokraattisen opposition
kanssa.209
Rafael Paasio oli ollut SDP:n presidenttiehdokas Honka-liiton kaaduttua ja Väinö Tannerin vastaehdokkaana vuoden 1960 puoluekokouksessa. SDP:n puheenjohtajaksi hänet valittiin vuonna 1963. Hän kuvaa vuoden 1962 vaalien jälkeisiä tunnelmia muistelmissaan: ”Presidentinvaaliin liittyneistä tapahtumista ja valitsijamiesvaalien tuloksista saattoi hyvin päätellä, ettei eduskuntavaaleistakaan mitään suurenmoista lohtua SDP:n alennustilaan saataisi. Eikä saatukaan, tulos
oli surkea… Sosialidemokraattisen puolueen sisäinen tila oli uuden vuosikymmenen alkaessa rämettymistään rämettynyt. Näytti kuin kaikki lahoaisi pystyyn, jos
yleensäkään mitään oli pystyyn jäänyt tai saatu.”210
Kokoomuksen edustajat olivat vielä vuonna 1957 vaatineet eduskunnassa elintason alentamista, vain viisi vuotta myöhemmin, vuonna 1962, Kokoomuksen
edustaja Juha Rihtniemi kuitenkin totesi, ettei mikään porvarillinen hallitus voi tasapainottaa valtion taloutta sosiaaliturvaa vähentämällä. Se johtaisi siihen,
että seuraavien vaalien jälkeen eduskunnassa ei enää olisi porvarienemmistöä.211

1953–1958
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Oikeiston
ryhtiliikkeet
TOISEN MAAILMANSODAN JÄLKEISINÄ VUOSINA teollisuus

työläisten palkkojen osuus kansantulosta nousi tasolle, jolla
se ole ollut sitä ennen eikä sen jälkeen koko 1900-luvun
aikana.45 ”Kolmen suuren hallituksen” toimenpiteet nostivat
palkkoja, valtakunnalliset ja työpaikkakohtaiset lakot toivat
lisää palkkaa. Reaalipalkat nousivat vuoteen 1955 saakka,
koska myös 1950-luvun alun hallitusten toimenpiteet kasvattivat reaaliansioita hintatukien, indeksisidonnaisuuksien ja
hintasäännöstelyn avulla.46
VUODESTA 1953 ALKAEN OIKEISTO pyrki muuttamaan talous-

poliittisen linjan, hillitsemään palkankorotuksia ja kaventa
maan valtion osuutta, eli palauttamaan sotia edeltäneen ajan
tulonjakosuhteet ja kameralistisen talouspolitiikan. Oikeiston
ryhtiliikkeen taustalla vaikuttivat myös kansainväliset tuulet,
kylmä sota kiihtyi.
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Ihanteena sosiaalimenojen yövartijavaltio
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Jorma Kalelan mukaan vuoden 1948 hallitusratkaisun jälkeen yhteiskuntapolitiikkaa hallitsi yksinkertainen perusasetelma: ”Porvarilliset ryhmät pyrkivät määrätietoisesti hankkimaan takaisin sodan jälkeen menettämiään asemia, kun taas
työväkeä edustaneet järjestöt puolustivat saavutuksiaan.”47
Aikaa toisen maailmansodan jälkeen leimaa
hyvin voimakas taloudellinen kasvu. Mielenkiintoista kyllä, palkkojen osuus kansantulosta
oli 1950-luvun ensimmäisinä vuosina suurempi
kuin koskaan sitä ennen tai sen jälkeen 1900-luvulla. Eurooppalaisten maiden taloushistoriassa lienee ainutlaatuista myös se, että Suomen julkinen talous oli ylijäämäinen koko ajanjakson
1948–1990.48
Edellinen sivu: Viimeinen sotakorvauslaiva lähti
Laivateollisuus Oy:n Pansion telakalta Leningradiin
18. syyskuuta 1952 kello 14.07, vain muutama tunti
ennen kahdeksan vuoden määräajan umpeutu
mista. Zarja eli Aamurusko oli tutkimuskäyttöön
rakennettu kuunari.
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Tiukka linja närästi. Niukkasbudjetin supistuseh
dotukset herättivät närkästystä ja eduskunnassa ja
liitoissa vieraili useita lähetystöjä, kuvassa tampe
relaisten elintarviketyöläisten lähetystö 20.2.1953.

Poliittiseen keskusteluun on viime aikoina ilmestynyt uudelleen käsite ”yövartijavaltio”. Sen
kehitti aikoinaan Ferdinand Lassalle, myös Antonio Gramsci on käyttänyt sitä. Etenkin nuorten
libertaarien puheissa ja teksteissä termi esiintyy
usein.
Yövartijavaltio oli alun perin sosialistien
käyttämä haukkumasana, mutta nykyään useimmat yövartijavaltion kannattajat ovat myös
omaksuneet sen. Käytännössä yövartijavaltioita ei ole ollut olemassa puhtaassa muodossaan missään. Petri Minkkinen näkee yhteyden
Karl Polanyin ja Antonio Gramscin välillä: ”Polanyin kuvaama laissez-faire -markkinasivilisaation kontekstissa esiintyvä liberaalivaltio on lähellä Gramscin näkemystä minimivaltiosta, yövartijavaltiosta, jossa julkisen vallan rooli rajataan
markkinajärjestyksen ylläpitämiseen, omaisuuden ja yksilön suojaamiseen ja ulkoisen turvallisuuden varmistamiseen.”49 Suomikaan ei ollut
puhdas yövartijavaltio sotien välisinä vuosina.
Maatalouden ja teollisuuden tueksi oli säädetty
laajat tullisuojat ja valtio tuki teollisuutta ja maataloutta monella muullakin tavalla. Kansalaisten
eläkesäästöillä maksettiin sähköistämistä, rahoitettiin valtionyhtiöitä ja infrastruktuuria. Valtion
sosiaalipoliittiset tehtävät oli kuitenkin rajattu
hyvin vähäisiksi.

Vuodesta 1953 eteenpäin poliittista toimintaa sävytti taistelu valtion tulevasta luonteesta,
rakennetaanko Suomesta hyvinvointivaltio vai
pidetäänkö kiinni sosiaalisten menojen yövartijavaltiosta. Näkemykset eivät menneet ristiin vain
pelkästään oikeiston ja vasemmiston välillä. Monella pienviljelijällä ja hyväpalkkaisella ammattityömiehellä oli itsenäinen, voimakkaasti veroja ja valtion holhousta vieroksuva asenne. Sosiaalihuoltoon ei hevin menty. Suomen Sosialidemokraatti -lehdessä ja miltei jokaisessa sosiaalidemokraattisen puolueen opposition julkaisuissa kuvattiin, kuinka SDP:n puheenjohtaja Väinö
Tanner tai hänen talouspoliittinen asiantuntijansa Ahti M. Salonen halusivat vähentää valtion osuutta ja tekivät tämäntyyppisiä sitoumuksia hallitusneuvotteluissa Kokoomuksen kanssa.
Heidän ajatuksensa nauttivat varmaankin kansalaisten laajaa tukea, sillä sosiaaliturva oli epävarma utopia, mutta verot kovin tuttuja.
Talouspolitiikan suunnasta ja kansantulon
jaosta käytiin melkoista kädenvääntöä. Sosiaalivakuutusta ei ollut, oma palsta, perunamaa, lehmä ja suku olivat ne elementit, joihin sairauden,
työttömyyden ja vanhuuden tullen pääasiassa
turvauduttiin. Kuitenkin 1950-luvun alkuvuosien suomalainen oikeisto oli sitä mieltä, että valtion osuus oli kasvanut liian suureksi.
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KOKOOMUS AJAA VEROJA ALAS
Kokoomuslaiset olivat 1940-luvun lopulta lähtien arvostelleet sosiaalisia tulonsiirtoja ja veronkorotuksia. 1950-luvun alussa puolue otti johtoteemakseen verojen alentamisen. Jyrki Suolahden mukaan eduskuntaryhmän puheenjohtajan
Arvi Ahmavaaran mielestä veronalennuksien ajaminen oli ainoa tapa saada hallitus taipumaan
valtion menojen supistamiseen. Punamultahallitus ei suostuisi sellaiseen kuin pakon edessä. Kokoomuksen erityinen kiinnostus veronalennuksia kohtaan johtui vuoden 1953 tulo- ja menoarvoesityksestä. Se oli ensimmäinen sodan jälkeinen budjetti, jossa ei ollut sotakorvauksia. Niiden arvioitiin olleen noin 8,6 miljardia vuodessa, mutta uuden budjetin loppusumma nousi silti
5,5 miljardilla markalla. Tärkeimmät menonlisäykset aiheutuivat työllisyys- ja työttömyysmäärärahoista, kansakoululaitoksesta ja sosiaalikustannuksista. Kokoomuksessa ihmeteltiin, että
jos nyt ei voitu alentaa veroja niin milloin sitten.
Ehkä hieman yllättäen samaa argumenttia käytti
veronalennusten puolesta sosiaalidemokraattien
vahva mies Väinö Tanner.”50
Väinö Tanner arvosteli puoluetoimikunnan
kokouksessa jo 23.11.1950 SAK:ta, joka vaati elinkustannusten nousun korvaavia palkkojen indeksikorotuksia. Tanner oli SDP:ssä vahva
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vaikuttaja ja Elannon johtaja. Hän kannatti maailmansotien välisen ajan deflatorista talouspolitiikkaa, hintojen ja verojen alentamista. Vuoden 1951 vaalipuheissa hänen toinen keskeinen
vaatimuksensa oli ollut, että valtion menoja tulisi vähentää, jotta verotusta saataisiin keveämmäksi.51
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Jo riittää. Helsingin työttömät jär
jestivät 23.1.1953 mielenosoituksen
työttömyyttä vastaan ja marssivat
iskulauseita kantaen pääministeri
Kekkosen puheille.
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Lavastettu talouspula
Useimmat suomalaisen poliittisen historian teokset ja muistelmat kertovat niin sanotun niukkasbudjetin historiasta, koska se monessa mielessä pohjustaa seuraavien vuosien talouspoliittisia
näkemyseroja. Maalaisliittolainen pääministeri
Urho Kekkonen hahmotteli vuosina 1952–1953
porvarillisten asiantuntijoiden – lähinnä Sakari Tuomiojan ja Teuvo Auran – avulla deflatorista politiikkaa: hintojen, palkkojen, verojen ja sosiaalimenojen alentamista yhtä aikaa. Sosiaalidemokraatit pitivät suunnitelmaa porvariston
ryhtiliikkeenä, jolla aiottiin laskukautta hyväksikäyttäen kaventaa sosiaaliturvaa ja palkansaajien
tuloja. Kokoomus vetäytyi lopulta hankkeesta ilmeisesti arvellen devalvaation, rahan arvon alentamisen, olevan parempi vaihtoehto.52
Emil Skog oli 1950-luvun alkuvuosina SDP:n
puheenjohtaja. Hän kuvaa, miten Urho Kekkonen esitti sosiaalidemokraateille 17 kohdan ohjelman. Se sisälsi muun muassa työnantajien vapauttamisen lapsilisämaksuista, verohelpotuksia
yrityksille, palkkojen indeksitarkastusten huonontamisen ja mikäli kyseiset toimenpiteet lisäisivät valtion menoja, talouden tasapainottamisen
menoja supistamalla. SDP:n puoluetoimikunta,
hallitus- ja eduskuntaryhmät sanoutuivat irti oh-

jelmasta. Skog yritti puhua asiasta silloiselle presidentille J.K. Paasikivelle, mutta turhaan.
Skog toteaa, että ”presidentti kertoi saaneensa Tuomiojalta, Kekkoselta ja Auralta niin luotettavat tiedot, että hänen on uskottava heidän vakuutuksiinsa.” Sosiaalidemokraatit jättivät hallituksen heinäkuussa 1953. Emil Skog mainitsee
sanoneensa myöhemmin Paasikivelle: ”… Kekkonen, Tuomioja ja Aura yhdessä kantavat vastuun
siitä, että kustannuskriisi yleensä lavastettiin.
Presidentti tuumi, että väitteessäni oli jotain perääkin… On pöyristyttävää, että talous- ja poliittisen elämän nuoret johtajat väittävät taloudellisen kriisin olevan edessä, vaikka talouselämä on
nousussa.” 53
Skogin mukaan Väinö Tanner oli moittinut
sosiaalidemokraatteja, koska he jättivät hallituksen. Tanner koki puolueensa näkemykset niin
kiusallisina, että äänesti muutaman kerran vuonna 1954 oikeiston mukana vastoin oman ryhmänsä kantaa. Turhautuneena puolueensa talouspolitiikkaan hän ei enää asettunut ehdokkaaksi vuoden 1954 eduskuntavaaleissa.54 Tilanne johti hallituksen eroon ja lopulta Sakari
Tuomiojan johtamaan hallitukseen. Prosessi jätti syvät jäljet Urho Kekkoseen: ”Minulla on ollut STK:n kanssa hyvät välit vuosina 1951–1953.
Keväällä ja kesällä esitin poliittisen itsemurhan

uhalla ohjelman, josta olin neuvotellut STK:n
kanssa… Ajoin sitä ohjelmaa läpi kaikin voimin, kunnes oli tultu siihen, että Tuomioja saattoi muodostaa oikeistohallituksensa.” Presidentti J.K. Paasikivi katsoi Kekkosen tulleen harhaanjohdetuksi ja saaneen kantaa ”muiden synnit”.55
Kekkonen oli pääministerinä pyrkinyt
yhteistyöhön hyvien ystäviensä ja arvostamiensa
oikeistolaisten talouspoliitikkojen Teuvo Auran
ja Sakari Tuomiojan kanssa ja oli tullut petetyksi. Hänen luottamuksensa sekä oikeistoon että
deflatorisen talouspolitiikkaan horjui.
Oikeisto ei monestakaan syystä luottanut
Kekkoseen, eikä halunnut hänen jatkavan
pääministerinä kuningastietä presidentiksi, vaan
antoi tukensa Sakari Tuomiojalle. Väinö Tanner
puolestaan katsoi, että SDP:n talouslinja oli väärä
ja vahingollinen ja jättäytyi pois eduskunnasta,
odottaen revanssia kekkoslaisesta ulkopolitiikkasta ja tuhlailevasta talouspolitiikasta.
Entinen ministeri, SDP:n maataloussiiven
Hannes Tiainen kuvaa puolueensa talouspoliittisia näkemyseroja kirjassaan Kun puolue
räjähti. SDP oli asettanut syksyllä 1955 erityisen
toimikunnan talouspolitiikkaa varten. Puheenjohtajaksi oli valittu Väinö Tanner. Toimikunnassa puhunut professori Matti Leppo oli antanut
tunnustusta vuoden 1951 jälkeen noudatetulle
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talouspolitiikalle ja varoittanut kireän rahan
politiikasta. ”Tannerin mielestä Leppo oli turhanpuhuja”, muistaa Tiainen kirjassaan. Toinen
asiantuntija, Klaus Waris Suomen Pankista, oli
esittänyt, että jos poliittisia realiteetteja ei olisi,
tukiaiset tulisi puolittaa, valtion menoja karsia
150 miljoonaa markkaa ja pankkien luotonantoa
kiristää. Waris kuitenkin arvioi, että ohjelman
toteuttaminen kasvattaisi työttömyyttä. Tanner ja hänen takanaan ollut osuuskauppaväki
tukeutuivat Warikseen ajaessaan, kuten Tiainen
ilmaisee, ”omaa kultakantalinjaansa: maan asiat
oli pantava kuntoon kireän rahapolitiikan avulla”.56 Niukkasbudjetti olikin esinäytös seuraavalle
talouspoliittiselle rytinälle, jonka monitahoiset
seuraukset muuttivat Suomea ennakoimattomalla tavalla. Oikeisto oli jo pitkään vaatinut hintasäännöstelyn purkua, ja äänesti vuonna 1955
säännöstelyn nurin. Hallituksen, ammattiyhdistysliikkeen ja Maataloustuottajien Keskusliiton
yksimielisyys särkyi. Kaoottinen tilanne johti
hintojen nousuun, yleislakkoon ja maanviljelijät
järjestivät vastatoimena maitotaloustuotteiden
luovutuslakon keväällä 1956. Yhteiskunnallinen
murros ja taistelu talouspolitiikan linjasta jakoi
oikeistopuolueita ja pian myös sosiaalidemokraattisen puolueen.
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Yleislakko 1956
Työväestön suurin yhteinen esiintyminen Suomessa toisen maailmansodan jälkeen oli ilman
muuta yleislakko maaliskuussa 1956. Se alkoi samaan aikaan kuin Urho Kekkonen aloitti presidenttinä. Työehtosopimusneuvotteluja oli käyty pitkään ja Tomi Mertasen mukaan pientä valoa tunnelin päässä oli ollut näkyvissä vielä helmikuussa 1956. ”Kajastus vaihtui kuitenkin pian täydelliseen synkkyyteen. STK oli aloittanut
neuvottelut ilman ulkomaanmatkalla ollutta vahvaa miestään, vuorineuvos Wilhelm Walhforssia.”
Mertasen mukaan Wahlforssin palattua Suomeen
työnantajien asenteet muuttuivat radikaalisti,
vuorineuvoksen näkemykset voittivat työnantajaleirissä. STK:n puheenjohtaja Arno Solin joutui kertomaan SAK:n johdolle, että aiempi sovintoesitys oli ollut väärinkäsitys, eikä sen pohjalta
voitu edetä.57 ”Jatkuvien hinnankorotusten takia

SAK:lla ei vuoden 1956 alussa ollut juuri muuta
vaihtoehtoa kuin esittää yleislakkovaroitus. Sosiaalidemokraatit olivat keskuudessaan päättäneet
lakkouhan käyttämisestä ja että SAK ajaisi vaatimuksensa läpi. He olettivat, ettei lakkoon tarvitsisi ryhtyä”, Anja Hautala kirjoittaa. Hautala oli
tuolloin Suomen Elintarviketyöläisten Liiton puheenjontaja.58 Yleislakolla vaadittiin 12 markan
tuntipalkan korotusta ja kolmen prosentin liittokohtaista erää.
Nuorisoliittolainen ja autoilija, Siltasaaren
demokraattisten nuorten ohjelmaryhmän jäsen
Helge Jämsen teki muistiinpanoja vuonna 1956
yleislakon aikana lähettääkseen ne morsiamelleen Anja Väliniemelle (Jämsen) Puolaan59:

Anja!
Alkoi yleislakko. Suhtautuminen lakkoon melko
yliolkaista, ei uskoa sen pitempiaikaiseen jatkumiseen,
ovathan SAK:n johtomiesten aikaisemmat edesottamukset vähemmän luottamusta herättäviä.
6. 3.1956 Tiistaina oli rauhallisempaa ohjelman
puolesta, mutta kaupungilla tapahtui sitä enemmän.
Poliisit kokoomuksen nuorten avulla koetti terrorisoida
lakkovahteja.
7.3.1956 Illalla esiintyminen Matinkylässä. Yleisö
liikkuvaa, sillä sattui usein, että jossain tarvittiin
lakkovahteja ja että oli tarpeen lähettää lähetystö joko
yleisradioon taikka vastapuolen pääkallonpaikalle.
9. 3.1956 Helsingin ammatillisen paikallisryhmän
toimesta järjestettiin päivän kuluessa 4 ns. ”tunnin tuokiota”. Ohjelmasta huolehtivat sekä sos.dem. nuorten
että meidän järj. ohjelmaryhmät. Yleisö, jota oli salin
täydeltä, oli haltioissaan. Kotimatkalla hiljaa kävellessäni tulin hiukan ajatelleeksi tilannetta rakkaassa
Suomessa ja tulin huonolle tuulelle lakon aiheuttajia
kohtaan – voi pirun ihramahat. GAZ on seisonut viikon
tuossa rannassa korkeitten lumivallien keskellä. Elämä
tuntuu niin toivottomalta, kun aikuiset miehet joutuvat
laulellen viettämään arkipäiväänsä. En voi sanoa, että

Kaikki paikat kiinni. Lakkomarssi Kemissä
16.3.1956. SAK:n julistamassa yleislakossa oli
mukana 400000 ihmistä, vaikka SAK:ssa oli
270000 jäsentä. Lakko sai sosiaalidemokraatit
ja kommunistit yhteiseen työtaistelurinta
maan.

talous tästä vielä kärsisi, mutta tiedän ystäviä joiden
rahat ovat loppu – perkele.
13. 3.1956 Porukalla oli vähän proput tiukalla,
eikä ihmekään, sillä onhan jo melkein kaksi viikkoa
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yhteen menoon harjoiteltu ja esiinnytty kaiket päivät. Syyllistyin
siihen soppaan ehkä pahiten, sillä asiaa ajateltuani, huomaan nyt,
että yleensä otan vähän liiaksi pomomaisia otteita. Iltapäivällä
vedin pari tuntia lonkkaa, sillä koko elämä tuntui niin höntiltä.
Porukkamme sai hiukan mannaakin, sillä Kosti (Kivilahti) sanoi,
että meidän ryhmällämme on mahdollisuuksia, koska se on melko
ilmeikäs. En ole siitä kertonut muille kuin sinulle ja Väiskille.
14.3.1956 Lakko jatkuu, samoin viihdytystoiminta. Ohjelma
on melko hyvä, sillä suuret tähdet, kuten Manni, Lepistö, Rautavaara ja muut pienemmät tekijät ovat olleet mukana auttamassa
tilaisuuksien järjestämisessä. Tämä päivä oli muuten asiarikas, sillä
SAK on lopultakin päättänyt järjestää mielenosoituskulkueen.
16.3.1956 Haapaniemen kenttä oli meidän ja Kallion ja
Sörkän työväen kokoontumis- ja lähtöpaikka. Porukkaa oli paljon,
arviolta n. 30 000. Illalla jouduin lähtemään Nurmijärvelle, jonka
pienviljelijäväestö oli lahjoittanut lakkolaisille ruokatarvikkeita.
Tällaisia reiluja ystäviä on kaupunkien työväellä, vaikkakin eräät
ammattiyhdistyspamput ovat vielä lakon aikanakin koettaneet
sotkea pienviljelijöiden ja työväestön suhteita.
19.3.1956 Aamulla kuulimme, että lakko lopetetaan 20.3. klo
6.00. Suomen työväki voitti tämän sitkeän taistelun, se voitti sen,
koska lakon alkupäivistä alkaen koko työväki, eräitten hyvin tuntemiemme tyyppien vastustuksesta huolimatta, yhtenäisin rivein
taisteli ja kasvoi taistelun aikana voimaksi ja nitisti kapitalistien
rintaman. Tämän lakon aikana on monille, monille työläisille vasta
selvinnyt rakkaan isänmaamme luokkaluonne, kuinka poliisit ja
yleisradio ja porvarilehdet koittivat kaikkensa, valhetta ja väkivaltaa käyttäen murtaa työläisten rintaman.
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Poliisi kimpussa. ➤
Poliisi pamppui
neen hajottaa
väkijoukkoa Man
nerheimintien
Essolla Helsingis
sä saadakseen
bensiininjakelun
jatkumaan
6.3.1956.

89

KUN SUO MI PUN ASTU I

KAHAKOITA KOVAT PIIPUSSA
Mielialat kiehuivat yleislakon aikana. SDP:n puheenjohtaja Emil Skog kertoo muistelmissaan,
että puoluesihteeri Väinö Leskinen olisi halunnut, maahan julistettavan poikkeustilan. 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”.60
Martti Vasama oli tuolloin upseerikokelaana. Bensiinikahakoiden jälkeen hänelle esiteltiin
tilanne varuskunnassa; konekiväärivyöt oli valmiiksi panostettu ja seuraavana päivänä rakennettiin varuskunta-alueelle konekiväärien vaihtoasemat. Vasamasta juttu oli tuntunut aika juhlalliselta. Varuskunta valmistautui puolustautumaan mahdolliselta lakkolaisten hyökkäykseltä.
Vasama arveleekin, että joku ”kävi kuumana Helsingissä”.
SOSIAALIDEMOKRAATTIEN
OPPOSITIO ARVIOI
SDP:n oppositio arvioi kaksi vuotta myöhemmin:
”Joku voi tyytyä yleislakon syntymisen selityksenä siihen, että toteaa elinkustannusindeksin
nousseen joulukuulta 1955 helmikuuhun tultaessa 6 prosentilla ja kun työnantajat eivät suos-
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tuneet antamaan siitä kompensaatiota, syntyi
yleislakko. Mutta on pakko kysyä, miksi ei tähän
työehtosopimusten hengenmukaiseen kompensaatioon suostuttu? Paljon pienempiin hintojen
nousuihin liittyvät kompensaatiovaatimukset,
esimerkiksi vuonna 1954 ja monta kertaa sitä ennen, olivat menneet läpi yleislakolla uhkaamalla. Miksi ei vuonna 1956? Taipumattomuuteen
oli syitä, jotka ovat jääneet liian vähälle huomiolle. Yleislakon selvittelyjen yhteydessä työnantajapuolen kuultiin sanovan: ”Emme pelkää enää…”
Pelon väheneminen 1955-1956 on selitettävissä
sillä, että porvaristo tulkitsi naapurimassamme
Neuvostoliitossa 1954–1955 sattuneet tapahtumat lännen mahdollisuuksia lisäävinä.61 Syksyn
1956 kansannousut Puolassa ja Unkarissa antoivat lisää puhtia yleislakon jälkiarvosteluun. Porvarillinen maailma meillä niin kuin muuallakin
alkoi organisoida toimintaansa, se oli saamassa jälleen itseensä 1930-luvun ryhtiä. Oli selvää,
että leskisläiset olivat vieneet puolueen sisäisen
kahtia jakaantumisen talouspoliittisissa kysymyksissä porvarien tietoon. Leskisen tiedettiin
tukevan Tannerin-von Fieandtin politiikkaa. Olisi siis perin kevytmielistä nähdä yleislakossa vain
se puoli, joka näkyi lakon päätyttyä 12 markan
tuntipalkan nousuna. Kyllä porvarillis–leskisläisen rintaman yhteistyö on tarkoittanut ja tar-

koittaa, niin kuin Leskinen sanoo, muuttaa kokonaan sodanjälkeinen ”väärä suunta talouspolitiikassa”.62
HERTTA KUUSINEN KIRJEESSÄÄN
SKDL:n kansanedustaja kirjoitti isälleen kirjeessään 2.4.1956: ”Se oli sittenkin, oli ja meni. Yleislakko nimittäin. Taisin viime kirjeessäni valitella, ettei siitä mitään tule. Niin huonosti me osasimme arvioida tilannetta. Totta puhuen se oli yllätys miltei kaikille, jopa Eero A:lle, (Antikainen,
SAK:n puheenjohtaja) ynnä muille SAK:n johdossakin… 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 sanoneeksi, kapitalistit eivät
niinkään pelänneet itse lakkoa kuin työläisten
vasemmistolaistumista.”63
SYNKKÄ PÄIVÄ TYÖNANTAJILLE
Lakon päättämissopimus oli kova pala vuorineuvos Wilhelm Wahlforssille. Hän katsoi SAK:n saaneen sataprosenttisen voiton. Hänen arvionsa
mukaan maan hallitus oli SAK:n määräiltävissä:
”…se tilaisuus, jonka työnantajat olivat saaneet
tuodakseen äänensä jälleen kuuluville ja estääkseen vasemmistoaineksen etenemisen valtakun-

Aikaa urheilla. Lakkopainit Helsingin ➤
Työväentalolla yleislakon aikaan
19.3.1956.
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nan asioiden ohjaamisessa, on työvaliokunnan
enemmistön päätöksellä kokonaan tuhottu…”64
Yleislakosta jäi työnantajapiireille ankara muisto vuosikymmeniksi. Kun STK vuonna
1964 suostui työajan lyhennykseen, perusteluksi esitettiin, että tunnelmat alkoivat muistuttaa
yleislakon aikoja. Vielä 1980-luvun lopulla STK:n
edustajat perustelivat suuttuneille työnantajille
suostumistaan pekkaspäiviin samalla tavalla, että tunnelmat alkoivat liiaksi muistuttaa yleislakon aikoja. 65
PERIVÄTKÖ NEUVOKSET
SITTENKIN VOITON?
Yleislakko yhdisti oikeistoa. Maalaisliiton eduskuntaryhmän jälkipyykissä 21.3.1956 riideltiin
lakon lopettamissopimuksen sisällöstä, ja puolueen työvaliokunnassa oli kiihkeä tunnelma. Pohjois-Karjalan piirikokouksessa Arvi Ikonen jyrisi,
että lakkovahdeista oli tullut ”yleisöä terrorisoiva
miliisi”. Maalaisliiton puoluevaltuuskunnan julkilausuma vaati huhtikuun lopulla 1956 yleislakon
aikaisten ”laittomuuksien tutkimista ja rikkojien
saattamista viipymättä rangaistuksiin”.66
”Yleislakko havahdutti työnantajat pohtimaan yleiseen mielipiteeseen vaikuttamista samaan tapaan kuin he olivat tehneet itsenäisyyden ajan alussa, kun he suunnittelivat valkoista
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propagandaa punaisen vastapainoksi ja sotien jälkeen, kun sosialisointi uhkasi,” Markku Mansner
kirjoittaa. STK tilasi mainostoimistolta kampanjan, joka ajoitettiin vuoden 1957 alkuun. Työnantajat halusivat iskostaa suomalaisten mieliin, ettei
elintaso nouse palkankorotuksilla, vaan tuotantoa on lisättävä ja työrauha sen vuoksi säilytettävä. Lehdille ja Yleisradiolle jaettiin valmiita artikkeleita, pakinoita, piirroksia sekä aineistoa niiden
omia artikkeleita ja ohjelmia varten. STK julkaisi
14 maksettua ilmoitusta Helsingin, Turun ja Tampereen lehdissä. Aineistoon kuului lisäksi elokuva,
jota esitettiin koko maassa elokuvateattereissa alkufilminä. Materiaali meni hyvin tiedotusvälineissä läpi, valtakunnallisista lehdistä paikallislehtiin
saakka, ja radio käytti sitä ohjelmissaan. Kampanja herätti polemiikkia televisiossa.67
LAKKOILIJAT OIKEUTEEN
Yleislakon päättämissopimus edellytti kostotoimista pidättäytymistä, eivätkä työnantajat aloittaneet oikeudenkäyntejä lakkolaisia vastaan. Poliisi ja viranomaiset asettivat kuitenkin 344 henkilöä syytteeseen. Alioikeudet tuomitsivat 55 oikeudenkäynnissä 57 syytettyä ehdottomaan vankeuteen, 70 ehdonalaiseen ja 142 sakkoihin. Pisin vankeustuomio oli vuosi ja kuusi kuukautta.
Tuomituista huomattava osa oli mielenosoituk-

sista ja bensiiniasemien liepeiltä pidätettyjä henkilöitä ja lakkovahteja. Heitä syytettiin poliisin
vastustamisesta, jopa kapinasta. Pitkien väittelyiden jälkeen eduskunta sääti armahduslain, jonka ulkopuolelle jäi vielä 50 tuomittua. Presidentti
Kekkonen armahti heistä valtaosan.68
Oikeudenkäynnit suututtivat sekä työväenpuolueita että ay-liikettä. Etenkin Turussa järjestettiin näyttäviä mielenosoituksia vangittujen
puolesta kuten Kansan Uutiset 12.2.1958 kuvasi:
”turkulaiset saattoivat tuomittuja ja vankilan salpa sulkeutui. Kymmenillä työpaikoilla työt lopetettiin puolelta päivin. Kulkueessa oli 2000, portilla 3000 mielenosoittajaa, jotka lauloivat vangituille tovereilleen. Tuomittujen perheille järjestettiin erikseen tilaisuus.”69
Suomalaisilla vasemmistolaisilla oli kipeitä
muistoja. Vuonna 1956 työmailla oli vielä paljon
punakaartilaisia, jotka olivat kokeneet vankileirit
ja hirmuteot. Oli myös ihmisiä, joille 1930-luvun
terrori oli tuttua, vasemmistolaisten ammattiyhdistysaktiivien vangitsemiset ja Pihkalan rikkurikaartit, miltei kaikki muistivat miten lakkolaisia
oli ammuttu ja pamputettu 1948–1950 Arabian
ja Kemin lakkojen yhteydessä. Menneisyys eli arvioissa voimakkaasti mukana, eikä tulevaisuudesta ollut tietoa. Ammattiyhdistystoiminta vaikutti
yleislakon jälkeen vaaralliselta touhulta.
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Saattojoukko. Yleislakon takia
vankilaan joutuneet kuusi turkulaista
saatettiin tuomiota kärsimään. Kym
menillä työpaikoilla työt lopetettiin
puolen päivän aikaan.
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Vangituille laulettiin ja
vangittujen perheen
jäsenille järjestettiin
erikseen tilaisuus. 3000
ihmistä osoitti mieltään
vankilan portilla Turussa
12.2.1958.
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Käsi käy kukkarolla
Oikeiston talouspoliittinen hyökkäys, omalaatuinen rökitysvaihe, johti ensimmäiseen vasemmistoenemmistöön itsenäisen Suomen eduskunnassa. Kansalaisliikehdintä käynnistyi ja voimistui
lapsilisien jarrutuskeskustelun jälkeen ennakoiden SKDL:n vaalivoittoa. Sosiaalidemokraattien
kriisi syvenee avoimeksi hajaannukseksi. Huikea
tapahtumasarja on myös talouspoliittinen oppitunti sinisilmäiselle henkilölle, joka ei tunne talouspoliittisten lavastusten mekanismeja ja uskoo, että talouspolitiikassa on vain yksi oikea –
kulloisenkin hallituksen esittämä – vaihtoehto.
Yleislakon jälkeen kansantalouden tila näytti suotuisalta. Suomen Sosialidemokraatti -lehti kertoi 4.4.1956, pari viikkoa lakon päättymisestä, että valtion varsinaisten tulojen ylijäämä
oli ollut edellisenä vuonna 37 miljardia markkaa.
Näin todettiin valtion talouden tarkastusviraston
tilinpäätösyhdistelmässä. Verotulot olivat nousseet melkoisesti arvioitua suuremmiksi.
Yleislakkoa kuitenkin seurasi rankan rökityksen aika, hintojen nostolla suomalaisille haluttiin
opettaa, ettei lakkoilu kannata. Lakkotuomioilla ja elintason laskulla haluttiin antaa kokemus,
joka säilyisi mielessä muistuttamassa lakkoilun
vaaroista. Yleislakosta vuoden 1958 vaaleihin

Suomen Pankki pääjohtajansa Rainer von Fieandtin johdolla pyrki palaamaan sotia edeltäneeseen kireän rahan talouspolitiikkaan. Kun eduskuntaan tuli tämän opetuksen jälkeen tai ehkäpä
juuri sen seurauksenakin vuoden 1958 vaaleissa
vasemmistoenemmistö, porvarillinen yhteiskunta hätkähti.
BUDJETTIBLUFFI
Eduskunnan vasemmistoenemmistön myötä
vuosien 1956–1958 talouspoliittinen linja arvioitiin uudelleen. Suomen Sosialidemokraatin Muut
lehdet -palstalla 29.1.1959 lainataan Uutta Suomea: ”Tarkasteltaessa Suomen valtiontaloutta ja
vertailtaessa sitä muihin maihin havaitaan, että budjettimme on monessa mielessä varsin erikoislaatuinen. Erityisesti on merkillepantavaa,
ettei se jakaannu käyttö- ja pääomabudjetteihin
samalla tavalla kuin esim. muiden Pohjoismaiden
budjetit. Kansainvälisen käytännön mukaan tulisi kuitenkin näin olla, sillä budjetin kansantaloudelliset vaikutukset ovat läheisessä yhteydessä
juuri käyttöbudjetin tasapainoasteeseen. Yhdistyneiden kansakuntien budjettisuosituksissa on
tämän johdosta jopa menty niinkin pitkälle, että
budjetin vajaus- ja ylijäämäkäsitteitä katsotaan
voitavan käyttää vain käyttöbudjetin yhteydessä.
Jos näin pyrittäisiin tekemään Suomenkin osal-

ta, havaittaisiin, että kansainvälisen terminologian mukainen käyttöbudjetti on meillä jo vuodesta 1949 alkaen ollut melkeinpä poikkeuksetta
erittäin vahvasti ylijäämäinen. Epäsuorasti tämä
käy ilmi myös siitä, että valtion sijoituksista ja jopa ns. tuloa tuottavista sijoituksistakin valtaosa
pystytään rahoittamaan veroilla eikä lainoilla,
kuten kansainvälinen budjettikäytäntö edellyttää. Esim. vuosina 1950–1957, jolloin valtion tuloa tuottava nettovarallisuus lisääntyi 220 miljardia markkaa, rahoitettiin tämä summa kokonaisuudessaan verovaroin.”70
Artikkelin mukaan miltei säännöllisesti vuosina 1956–1958 kolmen kuukauden välein vallinnut valtion kassakriisi olikin seurausta kansainvälisen käytännön, Pohjoismaiden ja YK:n suositusten vastaisesta budjettirakenteesta. Ylijäämäisinä vuosina eduskunnan päättäjät pakotettiin
supistamaan ankarasti valtion menoja kassakriiseihin vedoten – ja koko juttu oli kupla.
Herroja haukuttiin ja epäiltiin, muttei kukaan osannut kuvitella, että vajaus olisi silkkaa
lavastusta.
Myöhempien vaiheiden taloustutkijat ovat
ihmetelleet silloista taloudenpitoa, koska valittu
linja lähinnä syvensi taantumaa: ”Aikakauden finanssipolitiikkaa voi todella luonnehtia aktiivisesti suhdanteita kärjistäväksi... valtion kassa-
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tasapainon varjelu saikin täysin absurdeja piirteitä: valtio jopa lakkautti kaikki maksunsa eli
julisti itsensä hetkellisesti maksukyvyttömäksi
15.3.1957, mikä on nykyaikaisten valtiontalouksien historiassa ainutlaatuista, semminkin kun
valtiontalous oli juoksevilla menoilla mitattuna
samana vuonna ylijäämäinen!”71
Inflaatio söi yleislakolla saavutetun 12 markan tuntipalkankorotuksen nopeasti. Sen vuoksi
monien mieliin tarttui vuosikymmeniksi ajatus,
että palkkojen korotukset siirtyvät hinnankorotuksiksi ja siksi palkkataistelu on turhaa.
Yleislakon jälkeinen hintojen nousu johtui
kuitenkin ennen kaikkea siitä, että hallitus poisti
elintarvikkeilta ja bensiiniltä valtion tukia, joiden
avulla hinnat oli pidetty kurissa. Perusteluna oli
yleislakon päättämissopimus, joka antoi työnantajille helpotuksia. Helpotusten valtion kassaan
aiheuttama vajaus piti korjata vähentämällä kansalaisten saamia elintarvikesubventioita ja korottamalla veroja. Kyse ei ollut missään nimessä
”luonnollisesta palkkojen ja hintojen keskinäissuhteesta”, Adam Smithin näkymättömän käden
heilahduksesta, vaan hallitusten talouspoliittisista päätöksistä.
Suomen Pankin kireä rahapolitiikka kiristi
myös yritysten taloutta ja työttömyys lisääntyi,
valtion vähentyneet verotulot hupenivat työt-

tömyyden hoitamiseen. Sekä lakossa olleet, että lakkoa vastustaneet ihmiset joutuivat maksamaan lakon ”haitalliset seuraukset” korkeampina hintoina.
Sosiaalidemokraattinen pääministeri K.-A.
Fagerholm selvitti eduskunnalle säätötoimien
merkitystä keväällä 1957 ja totesi, että elinkustannusindeksi oli noussut vuoden 1955 joulukuusta 19 prosenttia: ”Elinkustannusindeksin
nousuun ovat ratkaisevasti vaikuttaneet ne kahdesti suoritetut valtiontalouden saneeraukset…
Siten voidaan laskea, että yksistään ne hinnannousut, jotka välittömästi aiheutuivat subventioiden poistamisesta sekä erinäisten maksujen
korotuksista ja muista hintajärjestelyistä, ovat
korottaneet mainittua indeksiä 8%.”72
Seurauksena oli ankara väittely ja suuttumus,
ihmiset alkoivat erota ammattiyhdistysliikkeestä.
Helge Talvitie työskenteli näinä vuosina eri
puolilla Suomea useilla työpaikoilla. Hänen mukaansa kaikkialla käytiin ankaraa poliittista väittelyä. Joskus ihmiset lopettivat työt tuntia aikaisemmin ja menivät pukukoppiin riitelemään. Talvitien mukaan pääasiallinen aihe oli yleislakko ja
sen merkitys. Kommunistit pääsivät vähemmällä,
koska sosiaalidemokraatit kiistelivät keskenään.
”Politiikkaa puhuttiin kovasti. Ruokatunneilla kävin ostamassa Kansan Uutiset. Etenkin

yleislakon jälkeen riideltiin politiikasta paljon.
Tuli oikea pettymyksen aalto. Yleislakon jälkeen
palkat putosivat metsätöissä, riideltiin hintojen
noususta ja yleislakosta yleensä. Demarien hajaannus tuntui työmailla, ne riiteli jumalattoman
paljon keskenään. Työmailla tepsuttajat (SDP:n
vasemmistosiipi) oli yleensä enemmistönä. Kyllä oikeiston hyökkäys vei meitä masennuksen tilaan, lapsilisäjarrutuksen jälkeen tunnelmat sitten rohkaistuivat. Sitä äitimammakin piti hyvänä, vaikka olikin oikeistolainen. Mutta ilmapiiri
parani kunnolla vasta 1960-luvulla. Työeläkelait,
sairausvakuutus olivat tärkeitä asioita ja nostivat
tunnelmaa”, Talvitie kertoo.
Voikin olettaa, että juuri tämä SAK:n yleislakon jälkeinen vaihe, oli voimakkain tekijä SDP:n
hajaannuksen takana. Lakkotaistelut olivat saaneet ihmiset aktivoitumaan ja kasvattaneet heidän yhteiskunnallista kiinnostustaan. Yleislakon
taloudelliset saavutukset mitätöi hallitus, jossa
sosiaalidemokraatit olivat mukana ja SDP:n Väinö Tanner kannatti aktiivisesti valittua toimintalinjaa. Ammattiyhdistysväki puolestaan ei voinut
hyväksyä lakon tulosten mitätöintiä, hintojen
ja verojen nostamista. Talouspoliittinen erimielisyys oli syvää, liittyihän se ammattiyhdistysliikkeen kaikkeen keskeisimpään voimankäytön
mahdollisuuteen, lakkoon, ja sen tuloksiin.
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Tilannearviointiin joutui osallistumaan koko
SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen jäsenkunta,
jota harjoitettu talouspolitiikka rankaisi. Kansalaisten kokemukset ja tunteet välittyivät kannattajien mukana poliitikoille. Tällaisen prosessin
luonnetta olisi hyvä tutkia vuoropuhelun kautta.
Poliittiset ratkaisut vaikuttavat kansalaisten elämään ja kansalaisten mielipiteet, toiminta ja äänestyskäyttäytyminen ohjaavat poliitikkoja. Suomen Sosialidemokraatti -lehden artikkeleista näkyy, miten ongelmallista sille oli olla sekä Väinö
Tannerin johtaman puolueen että SAK:n lehti.

YLEISLAKOSTA KUNNALLISVAALEIHIN
– OIKEISTO ETENEE
Huhtikuussa 1956 pääministeri K.-A. Fagerholm
kertoi puheessaan, että yleislakon myönnytykset
työnantajille, 11–12 miljardia markkaa, vähensivät valtion tuloja, joten veroja joudutaan korottamaan ja tekemään supistuksia. Isot supistukset

Kunnallisvaalin tulokset 1956
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Puolue

1956 ääniä

1953 ääniä

1956 %

1953 %

SDP

424 977

449 000

25,4

25,5

SKDL

353 967

407 000

21,2

23,5

Porv. yht.

855 000

904 000

52,4

51,4

ovat tulossa, esitteli valtiovarainministeri Aarre
Simonen ilmoittaessaan bensiinin ja ruuan hintojen korotuksista. Ihmiset huolestuivat, etenkin
sokeria hamstrattiin jopa 19 kilon erissä, koska
tiedettiin sokerin ja margariinin hintojen nousevan.73
Sosiaalidemokraattisen puolueen kuohunta
kärjistyi. Puolueen johto koki asemansa uhatuksi ja alkoi julkaista Työväen Tiedotuskeskus -nimistä julkaisua. Puheenjohtaja Emil Skogin johtaman ryhmittymän mielestä Suomen Sosialidemokraatti oli liiaksi valjastettu silloisen puoluesihteerin Väinö Leskisen johtaman opposition äänenkannattajaksi.
Hallituksen päättämät bensiinin hinnankorotuk ➤
set saivat automiehet liikkeelle. Bensiiniä varas
toitiin kanistereihin ja varatankkeihin 18.9.1957.
Bensa-asemilla riitti tungosta, vaikkei Suomessa
vielä ollutkaan kovin paljon autoja.
Murheenryynit. Kauraryynejä hankittiin varas
toon tiedossa olevien hinnankorotusten takia
20.10.1956.
Huhtikuussa 1956 pääministeri Fagerholm
kertoi, että yleislakon myönnytykset työnanta
jille (11–12 miljardia) vähensivät valtion tuloja,
joten veroja jouduttaisiin korottamaan ja
toteuttamaan supistuksia. Valtiovarainministeri
Simonen esitteli bensiinin ja ruuan hintojen ko
rotuksia. Ihmiset huolestuivat ja etenkin sokeria
hamstrattiin jopa 19 kilon erissä. Hamstrausjono
Elannon edessä 20.10.1956.
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Ensimmäisen Työväen Tiedotuskeskus -lehden etusivun julkilausumassa todetaan, kuinka
”porvaristo on todellisuudessa samalla valmistellut paluuta yhteiskunnallisten asiain hoitoon
1930-luvun tapaan siirtääkseen laajojen kansalaispiirien sodan jälkeen saavuttamat taloudelliset lisäetuudet ja sosiaaliset oikeudet suurpääoman ja sen ympärille ryhmittyneiden voimien
käyttöön. Vaikutusvaltaisella taholla valmistellaan suurtyöttömyyttä mm. ammatillisten järjestöjen voiman eliminoimiseksi.”74
Maalaisliitto voitti vuoden 1956 kunnallisvaalit. ”Tulos oli niin hyvä, että se yllätti Maalaisliitonkin”, kuvasi järjestösihteeri Pekka Silvola yhteenvedossaan Maalaisliiton keskushallitukselle. Ääniä
tuli lisää etupäässä vasemmalta. Silvolan mukaan
”kommunismi Suomen maaseudulta on häviämässä. Sama koskee myös sosialidemokraatteja”.75
Kauppalehti 9.10.1956 kiitti asutustoimintaa: ”Mitä sodanjälkeisestä asutustoiminnastamme sanottaneenkin, on kai nyt pakko todeta sen
yhteiskunnallinen merkitys Maalaisliiton noukittua lisäpisteitä porvareille kommunisteilta. En
nimittäin usko, että Stalin-kultin saama tuomio
on vaikuttanut sitä taikka tätä jossakin Puutossalmen Purnunperällä, kun taas oman tilan saanti on varmasti kehittänyt isäntämieltä ennen tilattomassa väestössä.”

Hertta Kuusinen kirjoitti isälleen 17.10.1956:
”Mistä sinä arvasit, että saisimme vaaleissa selkäämme, kun kirjoitit toivovasi, ettemme häviäisi paljon? Juuri niinhän kävikin, 1,5 % suhteellisen vaalitappion saimme ja olemme nyt suunnilleen samassa kuin eduskunta- ja presidentin vaaleissakin… Porvarit ja osa sosdemoja pystyivät
yleislakon jälkeen lamauttamaan työväkeä sekä
tulosten tyhjäksi tekemisellä että propagandallaan… Maalaisliitto, samalla kun se häikäilemättä yllytti työläisiä vastaan, kuori kermat ulkopolitiikasta, joka on aikaisemmin ollut meidän vahva
aseemme. … Kyllä nuo kansandemokratian maissa tapahtuneet sekavuudet ja niiden selvityksetkin vaikuttavat.”76
SUPISTUKSET JA HINNANKOROTUKSET SYKSYLLÄ 1956
Valtion kassatilanne kiristyi ja tarvittiin uusia
toimenpiteitä. Niitä saatiinkin, Suomen Sosialidemokraatin mukaan valtion taloudessa tehtiin
19.10.1956 lähes 39 miljardin markan ”puhdistus”, kahvi, sokeri, voi ja makkara kallistuivat jälleen. Kahvi ja sokeri hamstrattiin kaupoista loppuun.
Valtionvarainministeri, sosiaalidemokraatti Aarre Simonen epäili, että noususuhdanne on
kääntymässä ja kaikki, mistä on varoitettu, to-

Viereinen sivu: Vastalauseet alkoivat, kun yleislakon
saavutukset vedettiin pois. Munkkiniemen raken
nustyöläisten lähetystö SAK:n johdon puheilla
esittämässä 2500 rakennustyöläisen kannan pal
kankorotussaavutusten hupenemiseen 31.11.1956
.
Kallista rasvaa. Voipaketista sai maksaa korotusten
jälkeen lähes kolmanneksen enemmän.

teutuu: ”Valtion maksuvalmius on kassavarojen
jatkuvasti supistuttua tullut varsin heikoksi. Suomen Pankki on inflaation vastustamispyrkimyksessään katsonut asiakseen noudattaa erittäin kireän rahan politiikkaa.” Saman puolueen Väinö
Tannerilla oli johdonmukainen näkemys: ”Kaikkien pitäisi tinkiä. Meidän sisäpoliittinen vaikeutemme on siinä, että meillä on aivan liian paljon
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kommunisteja. Heistä on ollut paljon puuhaa niin
kuin hyttysistä.”77
Voin kotimainen kulutus vähentyi, varastot
kasvoivat tuntuvasti. Varastossa oli noin 74000
astiaa voita, kun vastaavana aikana edellisenä
vuonna oli ollut 28000 astiaa. Viikkomyynti tippui 13550 astiasta 9400 astiaan syyskuusta marraskuuhun syksyllä 1956.78
Valtion kassatilanne oli erittäin kireä, lapsilisät saatiin kuitenkin maksetuksi.79 SAK:n valtuusto käsitteli tilannetta 9.12.1956 ja totesi, että
elinkustannukset olivat nousseet maaliskuusta jo
noin 20 prosenttia ja tulevat edelleen kohoamaan.
Valtuusto totesi myös, että elinkustannusten nousu on suurelta osalta aiheutunut valtiovallan toimenpiteistä ja nimenomaan lokakuun hintaratkaisuista.
TASAPAINOILUA SUOMEN
SOSIAALIDEMOKRAATISSA
Puolueen lehti ei tarjonnut työmailla kinasteleville sosiaalidemokraateille kovin yksiselitteisiä
näkemyksiä. Asioista kiisteltiin ankarasti työpaikkojen tauoilla ja Suomen Sosialidemokraatti
Syrjäkylien köyhille suurper ➤
heille lähetettiin apupaketteja,
mukaan käärittiin erityisesti
lämpimiä vaatteita, 17.2.1956.
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-lehden sivuilla. Lehden pakina varoittaa: ”Ongelmia on, mutta yleislakko opetti, että palkankorotus aiheuttaa vaan inflaatiota.” Samassa lehdessä
SAK vaati yleislakkosopimuksen mukaisen
elintason palauttamista, SAK:n puheenjohtaja
Eero Antikainen esitteli ammattiyhdistysväen
näkemyksiä: 12–13 prosentin palkkakompensaatiota ei voida vaihtaa almuihin todeten, että
”meidän käsityksemme maassa harjoitettavasta rahapolitiikasta poikkeavat suuresti siitä
linjasta, jota maassa nyt harjoitetaan.” Ja kuin
vastauksena Antikaiselle joulukuun lopussa Ahti
M. Salonen, Väinö Tannerin talouspoliittinen
asiantuntija, epäili, että palkansaajien tulotasotaso oli noussut liikaa suhteessa tuotannollisiin
voimasuhteisiin.80
KESKUSTELU KIIHTYY SDP:SSÄ
SAK:n puheenjohtaja Eero Antikainen totesi Suomen Sosialidemokraatissa, että puolueriidat ovat
aiheuttaneet hallituksen toimettomuutta palkka-asiassa: hinnat nousivat, mutta palkansaajat
eivät saaneet korvausta. ”Parhaillaan käytävässä tulonsiirtokampanjassa on pääomapiirien tunnuksena se, että kuluttajien ostokyky ja elintaso
on liian korkea ja tämä estää riittäviä investointeja teollisuuden laajentamiseksi. Siis ostokyky
alemmaksi. Muualla maailmassa on pidetty käy-

tännössäkin selvänä, että teollistuminen antaa
jatkuvia edellytyksiä tuotannon tulosten entistä
oikeudenmukaisempaan jakoon. Meillä tulisi teollistamisponnistukset suorittaa jo tähänastisen
elintason alentamisen kautta.”81
KASSAKRIISI KEVÄÄLLÄ 1957–
VALTIO LOPETTAA MAKSUT
Valtion kassatilanne oli äärimmäisen heikko
maaliskuussa 1957. Suomen Sosialidemokraatin pääkirjoituksen mukaan valtiolta vaadittiin jo
säästetyn lisäksi vielä 20–25 miljardin säästöjä,
koska kassakriisi oli ainainen painajainen. Ja valtion kassa olikin kuiva maaliskuun lopussa, valitti ministeri Aarre Simonen.82
”Kassakriisin huippu. Valtio lopettaa maksunsa viikoksi. Lailliset maksutkin erikoisluvalla”, Suomen Sosialidemokraatti otsikoi
16.3.1957. Lehti kertoi myös, että hallitus suunnitteli valtion talouden vakauttamisohjelmaa,
neljännes lapsilisästä talletettaisiin säästötilille,
josta lapsi saisi nostaa sen 17-vuotiaana.83 Ihmiset alkoivat hermostua ja eduskuntataloon virtasi lähetystöjä. Ne vaativat, että ”varat vakauttamiseen otettava tuotantolaitosten omistajilta”.84
Pian jouduttiin kuitenkin toteamaan, että vakautussopimus oli hyväksytty ja sen mukaisesti valtion menoja vähennetään 20–25 miljardia mark-

kaa.85 Rakennustyöläiset tekivät aloitteen ja ottivat yhteyttä muihin ammattialoihin, tavoitteena
oli järjestää suuri mielenosoitus. Työväentalon Asali oli tungokseen asti täynnä, kun helsinkiläiset
ammattiosastot pitivät yhteiskokouksen. 86
Kun markkinoilta vedetään pois ostovoimaa
100 miljardia markkaa, se aiheuttaa suuria ongelmia kotimarkkinateollisuudelle, yritysten kaatumisia ja työttömyyttä. SDP:n kansanedustajat
Valdemar Liljeström ja Mikko Hult arvioivat puolueensa lehdessä, että vakautusohjelma oli tulonsiirto köyhiltä rikkaille ja lisäsi vaikeuksia. ”Kassakriisiä eivät mitkään saneeraustoimenpiteet paranna niin kauan, kun Suomen Pankki menettelee
sillä tavoin, että sitä mukaa kun saneerauksia toteutetaan, niin se vetää rahaa pois markkinoilta.”87
Suomen Sosialidemokraatin pääkirjoitus varoitti ay-liikettä ja työläisiä kommunistien masinoimista vastuuttomista hulinoista, mutta jo
viikon sisällä SAK kehotti samassa lehdessä jäseniään varautumaan raskaankin työtaistelun kestämiseen: ”työnantajat ovat vaikeuksia tietoisesti liioittelemalla, inflaatiomielialaa pitämällä yllä,
rahamarkkinoita kiristämällä ja työllisyyttä heikentämällä pyrkineet vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen tuhoamalla palkansaajakunnan vastustuskyvyn.”88
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HALLITUKSEN JA SUOMEN
PANKIN KÄRHÄMÄ
Hallitus sai ankarasti painostamalla Suomen
Pankilta viisi miljardia markkaa. ”Valtion kassan osalta lienee tällä hetkellä kysymys tilapäisestä luoton saamisesta lähimpiä kuukausia,
huhti–heinäkuun kautta varten, sillä jo kesällä
ainakin loppukesästä toivotaan tuotannoittaisten saneerauspäätösten tuovan valtion kassaan
niin runsaasti rahaa, ettei kassakriisiä enää ole”
totesi pääministeri Fagerholm Suomen Sosiaalidemokraatissa. Pääministerin mukaan ”hallituksella on oikeus edellyttää, että Suomen
Pankki tulee kriisitilanteissa apuun. Elinkeinoelämäkin valittaa jo Suomen Pankin kireää linjaa, joka aiheuttaa työttömyyttä.” Pankki oli
vaatinut, että virkamiesten palkkoja tiputetaan
10 prosenttia ja että työllisyystyöt lopetetaan
joksikin aikaa. Suomen Sosialidemokraatin pääkirjoitus kuvasi miten päivä päivältä tilanne oli
pahentunut ja lopun uhka häilyi valtion rahavarojen hoidon yllä.89
VALTIONTALOUTTA SUPISTETAAN
40–45 MILJARDIA
Pääministeri K.-A. Fagerholmin puheen sävy
oli huolestunut: ”Koko poliittinen ja talouspoliittinen ilmapiirimme on vuoden 1955 lopulta
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alkaen ollut suomalaisittainkin katsoen epänormaalissa tilassa. Ensin pieni porvarillinen vähemmistö mitätöi hallituksen hintasäännöstelyvaltuudet, minkä seurauksena aukenivat kaikki portit järjettömyyksille. Seuraava päätös oli maidontuottajien päätös, jolla maidon hintaa korotettiin
erittäin huomattavasti. Tätä seurasi yleislakko ja
maataloustuottajien vastaoperaationa luovutuslakko… Vuoden 1956 aikana on valtiontaloutta
saneerattu yhteensä noin 40–45 miljardin markan edestä.”90
”’Teurastuskomitea’ yrittää estää menoja lisäävien lakien käsittelyn”, otsikoi Suomen Sosialidemokraatti. Oikeuskansleri Olavi Hongan johtama Valtion menojen supistamiskomitea esitti,
että lakisääteisten menojen vähentämisen sijaan
luovuttaisiin uusista hankkeista, kuten ammattioppilaitoksiin, maankäyttöön, asuntuotantoon,
työnvälitykseen ja ammatinohjaukseen liittyvistä
uusista laeista ja velvoitteista. SKDL:n Toivo Kujala jätti eriävän mielipiteen. Komitealle oli annettu tehtäväksi supistaa valtion menoja 25–30
miljardia markkaa.91
Suomen Pankin pääjohtaja Rainer von Fieandt vastasi pääministeri Fagerholmille: ”Pääministeri on julkisuudessa sanonut, että hallituksella tulee kriittisissä tilanteissa olla oikeus vaatia
Suomen Pankin tukea. Tämän johdosta on selke-

ästi sanottava, että jos tuolla tarkoitetaan oikeutta luotonsaantiin Suomen Pankista, niin sellaista
oikeutta hallituksella ei ole.”92
TANNER SDP:N JOHTOON
YHDEN ÄÄNEN ENEMMISTÖLLÄ
SDP:n sisäiset ristiriidat kärjistyivät ja ylimääräinen edustajakokous kutsuttiin koolle keväällä
1957. SAK:n puheenjohtaja Eero Antikainen esitti SAK:n näkemyksen: ”Suomen Pankille on annettu liikaa mahdollisuuksia talouspoliittisen linjan
määrittelyyn. … tietäen Suomen Pankin ympärillä olevien intressipiirien mieltymyksen siihen politiikkaan, jota maassamme harjoitettiin 1930-luvulla.”93
Ylimääräisessä puoluekokouksessa puolueen puheenjohtajaksi valittiin Väinö Tanner. Kokous hyväksyi hallituksen vakaannuttamissuuntauksen. Oppositioon jäänyt entisen puoluejohdon kannattaja ministeri Hannes Tiainen puhui
Hämeenlinnassa: ”Nykyinen tilanne on ns. kireän rahapolitiikan tulosta ja siitä rahapolitiikasta
ovat vastuussa Suomen Pankki ja sitä tukevat piirit. Näin on syntynyt kotitekoinen deflaatio jonka toimeenpanijat perustelevat kantaansa halullaan vahvistaa markan arvoa.”94
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VALTIO EI KYENNYT
MAKSAMAAN PALKKOJA
Ministeri Aarre Simonen tilitti toukokuussa 1957
hallituksen ongelmia; säästetty on, mutta mikään
ei riitä, kassavajaus uhkaa taas, toivottavasti seuraavalla kerralla saadaan luottoa Suomen Pankilta ilman sellaista näytelmää kuin viimeksi.95 Lapsilisien maksua oli siirretty jo kerran ja kassatilanteen takia edessä oli ongelmia. Valtiovarainministeriö oli pyytänyt Suomen Pankilta luottoa
3–4 päiväksi, mutta Pankki kieltäytyi. Eläkkeiden
maksua oli jo siirretty muutamalla päivällä. Valtio pyysi lainaa myös Postipankilta, mutta sieltäkään ei herunut. Suomen Pankin pääjohtaja von
Fieandt totesi kuivasti, että ”pankki valittaa”.
Hallituksen olisi hänen mukaansa pitänyt lykätä
tarpeettomia maksuja.96 Valtion kassassa oli yli
viiden miljardin jatkuva vajaus, pelättiin miten
lapsilisien käy.
MAALAISLIITON HÄTÄAPUHALLITUS
Pääministeri K.-A. Fagerholm oli ollut SDP:n
puoluekokouksen puheenjohtajavaalissa Tannerin vastaehdokas ja hävinnyt yhdellä äänellä. Hän
arvioi, ettei puolue enää tukenut häntä ja hallitus
erosi. Toukokuun lopussa aloitti Vieno Sukselaisen johtama Maalaisliiton vähemmistöhallitus.
Uusi valtiovarainministeri Rkp:n Nils Meinander

kertoi valtion kassavajeen olevan 10–12 miljardia markkaa.97
Kansan Uutisten otsikot hälyttivät
13.6.1957: ”Teurastuskomitea havittelee lähes
30 miljardin säästöjä. Ja hallitus esittikin suuria
hintojenkorotuksia hätäohjelmassaan, maitoon
2 mk, (Helsingissä 3 mk) myös margariinin, voin
ja viljatuotteiden hintoihin nousua. Suunnitelmiin kuului myös siirtää vuoden 1957 toisen
neljänneksen lapsilisien maksatus vuoden 1958
ensimmäiselle puoliskolle.” Hertta Kuusinen
kirjoitti isälleen 15.6.1957: ”Ja meillä on sitten
taas talouspoliittinen tilanteemme vaakalaudalla.
Keksipä tuo Sukselainen (tai joku hänen neuvonantajansa) kuvaavan nimen toimenpiteilleen:
Hätäohjelma! Sosdemot ovat nyt oppositiossa ja
koettavat paikata asemiaan. SAK on vitkutellut
palkkakysymyksen ratkaisua, joka kesän aikana
on vaikeampaa kuin muulloin. Tehtaita suljetaan
ja valtionkin töitä lopetetaan etteivät työläiset
vain uskaltaisi lähteä lakkoon… Naiset ovat olleet
lujasti liikkeellä lapsilisiensä puolesta, mutta on
kansan keskuudessa niitäkin, jotka uskovat valtion ’rahapulaan’ ja kapitalistien ’vaikeuksiin’.”98
Suomen Pankki eväsi rahaministeriltä jälleen
luoton. Pääjohtaja Rainer von Fieandt huomautti, ettei Pankki ei voi myöntää luottoa vajauksellisen talouden rahoittamiseen.99

KAMPPAILU LAPSILISISTÄ
– ÄIDIT MARSSEILLE
Valtion kassakriisillä perusteltu lapsilisien lykkäämishanke suututti yhden tärkeän vaikuttajatahon. Liikkeelle lähtivät Lahden ja Espoon perheenemännät, Sallan naisten lähetystö, puistolalaisten valtuuttamat, joukko Kettuvaaran asukkaita, Kittilän pitäjän naiset, vastalauseadressin 300 allekirjoittajaa Iisalmesta, Tuorilan kylän
työläiset, Asolan perheenäitien lähetystö, maaseutunaisten neuvottelutilaisuus, Vuoksenlaakson perheenäitien lähetystö, Eiran perheenemännät, Keimolan asukkaat, Nuppulinnan vanhempien kansalaiskokous, tukkilaiskisan yleisö, äitejä
Mäntsälästä, Kuopiosta, Porvoosta, Kajaanista...
SKDL:n eduskuntaryhmälle saapui huhtikuusta 1957 alkaen parin kuukauden ajan runsaasti kirjeitä ja kannanottoja, joista lähes kolmisensataa oli muilta kuin SKDL:n jäsenjärjestöiltä.
Lähes sata kirjelmää vastusti lapsilisien siirtämistä. Toiset sata olivat kirjelmiä, joissa paheksuttiin
hallituksen talouspoliittista linjaa ylipäätään. Äidit olivat vihaisia.100
1950-luvun nuorisoliittolainen Marja Myllyniemi muistaa, että joskus hänen vanhempansa
keskustelivat tiukasti rahankäytöstä. Silloin äiti
sanoi, että ”nyt lapset ulos”.101 Perheenäitien tehtävä oli saada raha riittämään. Monissa perheis-
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Kun hallitus aikoi jättää
lapsilisät maksamatta kassa
kriisin vuoksi, äidit tuohtuivat
ja lähtivät taas marssille
29.6.1957. Lapsilisien väli
töntä maksamista vaati myös
samaan aikaan eduskunnassa
oleva suuri äitien ja lasten
lähetystö. Eduskunnassa oli
alkamassa jarrutuskeskustelu.

➤

➤ Äidit ovat liikkeellä. Lapsi
lisämielenosoitus keväällä
25.6.1957 Helsingissä.
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sä työnjako oli sellainen, että mies toi tilin kotiin
ja vaimo käytti sen. Naisille rahan riittämisessä oli kysymys myös taidosta ja säästäväisyydestä. Vaimot hoitivat perheensä ruuan, vaatteet ja
talouden ylipäätään ja tilanne oli heille hankala,
kun kaikki hinnat alkoivat nousta. Kyse oli rahan
puutteesta, mutta myös kunniasta perheen sisällä työssäkäyvien miesten alkaessa ihmetellä, miksi rahat loppuivat kesken.
PUHUMINEN PELASTI LAPSILISÄT
Hallituksen linjaa vastustanut kannanottojen ja
lähetystöjen virta huipentui kesällä 1957, kun
eduskunnassa käytiin niin sanottu jarrutuskeskustelu lapsilisien kohtalosta. Keskustelun aikana eduskuntaan saapui useana päivänä peräkkäin
suuria äitilähetystöjä, ja rakennustyöläiset saattoivat heitä. Viidensadan naisen lähetystö tuli
paikalle 25. kesäkuuta, ja mielenosoitukseen 29.
kesäkuuta osallistui noin 3000 äitiä ja isää.102
Jarrutuskeskustelussa äänessä olivat SKDL:n
kansanedustajat. He puhuivat niin kauan, ettei
päätöstä lapsilisien siirtämisestä kyetty tekemään kesäkuun viimeiseen päivään mennessä
niin kuin laki edellytti ja lapsilisät oli maksettava
perheille täysimääräisinä. Aika ajoin eduskunnan puhemies uhkasi ajaa ulos keskusteluun
aktiivisesti osallistuneen lehteriyleisön. Vihdoin
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ratkaiseva vuorokausi vaihtui ja puhemies totesi:
”Koska vuoden 1957 toinen neljännes on jo
kulunut loppuun ja lapsilisät ovat erääntyneet
maksettaviksi, täysistunto lopetetaan maanantaina 1.7.1957 klo 0.25.”103
Jarrutuskeskustelu sai paljon julkisuutta, se
myös radioitiin. Ihmiset kuuntelivat lähetystä
kautta maan kuin suurta jännitysnäytelmää.
Sadoilletuhansille perheille kysymys oli konkreettisesta toimeentulosta. Haastattelemani henkilöt
pitävät lapsilisätaistelua jollakin lailla oman elämänsä tai yhteiskunnallisen ilmapiirin käännekohtana. Silloin vuosia aktiivisesti ay-liikkeessä
toiminut metallimies Sulo Lehtonen kertoi, että
hänenkin vaimonsa päätti tulla työväenliikkeeseen mukaan vasta jarrutuskeskustelua seurattuaan. Metallimies Timo Piippo kertoi eräässä
luentotilaisuudessa, kuinka koko kotikylän väki
lähti syksyisin ostamaan lapsille koulukenkiä heti
kun lapsilisät tulivat.
Maisa Halonen muistelee tilannetta: ”Odotettu lapseni syntyi huhtikuussa. Äitiyslomaa
pidin puolitoista kuukautta. Rahat loppuivat

Ja vihdoin lapsilisät tulivat mak
suun. Äidit jonottavat syyskuun
sateessa lapsilisiä helsinkiläisen
postikonttorin edessä 6.9.1957.

ja työhän täytyi mennä. Sain työtä Ol. Voiman
konditoriasta. Onneksi voin viedä lapseni äidin ja
isän hoitoon. Myymälänhoitajan apulaisena olin
se, joka teki iltasiivouksen myymälässä. Noina
aikoina käytiin kiivaita kamppailuja lapsilisistä.
Kaiken kiireen lomassa seurasin niitä kello 17
jälkeen. Onneksi myymälässä oli radio! Muistan
sen viivytyskeskustelun, jossa Hertta Kuusisen
sinnikkyys piti yllä puheenvuorojen jatkumista. Lapsilisien merkitys korostui itselleni vielä
enemmän saatuani oman lapsen. Kun lapsilisät
vihdoin maksettiin, ne tulivat tosi tarpeeseen.”
SYYTTELYÄ JA HÄMMINKIÄ
Jarrutuskeskustelu sai poliittisen kentän hämmennyksiin. Rkp:läinen valtiovarainministeri Nils
Meinander kiihtyi valtavasti, hän tuntui ottaneen
asian henkilökohtaisena haasteena. Meinander
vaati, että uusi laki lapsilisien lykkäämisestä oli
säädettävä välittömästi. Muissa puolueissa ilmeisesti kuunneltiin radiota ja epäröitiin tämäntyyppisen ripeän toiminnan järkevyyttä puolueiden
kannatuksen näkökulmasta. Väinö Tanner totesi totutusti, että pää on jäänyt vetävän käteen, oli
eletty yli varojen, ja että silloiseen elintasoon ei ollut varaa. Kolme Rkp:n ministeriä erosi, koska hallituksen enemmistö ei suostunut antamaan uutta
lakia lapsilisien lykkäämisestä. Suomen Sosialide-

mokraatin pakinoitsija valitti, että kaikki syyttävät toisiaan: ”Porvarit väittävät, että Tannerin olisi pitänyt ajaa 1953 säästölait läpi. Vielä mainittuna vuonna kukaan ei uskaltanut avata suutaan
säästäväisyyden puolesta. Vastuu lankeaa kaikille maamme puolueille, vaihtoehtona myös devalvaatio.”104
Aarre Simonen, entinen valtiovarainministeri, oli siirtynyt Emil Skogin mukana SDP:n
oppositioon ja Fagerholmin hallituksen erottua
joutunut pois hallituksesta. Nyt hän arvioi politiikkaa, jota oli ollut keväällä itse harjoittamassa:
”Kesken kansainvälistä noususuhdannetta maahan rakennettiin yleisen talouspolitiikan virheillä
80000 hengen työttömyys, jonka sinänsä välttämätön hoitaminen vei kassan tyhjäksi. Keskuspankin ponnistelu rahanarvon puolesta ansaitsee
kaiken tukemme, mutta joustavuutta kaivataan…
nimenomaan silloin kun talouselämämme
kehitys on saanut ja on jatkuvasti saamassa lisää
depressiivisiä jollei suorastaan deflatorisia piirteitä. Maassa täytyy olla hallitus, jonka yhteistyö
keskuspankin kanssa ulottuu muuhunkin kuin
’alituisesti nalkuttavan aviovaimon’ kuuntelemiseksi, jollaiseksi nykyinen toinen valtiovarainministeri Karjalainen on Suomen Pankin asenteen
äskettäin luonnehtinut.” Suomen Sosialidemokraatin pääkirjoitus ”Työttömyyttä keskellä
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kesää” arvosteli Suomen Pankin ja hallituksen
linjaa: ”Talousmiesten olisi ehkä syytä palauttaa
mieliinsä esimerkiksi englantilaisen taloustieteilijä Keynesin ajatukset.”105 Valtionvarainministeri
Martti Miettunen esitteli 7.8.1957 eduskunnalle
uutta säästöohjelmaa ja selvitti niitä valtiontalouden säästötoimenpiteitä, joita yleislakon jälkeen
oli tehty. Miettusen mukaan: ”esimerkkinä jo
suoritettujen talouspoliittisten toimenpiteiden
suuruusluokasta voi mainita, että jos näillä ohjelmilla yhteensä toteutetut tulonlisäykset olisi peritty yksistään tuloverona yksityisiltä henkilöiltä,
olisi tulovero pitänyt korottaa kaksinkertaiseksi,
ennen kuin olisi päästy samaan tuottoon.” Hän
kuvasi miten runsaan vuoden aikana menojen supistamispäätöksiä oli tehty runsaan 35 miljardin
markan edestä ja erilaisia veroluontoisia muita
tuloja lisätty lähes 28 miljardia markkaa. Päätökset koskivat muun muassa rautatietariffeja,
bensiiniä, petrolia, margariinia, juustoja, tuoreita
hedelmiä, kaasua, maitoa ja voita, väkijuomia,
puhelintaksoja, subventiot joilta poistettiin tai
joiden verotusta korotettiin.106
VALTION KASSA TAAS TYHJÄ
Myös Kokoomuksessa alettiin hiiltyä, periaatteet
periaatteina, mutta rajansa kaikella. Kansanedustaja Tuure Junnila arvosteli Suomen Pankin poli-
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tiikkaa Luvian Kansallisseuran tilaisuudessa: ”Kehittymässä oleva talouskäänne on tunnetusti jokseenkin omaa suomalaista tuotetta eikä maailmanmarkkinoilla tapahtuneen suhdannekäänteen
seurausta… Syynä on Suomen Pankin linja.”107
Väinö Tanner kuitenkin piti linjansa: ”Rahaa
ei saa antaa tuhlareille… Meidän on nostettava
hattua pankin pääjohtajalle Rainer v. 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 epäviisaiksi talouspoliitikoiksi.” Tanner oli omien sanojensa mukaan puhunut asiasta jo viisi vuotta,
mutta vasta nyt kassakriisien avulla kansalaiset
näkevät, ettei nykyinen suunta voi jatkua.108
Syksyllä 1957 lähetystöjen virta eduskuntaan jatkui, ne nostivat esiin muitakin asioita
kuin lapsilisät. Marraskuussa helsinkiläisten
elintarvike-, rakennus- ja metalliammattiosastojen keskusjärjestöt kutsuivat koolle ay-väen
yleisen kokouksen, joka ryhtyi kokoamaan suurta
työläislähetystöä. Siihen osallistui edustajia 200
työpaikalta tai ammattiosastosta. Kun lähetystö
selosti eduskunnasta saamiaan vastauksia Helsingin Työväentalolla 27. marraskuuta, tilaisuudessa oli niin paljon väkeä, että tarvittiin kaksi
suurta salia ja mikrofonit käytäville.109

”KOVAA VALUUTTAA EI
LUODA PEHMEIN OTTEIN”
”Yleislakon päättymispäivänä ilmoitin radiopuheessani, että Suomen Pankki tulee jatkamaan kireää rahapolitiikkaa ja koska palkat ja niistä johtuen hinnat tulevat nousemaan, niin raha tulee
olemaan vielä tiukemmalla kuin aikaisemmin. Tämän lupauksen olen pitänyt. Tämä Suomen Pankin politiikka, jota voidaan pitää lievästi deflatorisena, on viety pisteeseen, jota ei voida ohittaa
aiheuttamatta vahinkoa yhteiskunnalle.”, kertoi
von Fieandt. Jopa osakkeiden kursseissa ja kiinteistöjen hinnoissa oli tapahtunut laskua. Suo-

men Sosialidemokraatissa kirjoitettiin myös, että pörssikurssit olivat 12 prosenttia alhaisemmat
kuin vuosi sitten. Pääjohtaja von Fieandt ilmoitti
saaneensa hallitukselta lupauksen ulkomaan kaupan laajasta vapauttamisesta, valtion budjettipolitiikan tervehdyttämisestä ja lisäbudjettien väärinkäytön lopettamisesta.111
UUSI KASSAKRIISI LOKAKUUSSA 1957
Lokakuussa 1957 hallitus takavarikoi hätäpäissään rahoja kaikista virastoista, Kansaneläkelaitoskin menetti miljardin.112 Maalaisliiton V.J.
Sukselainen yritti koota enemmistöhallitusta koko syksyn 1957 siinä kuitenkaan onnistumatta,
yrityksen estivät ulko- ja sisäpoliittiset tekijät.
Sukselainen olisi halunnut hallitukseen sosiaalidemokraatteja Tannerin puolueesta, presidentti
Kekkonen ei. Muutaman kuukauden maata johti niin sanottu ottopoikahallitus, jossa oli mukana SDP:n oppositio. Sosiaalidemokraattinen puolue hajosi lopullisesti, kun ottopojat menivät hallitukseen ilman puoluejohdon lupaa. Ottopoika➤

37 PROSENTIN DEVALVAATIO
Jukka Pekkarinen ja Juha Vartiainen kuvaavat tilannetta: ”Syksyllä 1957 markka devalvoitiin ja
samalla purettiin ulkomaankaupan säännöstely.
Lama syveni ja kokonaistuotannon kasvu oli lähes pysähdyksissä kahden vuoden ajan vuoteen
1959 saakka. Työttömyys lisääntyi… Budjetti- ja
muuta talouspolitiikkaa kiristettiin voimakkaasti devalvaation jälkihoidon nimissä. Vaihe oli siis
eräänlainen ”läksytyskausi”. Keskuspankin pääjohtaja Rainer von Fieandt puki tämän sanoiksi
toteamalla, että ”devalvaation tavoitteena oli pakottaa Suomen kansa paljastamaan päänsä kunnioituksesta markkaa kohtaan”.110

Palkkaneuvottelut. SAK neuvotteli
STK:n kanssa marraskuussa 1956,
työntekijät tulossa SAK:n tiedotustilai
suuteen HTY:n talolle Hakaniemeen.
Väkeä tuli niin paljon, etteivät kaikki
mahtuneet sisään. Tilaisuus päätettiin
keskeyttää ja järjestää uusi.
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VUOSI 1958
Puolueet valmistautuivat vaaleihin ja harjoitettu
talouspolitiikka alkoi hirvittää kansanedustajia.
Pääministeri von Fieandt kuitenkin jatkoi valitsemallaan tiellä kylmäpäisesti. Hallitus pyysi eduskunnalta valtuuksia lakisääteisten menojen supistamiseen. Esityksen mukaan hallitus voisi tarvittaessa vähentää lakisääteisiä maksuja ja menoja korkeintaan 20 prosenttia, viidenneksellä. Hallitus oli antanut ohjeet ministeriöille, että lakiin
sitomattomissa menoissa tavoiteltiin 4–5 miljardin markan säästöjä.113 Eduskuntaryhmät kuitenkin romuttivat hallituksen säästösuunnitelmat.
Pussin pohja häämötti, eikä valtiolla ollut
enää varaa maksaa Helsingin kaupungille miljardin markan veroennakkoa. Muun muassa
Kansaneläkelaitosta kehotettiin siirtämään
postisiirtotilille kaikki käyttövaransa.114 Avoin
kassakriisi torjuttiin, kun liikepankit lainasivat
neljä miljardia markkaa. Suomen Sosialidemokraatin pääkirjoitus spekuloi: ”Muualla jälleenrakennus on toteutettu myös ulkomaisen velan

avulla. Meillä ulkomainen velka oli 63,2 miljardia
markkaa vuonna 1949 ja viime syyskuussa 60
miljardia markkaa. Mikä muu maa olisi kyennyt
sodan rasitusten ja valtavan jälleenrakentamisen
hoitamaan siten, että ulkomaisen velan osuus
laskee. Uhrauksillakin on rajansa.”115
Hallitus haki taas eduskunnalta valtuuksia alentaa lapsilisiä, kansaneläkkeitä ja äitiysavustuksia, mutta vasemmistoryhmät äänestivät
määrävähemmistön avulla supistamislait lepäämään vaalien yli. Pääministeri von Fieandt totesi, että jos lait lykätään, hallituksen on valittava
maksujen laittoman lykkäämisen tai kansakunnalle tärkeiden tehtävien, kuten työttömyyden,
hoitamisen välillä. Niinpä hän supisti työttömyyden hoitoa. Suomen Sosialidemokraatti kuvasi maaliskuussa, miten yli 200 metsähallituksen
työmiestä sanottiin irti Pohjois-Karjalassa ja töiden keskeyttäminen aiheutti valtiolle miljoonavahingot. Määrärahat kuitenkin loppuivat, eikä
niitä ollut lupa ylittää. Höytiäisten kanavalla keskeytettiin ruoppaus, mutta se oli suuri virhe: ke-
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hallituksen kaaduttua maassa oli miltei kahden
kuukauden ajan hallituskriisi, jonka jälkeen vaihtoehdoksi jäi virkamieshallitus. Sen muodostamisen presidentti Kekkonen antoi Suomen Pankin
pääjohtajan Rainer von Fieandtin tehtäväksi.

Marraskuussa helsinkiläisten elintarvike-, raken
nus- ja metalliammattiosastojen keskusjärjestöt
kutsuivat koolle ay-väen yleisen kokouksen, joka
ryhtyi kokoamaan suurta työläislähetystöä. Lähe
tystöön osallistuivat 200 työpaikan tai ammatti
osaston edustajat syksyllä 1957.

vään sula ajoi saven takaisin, kun työ oli lopetettu kesken kaiken.116
KAUPOISSA HAMSTRATTIIN JÄLLEEN
Hertta Kuusinen kirjoitti: ”Meillä on vallinnut
sula sovinto sosdemien kanssa viime viikkoina
eduskunnassa. Äänestettiin hallituksen kiristyslait yli vaalien… Asemamme ei ole vaaleja ajatellen huono…”117
Helmikuussa 1958 Suomen Sosialidemokraatti arvosteli hallituksen toimintaa usein:
vientimaksuja alennettiin, tämä merkitsi teollisuudelle lisätuloa, yritykset saivat devalvaatiohyödyn. Hallituksen säästökampanjan seurauksena ministeriöt velvoitettiin supistamaan harkinnanvaraisten määrärahojen käyttöä 20 prosenttia. Rahaministeriö nipisti huoltojärjestöjen valtionavusta 20 prosenttia, vaikka huoltoavustusta
anovien määrä oli huomattavasti kasvanut. Maan
pohjoisosissa anojien määrä oli noussut 50 prosenttia. Sosialidemokraatin pääkirjoittaja moitti virkamieshallituksen ohjelmaa, joka otti köyhiltä, teollistamiselta ja kulttuurilta eniten. SAK
arvosteli edellisten vuosien lähes 100 miljardin
markan leikkauksia, jotka olivat syöneet ostovoimaa: ”lähes kaikki kulutussubventiot on poistettu, välttämättömien kulutustarvikkeiden veroja
on nostettu ja poistettu huomattava osa sellaisis-
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ta valtion menoista, jotka aikaisemmin ovat koituneet ostokyvyn lisäykseksi sekä ylläpitäneet
korkeata investointitasoa… talouspolitiikkaa ei
saa käyttää tietoisena keinona muuttaa tulonjakoa palkansaajien vahingoksi.”118
SKDL:N VÄLIKYSYMYS
JA SUURMIELENOSOITUS
Pääministeri vastasi 18. helmikuuta 1958
SKDL:n välikysymykseen, joka käsitteli erityisesti metsä- ja siirtotyömaiden kehnoja palkkoja.
SDP:n puoluesihteeri, kansanedustaja Väinö Leskinen totesi, ettei sosiaalipolitiikassa voida pitää
sellaista vauhtia tai pyrkiä sellaiseen tasoon kuin
esimerkiksi läntisessä naapurimaassa, koska työttömyys on suurta ja rahaa tarvitaan investointeihin. ”Me emme kykene säätämään suuria sosiaalisia uudistuksia, kun kuitenkin on pakko, niin kuin
olemme eduskunnassa menneinä kuukausina tehneet, herätä siihen ikävään toteamukseen, ettei
noita uudistuksia voida varojen puutteessa panna
täytäntöön.” SDP:n oppositioon kuulunut kansanedustaja Tyyne Leivo-Larsson ei hyväksynyt kireän rahan politiikkaa. Hän sanoi, että ”sosiaalidemokraattina en ole koskaan voinut hyväksyä sitä
ajatusta, että se suuntaus, joka tietää työllisyyden
ylläpitämistä, sosiaalisen turvan kehittämistä ja
kansan sivistystason kohottamista, olisi väärä.”119
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Hallitus sai luottamuksen eduskunnan enemmistöltä. Kaksi päivää välikysymysäänestyksen
jälkeen, 20. helmikuuta 1958, pääkaupunkiseudun ammattiosastojen järjestämä suurmielenosoitus herätti huomiota Helsingin keskustassa.
Marsseilla oli paljon väkeä. Kansan Uutisten arvion mukaan noin 12000 ihmistä osallistui mielenosoitukseen eduskuntatalon edessä ja noin
4000–5000 työläistä antoi vaatimuksille pontta
lopettamalla työt kesken päivän. Mielenosoituksen jälkeen maaliskuun alussa annettu pääkaupunkiseudun ammattialojen keskusjärjestöjen
julkilausuma alkoi itsetietoisesti: ”Me tulemme
uudelleen…”120
MAALAISLIITON JA SDP:N VÄLIKYSYMYKSET JA UUSI SUURMIELENOSOITUS
Kevään toinen välikysymyskeskustelu alkoi eduskunnassa 15. huhtikuuta 1958. Von Fieandtin
virkamieshallitukselle esittivät välikysymyksen sekä Maalaisliiton että Sosiaalidemokraattien eduskuntaryhmä. Kumpikin välikysymys liittyi maataloustulolain soveltamisesta johtuneisiin elintarvikkeiden hinnankorotuksiin. Kansanedustajia hermostuttivat tulevat vaalit.
Edustaja Väinö Rankila esitti Maalaisliiton
puheenvuoron, jossa hän selvitti ryhmänsä näkemyksiä: ”… hallitus sai kehotuksen ryhtyä toi-
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menpiteisiin kotimaisten luottomarkkinoiden
helpottamiseksi ja ulkomaisen lainan hankkimiseksi. Hallitus ei ole toiminut missään näissä asioissa, jauhon ja maidon hinnan korottaminen on
ensimmäinen huomattava toimenpide. Nyt ei ole
oikea aika maksaa valtion velkaa Suomen Pankille ja kiristää siten rahamarkkinoita.”121
SDP:n opposition Aarre Simonen arvosteli lähinnä Suomen Pankin kireää rahapolitiikkaa ja
vertasi sitä Kivimäen hallituksen linjaan 1930-luvun pulakaudella. Simonen esitti malliksi hallitukselle Rooseveltin New Deal -politiikkaa ja valitti, miten ”demaripiirit yrittävät syyllistää maataloutta taantuman ongelmista, vaikka koko maatalouden osuus kansantulosta on vain 12 prosenttia”.122

Kevään 1958 ensimmäinen välikysymyskeskus
telu kokosi eduskuntatalon eteen massiivisen
mielenosoituksen esittämään vastalauseensa vir
kamieshallitukselle. Palkan ostoarvon hupenemi
sesta kimmastuneet naiset ja miehet arvostelivat
edellisten vuosien lähes 100 miljardin markan
leikkauksia. Yhä useammat vähävaraiset perheet
olivat joutuneet huoltoavun varaan. Mielen
osoituksen jälkeen maaliskuun alussa annettu
pääkaupunkiseudun ammattialojen yhdentoista
keskusjärjestön julkilausuma alkoi itsetietoisesti:
”Me tulemme uudelleen…”
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Kansan Uutisissa oli 10. huhtikuuta 1958 julkaistu Helsingin ja lähiympäristön työläisille kutsu suureen mielenosoitukseen eduskuntatalolle. Mielenosoitukseen saapui runsaasti ihmisiä:
20 000 työläistä vaati muun muassa pääministeri von Fieandtin eroa ja työttömyysvakuutusta. Lisäksi työssäkäyvien naisten iso lähetystö
kiersi eduskunnassa. Välikysymyskeskustelu jatkui monta päivää ja sen lomassa kansanedustajat
kuulivat eduskuntatalon eteen saapuneita mielenosoittajia.
SDP:n Kalervo Haapasalo kommentoi 16.
huhtikuuta 1958: ”Me olemme tämän istuntokauden aikana olleet jo kahden ulkoparlamentaarisen mielenosoituksen todistajina täällä eduskunnassa.” Kokoomuksen Juho Wirtanen oli
tuohtunut: ”Sitten tätä asiaa on koetettu hoitaa
ulkoparlamentaarisesti. Tuonne eduskuntatalon
eteen oli eilen komennettu väkeä. Minä ajattelin,
että on se nyt ihmeellistä, että tuollaista puhetta
voidaan pitää eduskunnan edessä.”123
Enää hallitus ei saanut luottamuslausetta, joten virkamieshallituksenkin taival jäi lyhyeksi.
Huhtikuun lopulla presidentti Urho Kekkonen
nimitti uuden virkamieshallituksen, pääministeriksi tuli Reino Kuuskoski.
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RENNOMPAA RAHAPOLITIIKKAA
VAALIEN ALLA
Pääministeri Reino Kuuskoski kertoi, että raha
kassassa riitti tavanomaisiin menoihin ja valtion
kassavaikeudet alkaisivat vasta syksyllä vaalien
jälkeen. Viljan hintaa laskettiin 9 markalla 16.6.
alkaen. Voin hintaa alennettiin 52 markkaa. Hallitus lainasi rahaa Kansaneläkelaitokselta saadakseen alennuksia seuranneen kassavajeen kuriin,
ja lykkäsi joidenkin kuntien valtionapujen maksua.124 Hertta Kuusinen kirjoittaa kirjeessään
7.6.1958: ”Kyllähän tämä on touhua. Huomenna, sunnuntaina, puhun taas neljässä eri paikassa
Uudellamaalla… Mielelläni minä kyllä nyt puhunkin. Se on tosiaan paljon helpompaa kuin monissa muissa vaaleissa… Viestit ovat hyviä, mutta
niihin täytyy suhtautua varovasti.”125

Ärsyttävät. ”… on se ➤
nyt ihmeellistä, että
tuollaista puhetta voi
daan pitää eduskunnan
edessä”, Kokoomuksen
kansanedustaja Juho
Wirtanen oli tuohtunut.
Toinen välikysymys
marssi matkalla edus
kuntaan 15.4.1958.

Kommunismin vastustamiseen erikoistunut Suomalaisen Yhteiskunnan Tuki -säätiö paneutui erityisen voimakkaasti vuoden 1962 vaaleihin, koska SKDL:n
vaalivoitto 1958 vaaleissa oli ollut säätiön vaikuttajille sokki. SYT:n toiminnanjohtaja Osmo Kupiainen vertasi kevään 1962 eduskuntavaalien merkitystä Suomen
itsenäisyydelle talvisotaan. Säätiö pelkäsi, että Honka-liiton tuomat pettymykset passivoisivat äänestäjiä. Yhteistyössä Kansalaiskasvatuksen keskuksen kanssa
SYT käynnisti vuoden 1961 lopussa kampanjan vaaliaktiivisuuden nostattamiseksi, siihen kului rahaa 3,9 miljoonaa markkaa. Kampanja kytkettiin valtiollisten
perusoikeuksien 600-vuotisjuhlintaan. Mukaan saatiin partiojärjestöt, Lions-, Soroptimisti- ja Zontaklubit, Marttaliitto, Suomen Naisjärjestöjen Keskusliitto, ylioppilasorganisaatiot samoin Akava ja Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliitto. Lehdistö ja televisio hyödynsivät kampanjan aineistoa, kouluihin ja muihin oppilaitoksiin toimitettiin materiaalipaketti ja kunnille järjestettiin kilpailu korkeimmasta äänestysvilkkaudesta. Monet yritykset osallistuvat kampanjaan,
muun muassa Enso-Gutzeitissa konttori- ja sosiaalipäälliköt ja osastoinsinöörit velvoitettiin vaaliasiamiehiksi.207 Äänestysprosentti kohosikin ennätysmäiseksi.
SDP sai 38 edustajaa, kärsi kymmenen paikan tappion – tosin yhdeksän sosiaalidemokraattista edustajaa oli siirtynyt jo heti edellisten vaalien jälkeen sosiaalidemokraattisen opposition ryhmään. SDP:n opposition perustama uusi puolue Työväen ja Pienviljelijäin Sosialidemokraattinen Liitto TPSL sai vain kaksi
paikkaa. SKDL menetti kolme paikkaa, vaikka sen äänimäärä nousi 56000:lla. Eduskuntaan tuli jälleen porvarienemmistö, mutta tunnelmat olivat muuttuneet.
Suomen Sosialidemokraatti –lehti kertoi, että eduskunnasta oli jäänyt pois paljon vanhoja kansanedustajia, Maalaisliiton Antti Kukkonen ja Viljami Kalliokoski ja SDP:n Väinö Tanner. Kalliokoski sanoi lähtevänsä mielellään: ”Uusi polvi ei täällä ymmärrä enää niitä aatteita, joiden puolesta vanhat maalaisliittolaiset
ovat lähteneet liikkeelle.”208
Urho Kekkosen vastustajat olivat jo hiljenneet, ja eduskuntavaalien kanssa samana vuonna järjestetyissä presidentinvaaleissa Kekkonen voitti ensimmäisellä
äänestyskierroksella. Myös oman puolueen piirissä hänen asemansa oli muuttunut ratkaisevasti, tämä ilmeni Maalaisliiton uuden eduskuntaryhmän kokoonpanossa. ”Maalaisliiton ryhmä on paljon parempi kuin ennen”, Kekkonen kirjoitti päiväkirjaansa 5. helmikuuta 1962. Maalaisliiton ryhmän enemmistö oli suhtautunut 1940-luvulta aina vuoden 1962 vaaleihin Kekkoseen nyreästi. 1950-luvun alussa ryhmä oli pakottanut hänet luopumaan kolmen suuren linjasta (Maalaisliiton, SDP:n ja SKDL:n yhteistyö) ja lähtemään ”punamultayhteistyöhön” (Kokoomus ja SDP). Vuoden 1958 vaalien jälkeen melkein koko Maalaisliiton ryhmä
oli kannattanut K.-A. Fagerholmin yöpakkashallitusta eikä ollut suostunut muodostamaan enemmistöhallitusta SKDL:n ja sosiaalidemokraattisen opposition
kanssa.209
Rafael Paasio oli ollut SDP:n presidenttiehdokas Honka-liiton kaaduttua ja Väinö Tannerin vastaehdokkaana vuoden 1960 puoluekokouksessa. SDP:n puheenjohtajaksi hänet valittiin vuonna 1963. Hän kuvaa vuoden 1962 vaalien jälkeisiä tunnelmia muistelmissaan: ”Presidentinvaaliin liittyneistä tapahtumista ja valitsijamiesvaalien tuloksista saattoi hyvin päätellä, ettei eduskuntavaaleistakaan mitään suurenmoista lohtua SDP:n alennustilaan saataisi. Eikä saatukaan, tulos
oli surkea… Sosialidemokraattisen puolueen sisäinen tila oli uuden vuosikymmenen alkaessa rämettymistään rämettynyt. Näytti kuin kaikki lahoaisi pystyyn, jos
yleensäkään mitään oli pystyyn jäänyt tai saatu.”210
Kokoomuksen edustajat olivat vielä vuonna 1957 vaatineet eduskunnassa elintason alentamista, vain viisi vuotta myöhemmin, vuonna 1962, Kokoomuksen
edustaja Juha Rihtniemi kuitenkin totesi, ettei mikään porvarillinen hallitus voi tasapainottaa valtion taloutta sosiaaliturvaa vähentämällä. Se johtaisi siihen,
että seuraavien vaalien jälkeen eduskunnassa ei enää olisi porvarienemmistöä.211

1958 –1962
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Eduskuntaan
vasemmistoenemmistö
EDUSKUNTAAN TULI ITSENÄISYYDEN ajan ensimmäinen

vasemmistoenemmistö vuonna 1958. Se alkoi rakentaa työttömyysturvaa ja työeläkejärjestelmää, parantaa eläkkeiden ja
lapsilisien tasoa – ”teurastuskomitea teurastettiin”. Vasemmistopuolueiden keskinäiset suhteet eivät kuitenkaan olleet
helpot ja presidentinvaaleja varten syntyi Honka-liitto, joka
nousi ja tuhoutui.
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Eduskuntavaalit
kesällä 1958
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Keväällä 1957 kamppailu lapsilisistä sai liikkeelle keskimäärin 3000–5000 ihmistä, kevään 1958
mielenosoitus keräsi jo noin 20000 osallistujaa.
Tunnelma oli tiivistynyt.
Maalaisliitto tavoitteli vaalivoittoa kesän 1958
eduskuntavaaleissa. Puolue uskoi saavansa läpi 60
kansanedustajaa ja julkisti tavoitteensa muutama
kuukausi ennen vaaleja. Valmistautuminen oli
huolellisesta ja voitto varma. Vaikeana yksityiskohtana pidettiin kuitenkin sitä, että lapsilisien
maksatusta oli yritetty siirtää. Kajoaminen tuohon etenkin naisille tärkeään etuun oli ollut virhe.
”Vaikka miesvaltaiset piiritoimikunnat ja kokoukset saattoivat nyökytellä taloudelliselle välttämättömyydelle, ei kenttä ajatellut niin – eikä varsinkaan se osa kentästä, joka oli vastikään valloitettu
vasemmalta. Lapsilisäkysymyksen käsittely on
ollut poliittisesti kohtalokasta kentällä”, Maalaisliiton Kuopion piirin työ- ja talousvaliokunta

Edellisen sivun kuva:
Vaalivoiton alla. Vaalitilaisuus Harju
torilla Helsingissä 3.5.1958.
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Eri paria. SKDL:n vaalimainoksessa
vastakkain ovat porvari ja työläinen.

raportoi heinäkuussa 1957. Etelä-Pohjanmaalla
todettiin, että ”maalaisliittolaisetkin emännät
Evijärvellä allekirjoittivat kommunistien kirjeen
lapsilisien puolesta”.126
SKDL voitti vaalit, siitä tuli eduskunnan
suurin puolue. Kannatus nousi 23 prosenttiin,
äänestäjiä oli 450267. Pyrkimys palata ”sosiaalimenojen yövartijavaltioksi”, 1930-luvun talouspoliittiselle linjalle potkaisi takaisin. Kuuri oli
suututtanut ihmiset. Eduskuntaan tuli itsenäisyyden ajan ensimmäinen vasemmistoenemmistö,
muutos oli 1950-luvun tilanteessa suuri. SKDL
voitti seitsemän lisäpaikkaa, Maalaisliitto menetti
viisi ja SDP kuusi paikkaa, joista puolueen omalle
oppositiolle kolme.
VAALITULOS ON VALTAVA ILON HETKI
Lähes viisikymmentä vuotta myöhemmin monet sen ajan toiminnassa mukana olleet aktiivit
muistavat vieläkin vaalivoiton tunnelman. Kymenlaaksossa käveltiin keskellä katua ja Riitta
Suhonen muistelee, että hymyä riitti ja riitti ja
järjestöjen tilaisuuksiin laitettiin juhlavaatteet
arkenakin. Kansan Uutisten eduskuntatoimittaja Erkki Kauppila kertoo olleensa jossakin äärimmäisen väsymyksen ja tyytyväisyyden välillä.127
Silloinen Suomen Sosialidemokraatin kesätoimittaja Martti Vasama kuvaa tilannetta voimak-

kaasti vaihtuvilla tunteilla. Vasama ja lehden pakinoitsija Simppa, Simo Juntunen, olivat väsänneet lehteen koko aukeaman ylittäviä vaalitunnuksia, Vasama sanoo olleensa siinä hyvä. Hän
kehitti lauseen Muista Unkaria – kavahda kommunismia. ”Tuo jatko voi olla muuta, kuin mitä
odottaa kuulevansa”, Vasama toteaa. ”Työväentalolla tietenkin valvottiin vaaliyönä, mukana oli
puolueen ja lehden työntekijöitä, talon asukkaita ja joitain keskeisiä sosialidemokraattisia aktiiveja. Ja yön reaktio olikin yllättävä: historian toinen vasemmistoenemmistö herätti työväentalolle vanhan työväenliikkeen haamun eloon ja ihmiset juhlivat vasemmistoeuforiassa.”
KAIKKI EIVÄT RIEMUITSE
Ville Jalovaara otsikoi kirjassaan Kirkko, Kekkonen ja kommunismi vuosina 1958–1962, että ”vaalivoitto säikäyttää kirkon”. Hän kuvaa, miten heinäkuun alun 1958 eduskuntavaalien lopputulos
oli lähes koko suomalaiselle yhteiskunnalle yllätys.
SKDL:n nousu oli porvaripuolueille sokki, joka teki tyhjäksi vaalien alla elätellyt toiveet kommunismin kannatuksen taittumisesta. Kirkollisen Kotimaa -lehden vaalituloksen ensi kommentit kertovat, että yrityksestäön huolimatta päätoimittaja
Aarre Lauhan oli vaikea peittää hämmennystään.
Hän vähätteli eduskunnan voimasuhteiden muu-
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tosta ja jätti kokonaan mainitsematta SKDL:n
suurvoiton.128
Maalaisliitto teetti gallupkyselyn yllättävän tappionsa syistä. Kyselyn mukaan
syynä olivat etenkin ”olosuhteiden pakosta”
tapahtunut lapsilisien maksatuksen lykkääminen, työttömyys ja etelän siirtotyömaat, joille
maaseudun työttömiä oli kuljetettu.129
UUDEN EDUSKUNNAN TAVOITTEET
SAK oli vaatinut vaalitavoitteissaan parempaa
työllisyyspolitiikkaa, irtautumista ylikireästä rahapolitiikasta ja sosiaalipolitiikan taantumuksen torjumista. Lainsäädännöllisenä tavoitteena
oli työajan lyhennys 40 tuntiin, työttömyys- ja
sairausvakuutus, maataloustulolain uudistaminen, jotta se turvaisi myös pienviljelijöiden aseman, yhteiskunnallisen asuntotuotannon elvyttäminen, perheasuntoavustuslakien toteuttaminen ja vuokratason tiukka valvonta.130
Kansanedustajat jättivät eduskunta-aloitteensa vastavalitulle eduskunnalle elokuussa
1958. Vasemmistoedustajat tekivät runsaasti
aloitteita sosiaaliturvan parantamiseksi ja
kehittämiseksi:
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Yleinen ja pakollinen työttömyysvakuutus – Ville
Pessi SKDL ja Olavi Lindblom SDP.
Vuosilomalain uudistus, kolme aloitetta – Lars Lindeman SDP, Olli J. Uoti SDP:n oppositio ja Tauno
Kelovesi SKDL.
Eläkeuudistus, kolme aloitetta – Kalle Matilainen
SDP, Vilho Turunen SDP:n oppositio ja Rainer
Virtanen SKDL.
Yleinen sairausvakuutus, kolme aloitetta – Gunnar
Henriksson SDP, Impi Lukkarinen SDP:n oppositio
ja Mauri Ryömä, SKDL.
- Työajan lyhentäminen, 40-tuntinen työviikko,
kolme aloitetta – SDP, SDP:n oppositio ja SKDL.
Naisten ja miesten samapalkkaisuus – Irma Torvi
SKDL ja Anni Flinck SDP.

Nämä aloitteet muodostivat tulevan sosiaaliturvakamppailun tavoitteet ja työlistan. Sitä ennen tuli kuitenkin vielä yöpakkasten kausi.
YÖPAKKASHALLITUS
Ilmapiiri oli jännittynyt, kun vasemmistoenemmistöinen eduskunta aloitti työnsä elokuussa
1958. Presidentti Kekkonen oli joutunut nimittämään uuden hallituksen vastoin tahtoaan. Toisensa olivat löytäneet sosiaalidemokraattisen
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puolueen johto – asevelisosialisti Väinö Leskisen
innoittamana – ja Maalaisliiton oikeistosiipi. K.A. Fagerholmin hallituksessa oli SDP:n ja Maalaisliiton lisäksi mukana myös Kokoomus. Koalitiohallituksen taival oli lyhyt, vain neljä ja puoli kuukautta. Hallituksen nimittämiseen ja kaatamiseen
liittyi myös ulkopoliittisia intohimoja. Neuvostoliitto esitti monin tavoin paheksuvansa hallitusratkaisua, eikä idänkauppa vetänyt enää entiseen
malliin.
Kirkon Kotimaa -lehti suhtautui myönteisesti Fagerholmin hallitukseen, samoin Uusi Suomi
ja Helsingin Sanomat. Maalaisliiton Maakansa oli
varauksellisempi, lehdessä julkaistu pääkirjoitus
ei yhtynyt riemuun. Kotimaan pääkirjoitus arvioi hallitusratkaisun hyväksi ”uuden eduskunnan
kokoonpanoa” ajatellen, eli lehti piti myönteisenä
sitä, että vaalivoitosta huolimatta kommunistit
oli jätetty ulos. Päätoimittaja Aarre Lauha muistutti lukijoita sodan aikaisesta hallitusyhteistyöstä ja kansan yhtenäisyydestä.131

Väärä suunta. Työkansanedustajat saapuivat
pääkaupunkiin esittämään eduskunnalle
vaatimuksen politiikan suunnan muuttamisesta
joulukuussa 1958.
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”OLIMME OIKEASSA – VALITETTAVASTI”
Näin otsikoi SDP:n oppositio, ”skogilaiset”, julkaisussaan, jossa arvioitiin vaalien tulosta ja Fagerholmin hallituksen syntyä. ”Olemme viime
vuosina jatkuvasti tuoneet julki sen, että maassamme on sodan jälkeistä hallituspolitiikkaa tarkoitus muuttaa jyrkästi oikealle. Olemme puhuneet oikeistorintamasta ja laskeneet siihen kuuluvaksi myös leskismin edustajat. Valitettavasti
olemme olleet oikeassa. Maahan saatiin elokuun
29. päivänä 1958 oikeistohallitus. Tällaista poliittista hallitusta, jossa kokoomus toisten porvarien kanssa muodostaa hallituksen enemmistön, ei
maassamme rauhan aikana ole ollut sitten vuoden 1931. Miksi sitten tällainen oikeistohallitus
pääsi muodostumaan? Siihen on olemassa vain
yksi vastaus. Kommunistien vaalivoitto säikytti tuollaisen rintaman muodostamisen tiellä sitä
ennen olleen Maalaisliiton perin juurin. Maalaisliitto oli vaalien jälkeen sisäisesti hajoamisen partaalla: odotetun suuren vaalivoiton asemasta se
sai kokea suuren vaalitappion.”132
HALLITUSKUVIOT KIINNOSTAVAT
Hallituskysymys kiinnosti muitakin kuin ulkovaltoja ja poliittisia puolueita. Kantaa ottivat ja
eduskuntaan lähettivät kirjelmiä muun muassa Hangon työläisten yleinen kokous, Karihaaran
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naisyhdistys, Joensuun muurarit, Parolan työläisten yleinen kokous, Strömbergin ja Tampereen metallityöläisten ammattiosastot, Pyhäjärven työttömien kokous, Ylöjärven kaivostyöläisten ammattiosasto, Oulun elintarviketyöläiset,
Laihian työläisäitien ryhmä, Lyytilänmäen työläiset ja pienviljelijät ja kymmenet muut.133
Ulkopoliittiset tekijät ovat kenties vieneet
huomiota siltä, että vuoden 1958 vaalien jälkeen
monet ihmiset odottivat vasemmistoenemmistöiseltä eduskunnalta nimenomaan sosiaalisten
olojen kohentamista. Yleislakon jälkeinen kausi
oli ollut melkoista taloudellista rökitystä eikä Väinö Tannerkaan ollut pitänyt talouspoliittisia näkemyksiään piilossa. Kirjelmien lähettäjät epäilivät, että SDP:n ja Maalaisliiton oikeistosuuntausten vetämän hallituksen tarkoituksena oli jatkaa
vanhaa talouspoliittista linjaa vaalituloksesta ja
kansalaisten mielipiteistä välittämättä.
KANSAN VÄLIKYSYMYS
Ammattiyhdistysväen toimeliaisuus oli virinnyt
lapsilisäkamppailussa ja muodostunut joukkoliikkeeksi keväällä 1958. Syksyllä työttömien liikehdintä jatkui, myös pääkaupunkiseudun ammattiosastoissa kohosivat kierrokset.
Lokakuun puolivälissä mielenosoitus keräsi
Hakaniementorille 10000 ihmistä ja oli järjestä-
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jien mukaan ”tehokas vastaisku taantumukselle”.
Kaksi viikkoa myöhemmin helsinkiläisten elintarvike-, rakennus- ja metalliammattiosastojen
keskustoimikunnat kutsuivat jälleen edustajat
koolle päättämään uusista toimenpiteistä.
Marraskuun kokouksessa 50 ammattiosastoa
sopi valmistelevansa eduskunnalle ”Kansan
välikysymyksen”. Marraskuun lopulla eduskuntaryhmille vietiin tämä ”välikysymys”, joka käsitteli
ulkomaankauppaa, työttömyysvakuutusta,
hintojen, maksujen ja verojen korotuksia sekä
suuryhtiöiden saamia avustuksia. Ammattiosastojen edustajat ilmoittivat tulevansa kuulemaan
eduskuntaryhmien vastaukset joulukuun 9.
päivänä.134
Hertta Kuusinen kirjoitti 31.10.1958: ”… Ei
silti, kyllä tilaisuuksiin väkeä tulee ja järjestöihimme, etenkin SKDL:oon myös jäseniä. Monilla
uusista jäsenistä on ollut sos.dem. puolueen
jäsenkirja, joillakin myös Maalaisliiton...”135
Presidentti Urho Kekkosen luottomieheksi
noussut Maalaisliiton Ahti Karjalainen kirjoitti
21.11.1958 ilmestyneessä Maakansa-lehdessä
Kulkue matkalla eduskuntatalolle kuulemaan
vastausta seuraaviin asioihin: ulkomaankauppa,
työttömyysvakuutus, hintojennousu, maksujen
ja verojen korotukset sekä avustukset suuryri
tyksille.
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otsikolla ”Johtopäätösten aika”. Hän totesi
artikkelissaan, että ”’vahvasti oikeistosävyisen
hallituksen muodostaminen oli ollut epäjohdonmukaista ja lyhytjänteistä, koska vasemmisto oli
saanut eduskuntaenemmistön ja äärivasemmisto
etenkin oli vahvistunut. Ulkopoliittisesti ratkaisu
oli osoittautunut mahdottomaksi; olisi pitänyt
kuunnella epäilijöitä, mutta näitä vaadittiin vaikenemaan.” Seuraavien viikkojen aikana ulko- ja
sisäpoliittiset paineet kävivät niin voimakkaiksi,
että Maalaisliitto päätti vetää ministerinsä pois
hallituksesta ja hallitus hajosi.136
Pääkaupunkiseudun työläisten suurmielenosoituksen valmistelut kuitenkin jatkuivat.
Lapista kerätty 40 000 nimen adressi työttömyysvakuutuksen puolesta jätettiin eduskunnalle.
Helsingin Sanomat kirjoitti 3.12.1958, että jälleen järjestetään tutunomaista ”katuparlamenttia” välikysymyksen merkeissä. Kansan Uutisten
mukaan vastauksia Kansan välikysymykseen
marssi kuuntelemaan 18000 henkeä.137
Otteet Kansan Uutisista ja Suomen Sosialidemokraatista kertovat ajan tunnelmista:

Hallitusneuvottelut 8.1.1959.
Etualalla Aarre Simonen, Hertta
Kuusinen kurkistaa taustalta.
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”Kansan joukkoliike pakotti hallituksen eroamaan”
Kansan Uutiset 5.12.1958
”40000 nimeä Lapista työttömyysvakuutuksen
puolesta”
Kansan Uutiset 8.12.1958
”Mitä apua työttömille, kun helsinkiläiset kommunistit mittailevat katuja tänään?”
Pakina, Suomen Sosialidemokraatti 9.12.1958
”Helsingin elintarvikenuorilla tunnus, sama palkka
samasta työstä”
Kansan Uutiset 10.12.1958
”Nukkuvatko Sosialidemokraatit nuorisotyössä.
Kommunistit vetävät nuorisoa.”
Pääkirjoitus, Suomen Sosialidemokraatti 10.12.1958
”Joukkohysteriaa eduskuntatalon edessä. Mitä
sen väliä oliko siellä 9000 tai 19000, vähemmistö
suomalaisista silti.”
Pakina, Suomen Sosialidemokraatti 11.12.1958

Uuden hallituksen muodostaminen oli vaikeaa. Kokoomus ei suostunut mukaan ilman virallista SDP:tä, sosiaalidemokraattien oppositio vaati
itselleen ministeripaikkojen enemmistöä, Maalaisliitto ei hyväksynyt kommunisteja presidentti
Kekkosen toiveesta huolimatta. Kari Hotakaisen
mukaan ”kommunistien osallistuminen hallitukseen kiinnosti suurvaltojakin: amerikkalaisen
varoittivat, venäläiset vaativat.”138
Hertta Kuusinen kirjoitti kirjeessään
19.12.1958: ”Istun vahtimassa ’joulupataa’, jossa
keitetään maalle hallitusta… Kovin on ollut
sitkeää. Maalaisliitto ei uskalla ottaa lopullista
askelta ilman kokoomuksen siunausta. Pari meidän miestä on ollut oven raossa, mutta alan taas
epäillä, tokko siitä sisään menosta tulee mitään…
Mielenosoitus eduskunnan edessä oli suurenmoinen, mutta siitä tuli ikään kuin piste. Kaikki ovat
odottavalla kannalla.”139
Ammattiyhdistysaktiivit tekivät parhaansa
painostaakseen päättäjiä. Helsinkiläiset ammattiosastot olivat perustaneet yhteisen ryhmän
kansan välikysymyksen valmisteluja varten. Joulukuussa 1958 50 osaston yhteistyöryhmä ehti
käydä presidentin puheilla, järjestää jouluaaton
aattona suuren kansalaiskokouksen ja puhutella
Maalaisliiton ja sosiaalidemokraattien opposition
johtajia, joilta vaadittiin oikeiston syrjäyttämistä

ja kolmen suuren puolueen hallitusyhteistyötä. Yhteistyöryhmä kokoontui vielä aivan vuoden lopussa,
koska se halusi kutsua ammattiosastot neuvottelukokoukseen Helsingin Kulttuuritalolle.140
SKDL:n Hertta Kuusinen oli kuitenkin
oikeassa arviossaan, etteivät kommunistit
tälläkään kertaa pääse hallitukseen. Fagerholmin hallituksen hajoamisesta joulukuussa 1958
alkoi Maalaisliiton vähemmistöhallitusten kausi,
vaikka eduskunnassa oli vasemmistoenemmistö
aina kevääseen 1962.
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Kansan Uutiset 5.12.1958 Hal
litus erosi. “Kansan joukkoliike
pakotti hallituksen eroamaan“
Suomen Sosialidemokraatin
pakinoitsija 11.12.1958: Jouk
kohysteriaa eduskuntatalon
edessä. Mitä sen väliä oliko
siellä 9 000 tai 19 000, vähem
mistö suomalaisista silti.
Kansan Uutiset 8.12 1958:
40 000 nimeä Lapista työttö
myysvakuutuksen puolesta
Suomen Sosialidemokraatin
9.12.1958 pakinoitsija Simppa
kysyi, mitä apua työttömille,
kun helsinkiläiset kommunistit
mittailevat katuja tänään?
Kansan uutiset 10.12. 1958
Hgin elintarvikenuorilla tunnus,
Sama palkka samasta työstä.
Suomen Sosialidemokraa
tin pääkirjoitus 10.12.1958,
nukkuvatko Sosialidemokraatit
nuorisotyössä. Kommunistit
vetävät nuorisoa.
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Teurastuskomitea
teuraaksi
Yöpakkashallitus kaatui joulukuussa 1959 ja sen
jälkeen vasemmistoenemmistöisessä eduskunnassa alkoi melkoinen budjettipoliittinen ilotulitus. Kansalaisliikehdinnän painostama eduskunnan enemmistö oli räjähdysherkkä kokonaisuus,
jonka mullistavaa merkitystä suomalaisen yhteiskunnan kehitykselle ei vielä ehkä ole riittävästi
tutkittu. Tapio Bergholmin mukaan ”huoli valtiotalouden tasapainosta ei rasittanut sosialidemokraatteja yhtä paljon kuin laajapohjaisiin hallituksiin osallistuttaessa. SKDL:n nousu suurimmaksi ryhmäksi loi muutospaineita. Näin aukesi
tie suurille uudistuksille.”141 Sosiaalidemokraattisen puolueen talouspolitiikka ei enää noudattanut puheenjohtaja Väinö Tannerin kireän rahan
linjaa. Puolue pyrki koko vaalikauden hallitukseen ja halusi osin taktisista syistä osoittaa, että sitä tarvittiin hillitsemään ”tuhlausta”, johon
se ei hallitukseen päästyään olisi suostunut. Kireän rahan politiikka oli johtanut vuoden 1958
vaaleissa SKDL:n voittoon ja vähävaraisten äänistä eduskunnassa oli kilpailemassa nyt kolmaskin
ryhmä, SDP:n oppositio, jota kutsuttiin skogilaisiksi, tepsuttajiksi tai simoslaisiksi. On kohtalon
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Suurmielenosoi
tus. Kevään 1959
suurmieleno
soitus tavoitteli
sosiaalivakuutusta
ja 40-tuntista
työviikkoa.
(Lisää kuvia
seuraavalla auke
amalla samasta
tapahtumasta.)
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ironiaa, että juuri Tannerin viimeisinä eduskuntavuosina ja hänen ollessaan puolueen puheenjohtaja, SDP etääntyi jyrkästi tannerilaisesta kireän rahan talouspoliittisesta linjasta.
Jyrki Smolanderin mukaan ”vasemmistoenemmistöinen eduskunta aiheutti Kokoomukselle ja työnantajille runsaasti päänvaivaa.
Kolme keskenään kilpailevaa vasemmistoryhmää tehtaili 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 ’julkinen sektori
laajenee kuin syöpäkasvain muun talouden
kustannuksella’. Toiset taas osoittivat sormella
lempivastustajiaan kommunisteja, joiden he
uskoivat aikovan ajaa maan vararikkoon.”142
Maalaisliitto oli ahtaalla. Oikeistosiipi
olisi halunnut lähentyä Kokoomuksen ja
Tannerin SDP:n kanssa, mutta yhteistyö ei
näyttänyt mahdolliselta, sen oli Fagerholmin
yöpakkashallituksen kaatuminen osoittanut. Presidentti Kekkosen linjaa kannattava
eduskuntaryhmän vähemmistö ei puolestaan
saanut kannatusta sille, että SDP:n skogilaiset
tai SKDL olisi otettu mukaan hallitukseen.
Vähemmistöhallitus oli vihamielisen ja muu-
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toshaluisen eduskunnan armoilla. Vain sellaisissa
tapauksissa, joissa ratkaisut kuuluivat määrävähemmistösäädösten piiriin, saattoi Maalaisliiton
oikeiston ja Kokoomuksen yhteistyö toimia.
BUDJETTIPOLITIIKKA UUSIKSI
Hallitus yritti jatkaa entisellä linjalla, mutta
eduskunnan vasemmistoenemmistö oli eri mieltä. Vuoden 1959 aikana eduskunta ja hallitus ottivat mittaa toisistaan, linjataisto oli kovaa.143
Edellisen eduskunnan asettaman ”teurastuskomitean” puheenjohtaja oikeuskansleri Olavi Honka vaati menojen supistuksia ja hinnankorotuksia, mutta vasemmistoenemmistöinen perustuslakivaliokunta ilmoitti, ettei se hyväksy hintojen
korotuksia ollenkaan. Hongan komitea esitti voin
ja margariinin hinnan nostoa ja yritti vähentää
arava- ja muita määrärahoja. Suomen Sosialidemokraatti otsikoi iloisesti: ”Teurastusohjelma taidetaan teurastaa”.144
Vasemmistoenemmistöinen valtiovarainvaliokunta esitti sokeritullin ja margariiniveron korotusten hylkäämistä ja hiilen ja polttoaineen liikevaihtoveron alentamista hallituksen esittämästä 13 prosentista 9 prosenttiin. Yritysveroja nostettiin, suurten yhtiöiden tulovero nousi 45 prosenttiin, pienten yritysten jäi 35:een. Pieniksi laskettiin yritykset, joiden verotettava tulo jäi alle 2
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miljardin markan. Niitä oli 85 prosenttia kaikista
yrityksistä, mutta niiden yhteensä maksama vero
oli vain 10 prosenttia koko yritysveropotista.145
Suomen Sosialidemokraatin pääkirjoitukset
paheksuivat usein tilannetta: ”Koko ajan puhutaan vain esitysten peruuttamisesta ja uhitellaan
jo hyväksyttyjen esitysten vahvistamatta jättämisellä.”146 Toukokuussa 1959 eduskunta hylkäsi lopullisesti hallituksen hinnankorotusesitykset. Pääministeri V.J. Sukselainen selvitti mahdollisuutta laajentaa hallituspohjaa. Siitä ei tullut mitään
ja niin eduskunta romutti muutkin budjettilait.147
Syyskuussa 1959 hallitus otti lusikan kauniiseen
käteen ja rakensi budjetin kulutusverojen ja lainojen varaan. Lainaa päätettiin ottaa 28 miljardia
markkaa.148 Lokakuussa 1960 maalaisliittolaiset
yrittivät jälleen laajentaa hallitusta saadakseen liikevaihtoveron nostetuksi, mutta vasemmistopuolueet sanoivat hankkeelle ei.149 Valtion finanssitoimikunta esitti 20 miljardin markan lainaa, eriävän mielipiteen jättivät muun muassa Rainer von
Fieandt ja Kokoomuksen Tuure Junnila. Suomen
Sosialidemokraatin pakinoitsija Simppa kirjoitRakentajanaiset liikkeellä. Rakennusnaisten
lähetystö eduskuntatalon portailla 1962,
naiset vaativat eduskunnassa ja SAK:ssa
samapalkkaisuutta, 40-tuntista työviikkoa ja
sosiaaliturvauudistuksia. Rakentajalehti.
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ti: ”Eduskunta haluaa näyttää, että myös sillä on
valtaa.” Suomen Sosialidemokraatin pääkirjoitus
linjasi: ”Edessä pitkät valtiopäivät, eduskunnassa
omaksuttu ’tee se itse’ –mentaliteetti on entisestään vahvistunut.”150
UUDISTUKSIA VÄHÄN KAIKKIALLA
Eläkeläiset ja lapsiperheet saivat etuja. Miltei ensi töikseen keväällä 1959 eduskunta alkoi parantaa
kansaneläkkeitä.151 Kansan Uutiset iloitsi, että oli
perustettu uusi eläkemuoto, sairauseläke määräajaksi, ja 450 000 eläkkeensaajaa saa 700 markan
korotuksen. Suomen Sosialidemokraatti raportoi
syksyllä 1960, että porvarit marssivat ulos valiokunnan kokouksesta, kun tuli riitaa kansaneläkkeiden korotuksesta.152 Ja Maalaisliiton vähemmistöhallitus oli pahoillaan, kun työväenasiainvaliokunta esitti isompia korotuksia kansaneläkkeisiin kuin hallitus hyväksyi.153 Myös lapsilisiä nostettiin, samoin asevelvollisten päivärahoja ja metsätyömiehet saivat vähimmäispalkkalain.154
Eduskunta päätti vastoin hallituksen kantaa
tukea myös sosiaalista asuntotuotantoa. Vuonna 1959 hyväksyttiin lainsäädäntöön muutoksia,
jotka helpottivat vuokrataloyritysten perustamista, ensisijaisia olivat vähävaraisille tarkoitetut
vuokratalot. Aravatuotantoon myönnettiin 10
miljardia markkaa.155
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Peruskoulu-uudistus pantiin vireille jo tämän eduskunnan ensimmäisen vasemmistoenemmistön kaudella ja oppikoulujen lukukausimaksuja alennettiin. Suomen Sosialidemokraatti 17.7.1959 kertoi: ”Koulusota menossa; Kauppalehti pelkää koululaitoksen sosialisointia”.
23.8.1959 pakinoitsija Ville Vaitelias kirjoitti, että piireissä käy armoton supina yhtenäiskoulua
vastaan. Komiteamietintö yhtenäiskoulusta julkaistiin 5.12.1960.

Valtion yritystoimintaa tuettiin. Suomen
Sosialidemokraatin pääkirjoitus 9.8.1959 kertoi,
että hallitus oli asettanut työryhmän pohtimaan
valtion omaisuuden myyntiä ja ihmetteli syitä
tähän: ”Vasemmistoenemmistöisen eduskunnan
aikana ei sellaiseen ole pienintäkään mahdollisuutta.” Koko toimintakautensa vasemmistoenemmistö kävi kovaa nujakkaa valtion oman
ja kotimaisen teollisuuden puolesta yleensä,
Rautaruukin perustaminen saatiin vireille ja VR

Koulutuksella tasa-arvoa
1940-luvun lopussa toteutettiin kunnallinen kokeilukeskikoulu ja kansakouluun tuli seitsemäs luokka. Kunnalliset kokeilukoulut menestyivät hyvin ja uudistushaluiset vaativat valtion kouluja, joissa maksut olivat alhaisempia. Eduskunnan äänestyksessä vuonna 1960 Kuusankosken ja Pinjaisten yhteiskouluista tulikin valtion kouluja.
Kivenhakkaaja Väinö Kujalan ja Helmi Kujalan nelilapsinen perhe Kuusankoskella iloitsi. Helmi Kujala oli ollut
asiassa aktiivinen ja valistanut Kymenlaakson kansanedustajia. Lasten koulumaksut leikkasivat talouteen suuren
loven, vaikka lapsilisät auttoivat. Kaksi lapsista opiskeli vielä 1.9.1961, kun koulu siirtyi valtion omistukseen.
Yksityiskoulussa tyttären lukukausimaksu oli ollut 7500 markkaa, 15 000 markkaa vuodessa, mutta hänet oli vapautettu maksun toisesta puolesta. Poika sai sisarusalennuksen, hänen oli maksettava 11 000 markkaa. Yhteensä
he maksoivat 18 500 markkaa vuodessa. Kun koulu siirtyi valtiolle, poika pääsi vapaaoppilaaksi ja tyttären koulumaksu putosi 7000 markkaan, perhe säästi 11500 markkaa. ”Se oli sievoinen summa”, totesivat Helmi ja Väinö
Kujala haastattelussa.
Maalaisliitto taipui koulu-uudistukseen. SDP:n Reino Oittisesta tuli vuonna 1963 opetusministeri ja tie näytti
avoimelta. Peruskoulukomitea sai työnsä valmiiksi vuonna 1965 ja vuonna 1966 vasemmiston vaalivoiton jälkeen
eduskunta hyväksyi uudistusesityksen. Kesällä 1968 eduskunta hyväksyi lain koulujärjestelmän perusteista ja
asetus peruskoulusta annettiin kesällä 1970.
Leena Nikula
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painostettiin ostamaan veturit kotimaasta.
Helmikuussa 1962 valmistuivat vanhan eduskunnan kuusi viimeistä lakia, muun muassa lait
asutuslainojen koroista ja yksityisoppikoulujen
valtionavuista.156
EDUSKUNTA ENNEN AIKOJAAN KOTIIN
Presidentti Kekkonen hajotti eduskunnan Berliinin kriisin kärjistyttyä syksyllä 1961 ja määräsi uudet vaalit pidettäväksi muutamaa kuukautta aiemmin, kuin ne muuten oli ollut järjestettävä. Vanha eduskunta istui siis vielä vuoden 1962
ensimmäiset kuuukaudet. Ammattijärjestöille tuli kiire, koska tärkeät uudistushankkeet olivat kesken. Marraskuussa liikehtivät erityisesti
tamperelaiset ja toivat terveisiä Tampereen metallitehtaista ja kunnan työläisiltä. Strömbergin
tehtaan 600 rakennustyöläistä vaati työmaakokouksessaan viisipäiväistä työviikkoa. Kone-Sillan työmaakokouksessa 300 työläistä esitti marssia työajan ja sairausvakuutuksen puolesta. Myös
Helsingissä Pasilan konepajalla suunniteltiin kulkuetta ja Metallityöväen ammattiosasto 5 yhtyi mielenosoitushankkeisiin. Joulukuun alkupäivinä elintarvike-, metalli-, ja rakennusalojen
Helsingin keskusjärjestöt veivät vaatimuksensa eduskuntaryhmille. Mielenosoitukseen marssi
jälleen lähes 8000 ihmistä.157

AIKALAISARVIOITA
VASEMMISTOENEMMISTÖSTÄ
SKDL:n eduskuntaryhmä arvioi vuoden 1960
saavutuksia: ”Ei ole kaukana aika, jolloin sosiaalisten saavutusten kumoaminen oli jokapäiväinen uhka. Nyt esim. kansaneläkkeiden tukiosiin
on saatu 20 % korotus, saatiin myös muita merkittäviä torjuntavoittoja. Hallitus suunnitteli jälleen liikevaihtoveron laajentamista muun muassa
peruselintarvikkeisiin, mutta perääntyi kuultuaan ryhmien kannat, eikä yritysten poistojärjestelmää laajennettu kunnallisveroon, Rautaruukki eteni.”158
Suomen Sosialidemokraatti totesi samasta kaudesta pääkirjoituksessaan, että eduskunta oli saavuttanut paljon: uuden työttömyysturvan, vuosilomaviikon, erityislapsilisän ja PohjoisSuomeen raudanjalostusteollisuuden.159 Vuoden
1961 lopulla lehti arvioi kauden tuloksia, eduskunta oli pakottanut hallituksen tilaamaan veturit kotimaasta, hallitus oli yrittänyt estää asuntorahoituksen, lapsiperheiden asumistuen lisäämisen ja lapsilisien korottamisen. ”Kun eduskunta näissä merkittävissä asioissa on hallituksen
sivussa pysymisestä tai jopa vastustuksesta huolimatta toteuttanut oman tahtonsa, on tämä laskettava eduskunnalle eduksi… Eduspuolelle jää
myös kirjastolaki ja tekijänoikeuslain hyväksymi-

nen.”160 Suomen Sosialidemokraatti kertoi, että
eduskunta oli nostanut lapsilisiä, lisännyt asuntomäärärahoja, tukenut lapsiperheitä, saanut
teollisuudelle kotimaisia tilauksia, vastustanut
hinnankorotuksia, alentanut oppikoulujen lukukausimaksuja.161
Kaikki eivät olleet yhtä tyytyväisiä kansanedustajien itsenäistymisestä. Suomen Pankin
silloinen pääjohtaja Klaus Waris totesi puheessaan Suomen Pankin 150 –vuotisjuhlassa: ”…
selityksenä finanssipolitiikkamme heikkouteen
on pidettävä eduskunnan saamaa yliotetta hallitusvallasta.”162 Eduskunnan hajottamispäätöksen
jälkeen valtion tulo- ja menoarviokeskustelussa
Kokoomuksen kansanedustaja Jussi Saukkonen
totesi, että vaikka eduskunnan vasemmisto oli
ollut hyvin hajanainen, se oli ajanut läpi monia
vaatimuksiaan. Kokoomuksen eduskuntaryhmä
oli ehdottanut useampaan kertaan, että eduskuntavaalit järjestettäisiin ennen lain määräämää aikaa: ”Eikä ole jälkiviisautta sanoa että…
toimeenpanemalla ennenaikaiset vaalit, olisi
vältytty monilta haittatekijöiltä.”163
Eduskunnan ensimmäisen vasemmistoenemmistön kauden saavutuksia vähätellään suomalaisessa historiankirjoituksessa. Vähättelylle on
monta syytä: sosiaalidemokraateille kausi oli
hankala puolueen hajaannuksen takia, puolue
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jähmettyi tannerilaiseen ulkopolitiikkaan ja eristi
itseään kommunismin vastaisuudellaan. Ehkäpä
myöhempien aikojen valtionhoitajapuolue ei
muutoinkaan mielellään muistele kautta, jolloin
valtiontalous ei romahtanutkaan, vaikka sosiaalisia etuja parannettiin. Porvaripuolueet eivät
tietenkään halua kiittää kautta, jolloin SKDL oli
maan suurin puolue ja eduskunta toteutti varsin
radikaalia politiikkaa heittäen 30-luvun oikeistolaisen talouslinjan romukoppaan. Haastajille,
maaseudun ja kaupunkien vähäväkisille, SKP:n
ja SKDL:n johtajille ja jäsenistölle, nuorisolle ja
ammattiyhdistysväelle suuret saavutukset jäivät
mieleen lähinnä surkeina kompromisseina. Niin
käy usein, kun kuumeisen kiihkeän joukkoliikkeen osanottajat ovat sydämestään sitoutuneet
ajamiinsa tavoitteisiin, joita harvemmin juuri
sellaisenaan saavutetaan. Eduskunnan vasemmistoenemmistön kauden keskeisiä uudistuksia
olivat myös työttömyysturva, kolmas lomaviikko
ja työeläke. Niistä kerrotaan seuraavassa.
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Työttömyysvakuutus ja
kolmas lomaviikko
Työttömyys oli kasvanut yleislakon jälkeisinä
vuosina rajusti ja sen seurauksena ihmisten elintaso heikkeni. Maalaisliitto oli todennut vuoden 1958 vaalitappionsa syyksi työttömyyden ja
siirtotyömaat. Työväenliikkeen keskeisiin vaatimuksiin oli kuulunut jo vuosisadan alusta yleinen ja pakollinen työttömyysvakuutus. 1950-luvulla kumpikin työväenpuolue teki asiasta monta aloitetta.
Sen paremmin Kokoomus kuin Suomen
Työnantajain Keskusliittokaan eivät kannattaneet yleistä vakuutuslinjaa, vaan kassapohjaista
vakuutusta. STK pyrki yhteistyöhön SAK:n kanssa kyetäkseen yhdessä sosiaalidemokraattien
kanssa eduskunnassa kaatamaan yleisen ja pakollisen työttömyysvakuutuslinjan. STK:n puheenjohtaja Lauri Kivekäs myönsi, että työttömyyskassojen tukeminen saattaisi lisätä ammattiliittojen jäsenmäärää. Vahvistuva ammattiyhdistysliike oli kuitenkin pienempi paha kuin työnantajille todennäköisesti kalliiksi tuleva yleinen
työttömyysvakuutus. STK:n houkutusten edessä SAK:n sosiaalidemokraattinen hallitusryhmä
Juna hiljaista miestä ja naista kuljettaa.
Matkalla hätäaputyömaalle 19.8.1961.

oli erimielinen ja neuvoton. TSPL:n kansanedustaja Olli J. Uoti oli korostanut, että työnantajilta
menisi työttömyyskassojen tukemiseen vain 370
miljoonaa markkaa, kun yleinen työttömyysvakuutus maksaisi 2,7 miljardia.164 SAK:n hallitus
päätti kuitenkin vaatia yleistä työttömyysvakuutusta. Sen puolesta toimittiin, osoitettiin mieltä
ja käytiin lähetystöissä pitkin vuotta 1959.
TYÖTTÖMYYSTÖISSÄ
JÄITÄ KUOKKIMASSA
Työttömyyttä oli 1920-luvulta lähtien hoidettu
työttömyystöillä, niiden järjestäminen oli kuntien vastuulla. Kunnat perustivat pahimpina työttömyysaikoina työmaita, joihin työttömät komennettiin kortistosta. Ammatillisten järjestöjen ja työttömien yhteistoimintaelinten mielestä kunnat avasivat kortistot liian myöhään – ne
avattiin vain talveksi – kortistoihin pääsy oli hankalaa ja kunnat tarjosivat turhia töitä liian pienellä palkalla. Lehdet julkaisivat kertomuksia tarkastuksista kortistoon hakeutuvien naisten kodeissa, ammattityöläisistä kuokkimassa jäistä
maata talvella, naisista metsä- ja viemäritöissä,
ja varatyömaille toiselle puolelle Suomea passitetuista työttömistä.
Työttömyystyömaat eli varatyömaat olivat
yleisen närkästyksen aihe. Järjestelmä periytyi

1920-luvulta. Vastikkeettomien raha-avustusten jakamista pidettiin vahingollisena, koska se
saattoi rappeuttaa työntekijän vastuuntunnon.
Kortistoihin 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. Useimmat työllisyystyöt eivät sopineet naisille, joten naiset harvoin ilmoittautuivat kortistoon.165
RAKENNE- JA KAUSITYÖTTÖMYYS
Suomen talous- ja tuotantojärjestelmän yksi keskeinen tavoite oli tukea metsäteollisuutta muun
muassa turvaamalla sille riittävästi halpaa työvoimaa kausityöhön, puunkorjuuseen ja kuljetukseen. 200 000 henkeä oli vuoroin palkkatyöläisenä, vuoroin viljeli omaa peltoa. Sodanjälkeisinä
talvina tarvittiin enimmillään yli 200 000 metsuria, mutta 1960-luvun ensimmäisinä vuosina,
moottorisahan alkuaikoina, hyvinä hakkuuvuosina enää alle 90 000 metsätyöntekijää. Vastaavasti
rakennustyömailla, joilla kausityöttömyys myös
oli yleistä, betonielementti alkoi korvata tiiltä
ja aiheutti työttömyyttä etenkin muurareille.166
Pohjois- ja Itä-Suomessa työttömyys oli rakenteellista, sitä esiintyi hyvinäkin aikoina.167
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Työllisyystyöt ➤
herättivät paljon
närkästystä. ”Ri
sunaisia”, metsän
perkaajia työllisyys
töissä lumihangessa
Valkeakoskella
maaliskuussa 1960.
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VANHA KASSAJÄRJESTELMÄ
Ammattiliittojen yhteydessä olevat työttömyyskassat tunnustettiin virallisesti, kun eduskunta
antoi asetuksen ammatillisten järjestöjen avustuskassojen tukemisesta vuonna 1917. Asetusta
uusittiin vuonna 1934 ja vielä senkin jälkeen, lähinnä rahanarvon muutosten takia. Työttömyyskassat saivat valtion varoista apurahaa, joka oli
suuruudeltaan kaksi kolmasosaa jäsenille maksetuista avustuksista. Palkkatyöntekijöitä oli vuonna 1957 yhteensä noin 1 140 000. Työttömyyskassoihin kuului 219 000 jäsentä, vain 20 prosenttia työntekijöistä oli kassojen jäseniä. Työntekijät eivät olleet innostuneita työttömyyskassojen toiminnasta, siksi useat ammattiliitot ottivat sääntöihinsä määräyksen, jonka mukaan
kassajäsenyys oli jäsenille pakollinen. Tätä ennen
esimerkiksi Metallityöväen liiton jäsenistä vain
10 prosenttia oli liittynyt kassaan. Monet – etenkin rakennustyöläisten ja maaseututyöläisten –
kassat olivat lähes jatkuvasti miinuksella.168
VAIN JOUKKOVOIMALLA
Helmikuun lopussa 1959 helsinkiläisten ammattiosastojen yhteistyöryhmä kutsui ammattiosastoRatkaisu työttömyyteen. Pohjois– ➤
Savon työttömien lähetystö
eduskuntatalon rappusilla 1958.
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ja ja työläisiä yhteiskokoukseen. Ryhmässä oli nyt
mukana jo 67 ammattiosastoa. Tammikuussa työmaiden lähetystöjä oli käynyt pääministerin puheilla ja evästämässä eduskuntaa. Ammattiosastojen yhteistyöryhmän edustajat olivat myös neuvotelleet SAK:n johdon kanssa yhteistyöstä ja joukkotoiminnasta. Yhteisryhmä kutsui Senaatintorille suurmielenosoituksen työttömyysvakuutuksen,
vuosilomalain uudistuksen ja 40-tuntisen työviikon puolesta. 24. maaliskuuta 1959 Senaatintorille
marssi kolmelta suunnalta Helsinkiä yhteensä noin
20 000 työläistä.169
Useat ammattiosastot kävivät vielä keväällä
eduskuntaryhmien puheilla Töölön sokeritehtaan
osaston aloitteesta alkukeväällä 1959. Suuret
metallialan osastojen yhteislähetystöt ohjeistivat
eduskuntaryhmiä. Turussa järjestettiin tuhannen
hengen joukkokokous, joka lähetti delegaation
Helsinkiin.
Kesän jälkeen ammattiosastojen toimeliaisuus jatkui ja lähetystöjä virtasi eduskuntaan,
jossa työttömyysvakuutuslain käsittely alkoi
syyskuun alussa 1959. Liikkeellä olivat muun
muassa 60 hengen ryhmä Etelä-Hämeestä, Turun
telakoiden ryhmä sekä pienviljelijänaisten ja
Helsingin työläisnuorten suuret lähetystöt.170

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS
LAKI HYVÄKSYTÄÄN – OIKEISTO
ESTI VOIMAANTULON
Työttömyysvakuutuslaki tuli työasiainvaliokunnasta eduskunnan ensimmäiseen käsittelyyn 20.
marraskuuta 1959. Maalaisliittolainen ministeri Eeli Erkkilä esitteli lain: tavoitteena oli yleinen
työttömyysvakuutus, jonka kustannuksiin osallistuisivat työnantajat, työntekijät ja valtio.
Senaatintorilla 24. marraskuuta 1959 pidetty ay-väen mielenosoitus vaati tiukkaan sävyyn yleistä työttömyysvakuutusta, 40-tunnin
työaikalakia, vuosilomalain uudistusta, kansaneläkkeiden ja lapsilisien korotusta ja samapalkkaisuutta miehille ja naisille. Mielenosoitukseen marssi jälleen kolme eri kulkuetta, yhteensä
noin 8000 ihmistä.171 Pääministeri V.J. Sukselainen valitti eduskunnassa, miten Vaasan lihajalostustyöntekijät ja Rettigin työläiset sähköttivät ja
vaativat, että laki oli heti pantava voimaan, vaikkei sitä ollut vielä säädettykään.172
Maalaisliiton ryhmä hajosi työttömyysvakuutuslakia käsiteltäessä.173 Eduskunnan äänestäessä
15. joulukuuta lain voimaantulosta, osa puolueen
kansanedustajista – lähinnä Kekkosen vastustajiin lukeutuva oikeistolaisryhmä – äänesti Kokoomuksen mukana ja laki jäi lepäämään vaalien yli.
Vesitys herätti suuttumusta. ”Petoksen johdosta”

Turussa järjestettiin vastalausekokouksia, joihin
osallistui noin 10 000 henkeä, vastalauselakkoihin liittyi noin 3000 työntekijää.
ENTÄ JOS…
Olli Kangas arvioi tapahtunutta seuraavasti: ”Paketti oli neuvoteltu kokoon, mutta viime vaiheessa Maalaisliitto ei hyväksynytkään rahoitusmallia. Kokoomuksen tuella se äänesti lain lepäämään yli vaalien. Torpedoitu laki muutti suomalaisen työttömyysvakuutuksen suunnan ja luonteen. Toisenlaisen luonteen olisivat saaneet myös
suomalainen politiikan tekeminen ja sen edellytykset. Työmarkkinoiden kautta hoidettu vakuutus keskitti yhteiskunnallista valtaa työmarkkinaosapuolille. Jos Maalaisliitto olisi hyväksynyt
vuoden 1959 kompromissin, vakuutus olisi ollut
kansaneläkelaitoksen kautta eduskunnan käsissä. Tämän myös ammattiyhdistysliike ja SDP olisivat tuolloin jo hyväksyneet. Asia näytti täysin
selvältä, samoin kela-ratkaisu. Kyse oli vain siitä
milloin laki tulisi voimaan.” Lepäämäänjättäminen muutti asetelman. Turhautuneet SDP ja ammattiyhdistysliike lyöttäytyivät yksiin työnantajien ja Kokoomuksen kanssa vapaaehtoisen kassalinjan taakse. Kankaan mukaan ”suomalainen
ammattiyhdistysliike saa kiittää laajentumisestaan pitkälti Maalaisliittoa… Poliittisesti vahva ja
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Kun yleinen ja pakollinen
työttömyysvakuutuslaki oli
äänestetty yli vaalien joulu
kuussa 1959, ihmiset olivat
närkästyneitä. Helmikuun
lopussa 1958 Turusta saapui
25.2.1960 kahdellatoista
linja-autolla kolmesataa
ay-aktiivia vaatimaan yleistä
työttömyysvakuutusta. Polii
sivartio esti samana päivänä
Hietalahden telakkatyöväen
osaston edustajilta pääsyn
eduskuntaryhmien puheille.
Turkulaiset rakennusalan
työnantajat julistivat työt
tömyysturvalähetystöön
osallistuneille rakennustyö
maille loppuviikoksi työsulun.
Sulussa oli 11 työmaata.
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taitava Maalaisliitto voitti taistelun, mutta hävisi sodan.”174
UUSI VAIHE
Helmikuun 9. päivä 1960 maalaisliittolainen hallitus jätti eduskunnalle uuden lakiesityksen pakolliseksi työttömyysvakuutukseksi. Hallitus oli
päätynyt esittämään edelleen yleistä vakuutusta, jonka kokonaiskustannukset olisivat noin 4,5
miljardia markkaa.
Molemmat sosiaalidemokraattiset ryhmät
olivat kuitenkin siirtyneet oikeiston ajaman kassalinjan taakse ja esittivät lisäksi rinnakkaisen työttömyysturvajärjestelmän perustamista
maaseutuväestölle ja kassoihin kuulumattomille
työntekijöille. Linjanmuutosta perusteltiin sillä,
että heidän edellisenä vuonna kannattamansa laki pakollisesta työttömyysvakuutuksesta oli rauennut. Kokoomuksen kansanedustaja ja työnantajajohtaja Päiviö Hetemäki ehdotti lakialoitteessaan puolueensa perinteistä yksityiskassalinjaa.
SKDL:n aloite kannatti edelleen kaikkia koskevaa
pakollista työttömyysvakuutusta.
Kevään kuluessa ammattiosastojen lähetystöt kävivät vastustamassa kassalinjaa. Helmikuun lopulla Turusta saapui 12 linja-autollista
ammattijärjestöjen ja työpaikkojen edustajia vaatimaan yleistä työttömyysvakuutusta. Poliisivar-

tio esti samana päivänä Hietalahden telakkatyöväen ammattiosaston edustajilta pääsyn eduskuntaryhmien puheille. Turkulaiset rakennusalan
työnantajat julistivat työttömyysturvalähetystöön osallistuneille rakennustyömaille loppuviikoksi työsulun, se ulottui 11 eri työmaalle ja koski noin 800 työläistä Turun seudulla. 175
VAPPUNA 1960 JUHLITTIIN
VUOSILOMALAKIA
Työntekijöiden vuosilomaoikeuden parantaminen oli ollut ammattiyhdistysliikkeen keskeisiä
vaatimuksia 1940-luvun lopulta saakka, ja eduskunta oli hyväksynyt vuosiloman lisäviikkoa
edellyttävän ponnen vuonna 1951. Lukemattomat kannanotot, lähetystöt ja joukkotoimet olivat sittemmin vaatineet pitempää lomaa. Eduskunta oli jahkannut asiaakymmenisen vuotta.
Työttömyysturvakamppailun lomassa eduskunnan työasiainvaliokunta esitti lopulta vuosilomalain parantamista, sosiaalidemokraattien
kansanedustajan Lars Lindemanin lakialoitteen
pohjalta. Menettely oli epätavallinen, yleensä
eduskunta otti päätettäväksi vain hallituksen lakiesityksiä. Valiokunnan esitys tuli eduskunnan
ensimmäiseen käsittelyyn 21. huhtikuuta 1960.
Tavoitteena oli saada kaikille 10 vuotta samaa
työnantajaa palvelleille työntekijöille neljän vii-

kon vuosiloma ja muille kolmen viikon lomaoikeus yhden vuoden työsuhteen jälkeen. Lisäksi pyrittiin parantamaan vuosilomapalkan laskentatapaa.
Kokoomuksen Juha Rihtniemi kummasteli,
että työasiainvaliokunta käsitteli yksittäisen kansanedustajan lakialoitetta vastoin valtiopäiväjärjestyksen ja eduskunnan työjärjestyksen säännöksiä. Vuosilomalain ehdotettu uudistus olisi
Rihtniemen mukaan merkinnyt noin viiden miljardin markan lisäkustannusta työnantajille.176
Ay-väki tuki vuosilomalain parannusta mielenosoituksella, joka pidettiin eduskuntatalon edustalla 21. huhtikuuta. Mielenosoitukseen marssi taas noin 7000 henkeä.177 Seuraavana päivänä eduskunnassa oli lakiesityksen toinen käsittely. Oikeiston edustajat vastustivat voimakkaasti
työntekijöiden vuosilomaoikeuden parantamista.
Atte Pakkanen ilmoitti, ettei Maalaisliitto hyväksy lakia ja uhkasi sen äänestämisellä yli vaalien.
Vasemmistopuolueiden kansanedustajat esittivät
luottamusäänestystä. Riski, että vasemmistopuolueet kaataisivat hallituksen, vaikutti. Lakiesitys
hyväksyttiin äänin 111–80, eikä pöydällepano toteutunut.178
Työväen vappujuhlissa iloittiin yhteisen taistelun tulosta, uusi vuosilomalaki tuli voimaan
heti vapunpäivänä. Melkein kaikkien lomat pi-
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tenivät viikolla jo samana kesänä. Tapio Bergholmin mukaan eduskunnan vasemmistoenemmistö
ja SAK olivat vuosilomalakiasiassa selättäneet V.J.
Sukselaisen vähemmistöhallituksen viivyttelyn ja
STK:n vastustuksen. Bergholm arvioi, että koska
STK:n sisällä oli ollut ristiriitoja linjasta ja STK:n
valitsema jyrkempi vaihtoehto oli tuottanut tappion, tämän jälkeen STK:n halu etsiä kompromisseja SAK:n kanssa voimistui.179 Kompromissihakuisempi linja tuottikin työnantajille paremman
tuloksen muutama viikko myöhemmin, kun eduskunnassa jatkui loppusuoralle ehtineen työttömyysturvan käsittely.
KASSAPOHJAINEN
TYÖTTÖMYYSTURVA VOIMAAN
Kovia kokenut työttömyysvakuutuslaki tuli uudestaan eduskunnan käsittelyyn vapunaattona
1960. Työasiainvaliokunnassa istunut SKDL:n
kansanedustaja Irma Torvi vaikutti melko turhautuneelta: ”Kun työnantajaliiton toiminnanjohtaja tuomari Nykopp valiokunnassa ilmoitti, että hänen liittonsa kannattaa (sosiaalidemokraatti) 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…” Irma Torvi piti työnan-
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tajaliittojen halua osallistua työttömyyskassojen kustannuksiin myöhäsyntyisenä: ”Onhan laki kassoista jo 26 vuotta vanha eikä asia ole työnantajia huolettanut. Vasta kun tuli Sukselaisen
hallituksen ensimmäinen esitys, jonka mukaan
työnantajat olisivat joutuneet maksamaan noin
kolme miljardia markkaa, ja kun lakiesitys saatiin
raukeamaan vain hallituspuolueiden suosiollisella avustuksella, tuli hätä käteen. Hallituksen toinen esitys maksaisi noin 1700 miljoonaa markkaa ja siihen verrattuna Liljeströmin kassalaki on
kevyt kuin höyhen, asiantuntijain mukaan se olisi vain noin 100–200 miljoonaa markan kustannus työnantajille.”180
Valiokunnan ehdotus, joka pohjautui Liljeströmin lakialoitteeseen, voitti äänin 126–56.
Toukokuun lopulla 1960 hyväksytty laki mahdollisti perheellisille kassojen jäsenille 1000 markan ja perheettömille 750 markan päiväavustuksen kuuden päivän omavastuun jälkeen. Lisäksi
hyväksyttiin työttömyyskorvauslaki kortistoon
otetuille kassojen ulkopuolisille ihmisille. Heidän
avustuksensa olisi 540–600 markkaa päivässä.
Työttömyysturva muodostui siis kaksijakoiseksi, etusijalla olivat edelleen työttömyystyöt
ja niitä täydentävä valtion maksama uusi työttömyyskorvaus. Tämän ohella työttömyyskassat
maksoivat jäsenilleen korvauksia parempaa päi-

värahaa työttömyysavustuksena. Kyse oli siis vapaaehtoisen kassajärjestelmän ja yleisen vakuutusperiaatteen yhdistelmästä. Tapio Bergholmin
mukaan sekä STK että SAK voittivat. Työnantajien maksurasitus keveni verrattuna eduskunnan
aluksi hyväksymään yleiseen työttömyysvakuutukseen. Ammattiliittojen jäsenmäärät lähtivät
nousuun. Ratkaisu viitoitti tulevaisuutta.181
Mielenosoittajat varmaankin pettyivät aluksi. Lähetystöjen ja kirjelmien määrä väheni joksikin aikaa rajusti. Maaseudun tilapäistöitä tekeville pieneläjille ratkaisu oli huono ja varmaan
osaltaan vaikutti SDP:n opposition vaalitappioon
seuraavissa vaaleissa. Tehtaiden ammattiyhdistysaktiiveille uusi työttömyysturvan muoto kuitenkin antoi lisäpotkua jäsenhankintaan. Epäoikeudenmukaiseksi koetun kompromissin kanssa oli helpompi tehdä arkista ay-työtä ja se auttoi sietämään tilannetta, jolle ei enää mahtanut
mitään.
Työttömyysturvaliikehdinnän ehkä hämmästyttävin piirre oli joukkoliikkeen laajuus. Järjestäytynyt ay-väki esiintyi yleisen työttömyysvakuutuksen puolesta, vaikka se näytti suosivan
järjestäytymättömiä työntekijöitä ja maaseudun
kausityöläisiä. Kassalinja sen sijaan vaikutti edullisemmalta kaupunkien järjestäytyneelle työväestölle itselleen. Jäsenhankinta oli vähäisen jär-

jestäytymisen oloissa ay-aktiivien keskeinen tehtävä, mutta jäsenkirjan jatkuva tyrkyttäminen
koettiin yleensä ikävänpuoleiseksi velvoitteeksi. Miksi ihmeessä radikaali ammattiyhdistysväki
vastusti niin ankarasti sitä, että järjestäytyneillä työntekijöillä olisi muita parempi työttömyysturva?
Ammattiyhdistysaktiivien toimintaan liittyy
ristiriitaisuuksia, jotka sisältävät johtolangan.
Yleinen pakollinen yhteiskunnan järjestämä sosiaalivakuutus oli suomalaisen työväenliikkeen perinteinen tavoite, joka hyväksyttiin jo 1800–1900
lukujen vaihteessa, kun Suomi oli vielä hyvin voimakkaasti maatalousmaa. Ehkäpä ensimmäisen
polven maaltamuuttajat ovat omakohtaisen kokemuksensa ja taustansa vuoksi valmiimpia tukemaan yleistä sosiaaliturvaa, kun taas kaupungeissa kasvaneilla yhteys ja suhde maaseudun väestöön on jo muuttunut etäiseksi ja jopa kylmäkiskoiseksikin.

Vanhusten kokous ➤
16.2.1958

kääntyneiden dele ➤
gaatio. Vanhusten
lähetystö pääminis
teri V.J. Sukselaisen
puheilla 29.9.1959.

Työeläkkeet
vanhuutta varten ja
avuksi teollisuudelle
Ensimmäinen kansaneläkelaki säädettiin vuonna 1937. Kansaneläkkeitä hoitamaan perustettiin Kansaneläkelaitos. Järjestelmän voimaantulo
kesti peräti 40 vuotta. Vuonna 1950 vain noin 15
prosenttia eläkeiän ylittäneistä sai eläkettä ja eläke oli vaatimaton, kaikkine lisineenkin vain noin
15 prosenttia työntekijän palkasta.182
HUOLTOAPULAISTA
VAIN VÄHÄN SUOJAA
Maalaisen Suomen eläkejärjestelmä perustui
syytinkeihin: lapsista se, joka jäi pitämään taloa,
vastasi vanhusten elatuksesta. Syytingin rinnalla olivat vanhan huoltoapulain velvoitteet, joiden mukaan sekä työnantajien että talollisten oli
huolehdittava pitkäaikaisten palkollistensa elannosta, kun nämä eivät enää pystyneet itseään
elättämään. Köyhäinhoitolain (sittemmin huoltoapulaki) säännökset olivat karuja, ensisijainen
elatusvelvollisuus oli ihmisellä itsellään. Vasta,
kun hänellä tai hänen lähisukulaisillaan ei enää
ollut siihen taloudellisia mahdollisuuksia, sovellettiin huoltoapulain viidettä pykälää. Lisäksi

elatusvelvollisuus edellytti työntekijältä 20 vuoden työrupeamaa saman työnantajan palveluksessa.183
Oikeudenmukaisemman eläketurvan tarpeesta kertonee se, kuinka 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 työvuotta saman työnantajan palveluksessa.184 Wärtsiläyhtymän pääjohtaja, vuorineuvos Wilhelm Wahlforss, epäilikin uudenlaisen työeläkkeen lisäävän
työntekijöiden vaihtuvuutta ”jota eläkejärjestelyillä on voitu tähän saakka hillitä”.185 Katri Hellsten toteaa, että työeläkelakien tuoma suuri edistysaskel oli huoltoapulakiin ja vapaaehtoisiin
eläkkeisiin verrattuna nimenomaan se, etteivät
työntekijät työpaikkaa vaihtaessaan menettäneet
kaikkia oikeuksia eläkkeisiin.186
Kansaneläkeuudistus toteutettiin 23.5.1956
yleislakon ja kunnallisvaalien välisenä aikana.
Sen syntyä edesauttoivat eläkeläisten mielenosoitukset ja ammattiosastojen kirjelmät ja lähetystöt. Kansaneläkkeen taso jäi vaatimattomaksi.
Eduskunnan laajoissa eläkekeskusteluissa todettiin hämmentävän rauhallisesti, etteivät eläkkeet

riittäneet elämiseen. Arvostelusta huolimatta
kansaneläkeuudistusta tervehdittiin ilolla, sosiaalidemokraattinen kansanedustaja Tyyne Leivo-Larsson totesi haastattelussa Suomen Sosialidemokraatissa: ”suurin tällainen myönteinen tapahtuma on kevätkaudella säädetty uusi kansaneläkelaki. ”187
Punainen Risti julkisti lokakuussa 1958 tutkimuksen. Sen mukaan yksin elävät vanhukset,
joiden vuositulo jäi alle 100 000 markan, eivät
pystyneet kaupungeissa hankkimaan riittävästi
kohtuulliseen elämään tarvittavia hyödykkeitä.
Kansaneläkkeen perus- ja tukiosa olivat tuolloin
yhteensä 78 000–96 000 markkaa. Suomalainen
kansanpuolue totesi aloitteessaan vuonna 1961,
että kansaneläkkeiden taso on riittämätön.
Ruotsalaisen kansanpuolueen lakialoitteessa
mainitaan, että jos tulevaisuuden eläkkeiden
tavoitetasoksi asetetaan kansaneläke ja sen
lisäksi 30 prosentin työeläke, se ei vieläkään riitä
turvaamaan kaupunkien eläkeläisille minimitoimeentuloa.
Olli Kangas arvioi Maalaisliiton linjaa vuoden
1956 kansaneläkeratkaisussa: ”On historian ivaa,
että vuoden 1956 ratkaisullaan Maalaisliitto torpedoi sellaisen kokonaiseläkemallin edellytykset,
jollaista se myöhemmin toistuvasti vaati. Lyhytnäköisen ja osin taaksepäin katsovan yhteiskun-

Iso homma.
Työeläkkeen haki
jan tarvitsemien
papereiden
määrä oli valtava.

➤

KUN SUO MI PUN ASTU I

tanäkemyksensä vuoksi se ei vain osannut ennakoida tulevia haasteita (ansiosidonnaisten eläkkeiden tarve), minkä vuoksi se hävisi seuraavat
ratkaisevat kamppailut.”188
KANSANELÄKELAIN TULKINNAT
Kansaneläkelakeja laadittaessa edellytettiin, että kansaneläkkeen maksaminen ei vähennä työantajan työntekijälle maksamaa huoltoapulain
mukaista elatusta. Kansaneläkelaitos kuitenkin
tulkitsi toisin. Kummatkin sosiaalidemokraattiset ryhmät ja SKDL olivat jättäneet vuoden
1958 valtiopäiville omat lakialoitteensa huoltoapulain viidennen pykälän muuttamisesta.
SKDL:n mukaan useimmissa tapauksissa ei enää
ollut kyse työantajan huoltoapulain mukaisesta elatusvelvollisuudesta, vaan työntekijän palkkaetuihin kuuluvasta eläke-edusta. Kieltäessään
sen työnantajat loukkasivat työntekijöiden saavutettuja oikeuksia. Kun huoltoapulain muutoksesta äänestettiin, voitti äänin 113–75 kanta, jonka mukaan työnantajat eivät saa vähentää kansaneläkkeitä maksamistaan työsuhdeeläkkeistä. Lain voimaantulosta äänestettiin – ja
niin kävi, että laki jätettiin 81 äänen määrävähemmistöllä lepäämään yli vaalien. Näin työnantajille jäi oikeus vähentää kansaneläkkeen
osuus maksamistaan huoltoapulain mukaisista
eläkkeistä.

SAK:n johto oli kiristänyt yleislakon viime minuuteilla vuonna 1956 pääministeri K.-A. Fagerholmilta lupauksen komitean perustamisesta työsuhde-eläkkeitä varten.189 Eläkekomitean mietintö valmistui syksyllä 1960. Vuonna 1961 eduskunnan työasiainvaliokunta alkoi käsitellä työeläkkeitä komiteamietinnön ja yksittäisten kansanedustajien aloitteiden pohjalta, koska hallitus ei ollut
antanut lakiesitystä.
TYÖVIIKKO 40-TUNTISEKSI
Keväällä 1961 eduskunnassa vieraili jälleen kymmeniä lähetystöjä, jotka vaativat työeläkelakien ohella 40-tuntista työviikkoa ja sairausvakuutusta. Helsingin metallialan työpaikoilta koottiin
useiden satojen miesten yhteislähetystö. Pääkaupunkiseudun kymmenien rakennustyömaiden
kokoukset lähettivät edustajia evästämään päättäjiä. Elintarvike-, rakennus- ja metallityöläisten
keskustoimikunnat kutsuivat ihmisiä mielenosoitukseen, joka oli määrä pitää eduskuntatalolla
eläkelakien käsittelyn yhteydessä.
Mielenosoitukseen kokoontui 18. toukokuuta 1961 noin 8000 ihmistä. Kansan Uutiset
19.5.1961: ”välittömästi klo 16.00 jälkeen eduskuntatalon eteen kerääntyi väkeä lähistöllä sijaitsevilta työmailta. Mielenosoituskulkueista saapui ensimmäisenä Kauppatorilta lähtenyt, sitä

seurasivat Messukentälle kokoontuneet marssijat. Hietalahden ja Hakaniemen toreilta lähteneet
kulkueet kohtasivat toisensa Kaivokadun ja Mannerheimintien risteyksessä ja molemmat nelimiehiset rivistöt yhtyivät saapuen kokouspaikalle leveänä kahdeksanhenkisten rivistöjen kulkueena”.
Mielenosoittajia oli saapunut myös Tampereelta,
Lahdesta, Porista, Lappeenrannasta ja Hämeenlinnasta. Turkulaiset ammattiosastot järjestivät
paikallista liikehdintää ja joukkokokouksen Turun torille.
Seuraavana päivänä Kansan Uutiset kertoi
valiokunnan esityksestä uudeksi työsuhdeeläkelaiksi. Työeläkevarat oli tarkoitus koota
vakuutusyhtiöiden ja yritysten hallinnoimiin rahastoihin. Työnantajille oli syntymässä 300–400
miljardin markan rahastot, mutta eläkkeet maksettaisiin täysimääräisenä vasta vuonna 2000.
Lehti varoitti, että erityisesti lyhyissä työsuhteissa työskentelevät rakennus- ja metsätyöläiset
olivat vaarassa jäädä uuden eläkejärjestelmän
ulkopuolelle.
Työsuhde-eläkelakien käsittely alkoi 24.
toukokuuta 1961. Kansanedustajat napisivat
melko lailla. SKDL:n edustaja Janne Mustonen
paheksui, että työssä olevien eläkkeen kertymävuodet puolitettaisiin. Monet iäkkäämmät
mielenosoittajat katsoivat, että koko uudistus oli
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menossa heiltä sivu suun, koska työeläkettä
kerryttäisi vain puolet tehdyistä työvuosista.
Helsingin peltiseppien silloinen puheenjohtaja
Sulo Lehtonen menetti tämän takia suuren
osan eläkkeestään ja muistelee vielä 2000-luvullakin asiaa närkästyneenä.190
Ay-väki käynnisti välittömästi vastalausetoiminnan saadakseen lakiesityksen puutteet
korjatuksi. Rakennustyömailla järjestettiin 25.
toukokuuta laaja mielenosoituslakko, siihen
osallistui noin 40 000 työläistä.191
KOMPROMISSI VAI VÄLISTÄVETO?
Työeläkelakiesitykset aiheuttivat ristiriitoja
vasemmistopuolueiden välille ja sosiaalidemokraattisten ryhmien sisälläkin. SKDL:n edustajat arvostelivat etenkin, että kausityöläiset jäisivät ensi vaiheessa koko eläkejärjestelmän ulkopuolelle ja että vanhemmat työntekijät eivät
hyötyisi lakien eduista täysimääräisesti.
Työeläkelakien ratkaiseva käsittely oli 2.
kesäkuuta 1961. SDP:n Sulo Hostila piti lakien
vahvana puolena, että työnantajat vastaisivat kustannuksista kokonaan, saavutus oli
arvokas. Liikehdintä oli tuottanut muutakin
tärkeää tulosta. Kun eduskunta kesäkuun 2.
päivänä hyväksyi työeläkelait, hallitus lupasi
antaa erillisen lakiesityksen lyhyiden työsuh-
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teiden eläkejärjestelmästä (LEL). Se annettiinkin
seuraavana talvena, helmikuussa 1962. Näin
lyhyissäkin työsuhteissa työskentelevät – kuten
rakennus- ja metsätyöläiset – saivat työeläkkeen
saamaan aikaan kuin muutkin.192
Kansandemokraatit ja sosiaalidemokraatit
olivat eri mieltä työeläkerahastojen hallinnasta,
vanhemman väestön eläkkeeseen oikeuttavien vuosien puolittamisesta ja kausityöläisten
eläkejärjestelmästä. Sosiaalidemokraatit olivat
onnistuneet rakentamaan kompromissin STK:n
kanssa, kun olivat suostuneet jättämään työeläkerahastot yritysten hallintaan. Asian käsittelyä
leimasi puolueiden yhteinen halu uudistaa vanha
huoltoapulain mukainen työnantajien elatusvelvollisuus ja korvata se nykyaikaisella järjestelmällä. Markku Mansnerin mukaan STK:n ja SAK:n
kompromissia helpotti kokemus, joka työnantajilla oli vuosilomalain ja työttömyyskassalain
säätämisestä. Järjestöt eivät olleet kyenneet
sopimaan vuosilomalaista, ja eduskunta oli
säätänyt lain SAK:n tahtoa noudatellen. Työttömyyskassalakia edelsi STK:n ja SAK:n yhteinen
ehdotus, jonka mukaisesti hallitus ja eduskunta
olivat toimineet.193
Koko 1950-luvun yksi keskeisiä kysymyksiä
oli, miten ja millä rahalla Suomi teollistettaisiin.
Tämä oli muun muassa Urho Kekkosen Onko

meillä malttia vaurastua –kirjan teema ja teollistaminen oli sosiaalidemokraattien ja Maalaisliiton
jatkuvan kiistan aihe. SAK:n edustajat ihmettelivät, pitääkö kansan maksaa investoinnit ja laskea
elintasoaan. Työeläkeratkaisun avulla lyötiin kaksi kärpästä. Työeläkemaksu oli eräänlaista palkkaa, jonka työnantaja kuitenkin saattoi lainata
edullisin ehdoin käyttöönsä. Työeläkerahastojen
avulla pääomia ohjattiin yritysten lisääntyviin
investointeihin.194
Vasemmistoenemmistöinen eduskunta oli
rakentanut kolmessa vuodessa uudenlaisen työttömyys– ja eläketurvajärjestelmän, pidentänyt
vuosilomia ja nostanut kansaneläkkeiden ja lapsilisien tasoa. Syksyn 1958 suurista tavoitteista oli
enää saavuttamatta sairausvakuutus ja viikossa
työajan lyhentäminen 40 tuntiin.
TOISESTA MAAILMASTA
Sosiaalidemokraattisen puolueen suhde eduskuntatyöhön ja talous- ja sosiaalipoliittisiin uudistuksiin, ja toisaalta puolueen virallinen linja suhteessa SKDL:oon olivat perin jakomielisiä.
On kuin seuraisi kahden eri puolueen toimintaa.
SDP koki olevansa lähes viimeinen ja ainoa vapaan maailman linnake, joka toimi Suomessa johdonmukaisesti kommunistien ja Neuvostoliiton
vaikutusta vastaan. Samalla kun SDP ja SKDL toi-
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mivat yhteistyössä eduskunnassa sosiaaliturvan
puolesta ja romuttivat yhdessä kireän rahan politiikkaa, SDP:n edustajat vaativat jatkuvasti, että vasemmistoenemmistöinen eduskunta piti hajottaa ja maahan saada uudet vaalit. Puolue etsi
kommunismin vastaiseen rintamaansa liittolaisia
Kokoomuksesta ja Maalaisliitosta ja saikin Kokoomuksen kanssa aikaan suuren Honka-liiton,
jonka tavoitteena oli vaihtaa oikeuskansleri Olavi Honka vuoden 1962 presidentinvaalissa Urho
Kekkosen paikalle. Honka-liittouma oli voimansa tunnossa kesäkuussa 1961, kun Väinö Tanner
neuvoi, että ”Kekkosen olisi parasta kieltäytyä
ehdokkuudesta”.195 Kesällä 1959 Suomen Sosialidemokraatin pakinoitsija Simppa varoitti pienviljelijöitä kolhoosista ja ihmetteli, ettei Maalaisliitokaan ymmärrä varoa, että pian ollaan kaikki kolhooseissa. Kirjailija Jouko Tyyri oli alkuvuodesta 1960 vihjannut sosiaalidemokraattien
kommunismivihan olevan hysteriaa ja suututtanut artikkelillaan sosiaalidemokraattiset pakinoitsijat, jotka vastasivat, että kannattaisi varoa,
ennen kuin on itse leukakiikussa ja naru kuristaa
kurkkua.196
NOOTTIKRIISI KESÄLLÄ 1961
Berliinin kriisi kärjistyi 14.8.1961 ja pian Saksan
Liittotasavallan liittokansleri Konrad Adenauer

uhkasi Berliiniä kauppasaarrolla. Länsiliittoutuneiden panssareita siirtyi vyöhykkeiden väliselle rajalle. Lännen sotilaat seisoivat sadan metrin
päässä Itä-Saksan hallintorakennuksista. Neuvostoliitto aloitti ydinasekokeilunsa uudelleen ja
räjäytti 50 megatonnin ydinpommin 24.10.1961.
Jättiläispommin räjäyttänyt Neuvostoliitto esitti 31.10.1961 Suomelle neuvotteluja, jotka koskisivat kansainvälistä tilannetta. Presidentti Urho
Kekkonen lähti saman tien paluumatkalle valtiovierailulta Yhdysvalloista.
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 politiikan avulla muille Pohjoismaille rauhanomaisen
rinnakkaiselon mahdollisuus.197 Suomalainen
oikeisto arvioi, että Kekkonen itse oli ”tilannut”
Neuvostoliiton toimenpiteet oman asemansa
vahvistamiseksi. Kokoomus puolestaan oli jo
muutoinkin vetäytymässä Honka-liitosta, koska
niin sanottujen salaisten mielipidetutkimusten
mukaan liiton kannatus oli vähäinen.198
Marraskuun puolivälissä 1961 presidentti
Kekkonen hajotti eduskunnan. Kansan Uutisten mukaan tämä tapahtui ”oikeistoryhmien

mellastelun takia”.199 Oikeuskansleri Olavi Honka
luopui presidenttiehdokkuudesta. Vallitsi suuri
sekaannus ja sosiaalidemokraattien K.-A. Fagerholm esitti, että Kekkosen virassaoloaikaa tulisi
suoraan jatkaa. Tiettyä taipumattomuutta voidaan havaita Suomen Sosialidemokraatin Simpan
pakinassa 26.11.61: ”Odotimme kenellä porvarilla ensinnä housut lepattaa, se olikin yllättäen
Fagerholm…” ”Meitä ei pelota”, uhosi Simppa,
”taistellaan yksin”.200 Presidentti Kekkosen ja
Neuvostoliiton johdon tapaamisen tuloksena saatiin tietää, ettei Suomen ja Neuvostoliiton välisiä
sotilaallisia neuvotteluja aloiteta. Kekkosen palatessa Moskovasta hänet otettiin rautatieasemilla
vastaan lähes kansallissankarina. Helsingissä
häntä oli vastaanottamassa yli 10 000 ihmistä.
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Interregnum – välitila
1950-luvun puolivälin jälkeisen ajan Suomea tutkittaessa huomio kiinnittyy ajanjakson kärjekkyyteen, ilmiöiden väliset suhteet olivat rajuja,
asiat ja näkemykset muuttuivat nopeasti ja hallitsemisen ongelmat olivat miltei mahdottomia.
Gramscilainen tutkimusmenetelmä tuntee välitilan, interregnumin, käsitteen. Sen avulla on kenties mahdollista tulkita ja ymmärtää tuota aikaa.
Interregnumin tilassa vanha järjestys on
kuolemassa, eikä uusi pysty syntymään, ilmenee
monia kammottaviakin piirteitä. Gramscin
mukaan hallinnollinen välitila muodostuu vallitsevan järjestyksen auktoriteettikriisin kautta.
Ne sosiaaliset voimat, jotka voisivat hegemonisen myöntymyksen turvin johtaa, eivät pysty
tekemään niin. Kyseessä on suurten massojen ja

hallitsevien ideologioiden välinen kriisi. Välitila
on ongelmallinen, vanhan järjestyksen ideologiaan kohdistuu epäily, ylärakenteen ja rakenteen
välinen jännitys tulee näkyväksi ja avaa tilan
uuden kulttuurin luomisen mahdollisuudelle ja
välttämättömyydelle.201
HALLITSEMISEN VAIKEUS
Maalaisliittolaisen Urho Kekkosen hallitus yritti
ajaa niukkasbudjetin läpi ja kaatui marraskuussa
1953. Sen jälkeen hallitukset vaihtuivat tiuhaan:
- 17.11.1953–5.5.1954 oli kokoomuslaisen Sakari
Tuomiojan hallitus
- 5.5.1954–10.10.1954 Rkp:n Ralf Törngrenin
hallitus,
- 20.10.1954–3.3.1956 Urho Kekkosen hallitus,
- 3.3.1956–27.5.1957 sosiaalidemokraatti K.-A.
Fagerholmin hallitus,
- 27.5.1957–29.11.1957 maalaisliittolaisen V. J.

Presidentinvaalin tulokset 18.1.1962
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Vaalitulokset

Eduskuntavaalit 1958

Presidentin valitsijamiesvaalit 1962

Sosiaalidemokraatit

450 212 (23,2)/48)

289 366 (13,1) Paasio

Maalaisliitto

448 364 (23,1/48)

975 248 (44,3) Kekkonen

Kokoomus

297 094 (15,3/29)

288 912 (13,2)

Rkp

130 888 (6,7/14)

111 741 (4,8)

SKDL

450 506 (23,2/50)

451 750 (20,5) Aitio

Työväen ja pienviljelijöiden
Sosialidemokraattinen liitto

33 974 (1,7/3)

66 166 (3,0) Skog

Sukselaisen hallitus,
- 29.11.1957–26.4. 1958 Rainer von Fieandtin
virkamieshallitus,
- 26.4.1958–29.8.1958 Reino Kuuskosken virkamieshallitus,
- 29.8.1958–13.1.1959 K.-A. Fagerholmin hallitus,
- 13.1.1958– 4.7 1961 V. J. Sukselaisen hallitus,
- 14.7.1961–13.4.1962 Maalaisliiton Martti
Miettusen hallitus ja
- 13.4.1962–18.12.1963 Maalaisliiton Ahti Karjalaisen hallitus.
Hallituskriisit ja -neuvottelut venyivät ja olivat hankalia, välillä oli virkamieshallituksia. Yli
viidennes suomalaisista kannatti SKDL:oa, mutta
sosiaalidemokraatit ja oikeistopuolueet pitivät
mahdottomana SKDL:n ottamista hallitukseen.
Eduskunnan vasemmistoenemmistön kaudella
1958–1962 ja vielä sen jälkeenkin muutaman
vuoden koko vasemmisto oli boikotissa, koska
Yhdysvallat vastusti kommunistien mukaan
ottamista ja Neuvostoliitto karsasti Väinö Tannerin johtamaa SDP:tä. Murroskautta elävä valtio
oli täynnä voimakkaita sisä- ja ulkopoliittisia
paineita ja ristiriitoja, näkemysten törmätessä
muutos eteni pienin sysäyksin. Heikot hallitukset joutuivat reagoimaan muiden puolueiden ja
kansalaisten luomiin paineisiin.
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Noottikriisi laukesi. Juhlitut
palaajat.. Presidentti Kekkonen
ja rouva Sylvi Kekkosen paluu
Moskovasta 26.11.1961.
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Postilähetys Geneven lento
kentällä 3.6.1959. Interflugin
miehistö kapteeni Kurt
Winklerin johdolla luovuttaa
tärkeät paketit, 5,5, miljoonaa
ihmistä Saksan molemmista
osista vetosi rauhansopimuk
sen solmimisen ja tilanteen
normalisoimisen puolesta.
Vastaanottajana Saksan
Demokraattisen Tasavallan
Geneven-edustaja, lähetys
töneuvos Josef Zimmering.
Viereinen sivu:
Presidentti Kekkosta oli
Rautatieasemalla vastassa viral
linen tervetulokomitea, mutta
tapahtuma muodostui myös
kansanjuhlaksi. Rautatientorilla
oli vastassa kymmentuhat
päinen joukko.
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TAKINKÄÄNTÖÄ
Muutoksen suunta ei ollut selvä. Poliitikkojen näkemykset perustuivat heidän kokemuksiinsa, eivätkä ne antaneet riittävästi mahdollisuuksia arvioida tulevaisuutta. Niinpä ajanjaksolle olivat
tyypillisiä monet ripeät takinkäännöt, joista näkyvimmät tehtiin sosiaalidemokraattien joukossa.
Yksi tuuliviireistä oli K.-A. Fagerholm. Hän
oli jäänyt SDP:ssä vähemmistöön ehdotettuaan heti sodan jälkeen, että SDP:n tulisi liittyä
SKDL:oon. Vuonna 1948 hän kuitenkin oli
pääministeri oikeistohenkisessä hallituksessa ja
sai SKDL:n närkästymään.202 Nämä takinkäännöt
eivät jääneet Fagerholmin viimeisiksi. Hän oli
Väinö Tannerin vastaehdokas puolueen puheenjohtajavaalissa vuonna 1957, vasemmistolaisempaa linjaa edustavan sosiaalidemokraattisen
johdon ehdokkaana, ja hävisi Tannerille yhdellä
äänellä. Runsaan vuoden kuluttua, syksyllä 1958,
hän oli taas pääministeri oikeistohenkisessä
yöpakkashallituksessa. Kun Honka-liitto näytti
kaatuvan noottikriisiin, hän ehti esittää Urho
Kekkosen valintaa presidentiksi poikkeuslailla,
tämä herätti puolueessa melkoista hämminkiä ja
ärtymystä.
Sosiaalidemokraattien Väinö Leskinen
puolestaan yritti parantaa puolueen idänsuhteita
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vuonna 1964 ja oli puoluejohdon kannalla Tannerin talouspolitiikkaa vastaan niukkasbudjetin
yhteydessä. Kuitenkin hän päätyi tannerilaisen
ulko- ja talouspolitiikan keskeiseksi taustahahmoksi vuodesta 1957 eteenpäin, kunnes muutti
kantaansa kymmenen vuotta myöhemmin.
SDP:n Aarre ”Sapeli” Simonen oli saanut lempinimensä annettuaan käskyn ampua lakkolaisia
kohti 1940–1950 lukujen vaihteessa. Yleislakon
jälkeen hän toteutti valtiovarainministerinä Suomen Pankin pääjohtajan Rainer von Fieandtin
kireän rahan politiikkaa, tältä ajalta on hänen
kuuluisin lausahduksensa, hän totesi Suomen
kansan olevan kuin hullu mies Huittisista, joka
syö enemmän kuin tienaa. Simonen lähti kuitenkin mukaan SDP:n opposition toimintaan ja
jo muutaman kuukauden kuluttua arvosteli aiemmin harjoittamaansa talouspolitiikkaa ankarasti.
Vihtori Rantanen oli tunnettu sosiaalidemokraatti ja SAK:n puheenjohtaja. Myös hän
siirtyi puolueessaan opposition riveihin. Suomen
Sosialidemokraatin pakinoitsija Ville Vaitelias
kuvasi Rantasen historiaa pakinassaan ”Sorkkarautastrategiaa: ”Vielä siihen aikaan, jolloin
Vihtori teki sorkkaraudalla Paperiliiton historiaa,
pidettiin häntä kom-leirissä melkoisen huomionarvoisena sosialidemokraattina. Ja kun Vihtori
sitten antoi arvokkaan panoksensa Kemin kor-

pilakon 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 vieläkin näin vuosien
takaa vaikea täsmentää: Kapula-Gabrielsson,
Sapeli-Simonen ja Sorkkarauta-Rantanen… Niin
ovat ajat muuttuneet ja Vihtori aikain mukana,
ja toisinaan hänen käänteensä ovat olleet varsin
nopeita.”203
KORPPI KORPIN SILMÄÄ NOKKI
Yhteiskunnallinen murros hajotti kaikkia puolueita sisältä päin, ja Suomen pienen poliittisen
eliitin keskinäinen solidaarisuus särkyi. Jokainen
tiesi toisista liikaa ja murroksen aikana käytiin
hämmästyttävän monia oikeudenkäyntejä poliitikkojen väärinkäytöksistä ja huonosta hallinnosta. 1960-luvun vaihteessa oli varsinainen oikeusprosessien suma. Kansaneläkelaitoksen asuntoja oli annettu maan johtohahmojen asuttaviksi ja
syytettyinä olivat esimerkiksi pääministeri Vieno
Sukselainen, Kelan johtaja Kaarlo Hillilä ja presidentti Kekkosen hyvä ystävä Reino Kuuskoski. Rautatiehallituksen pääjohtajaa Erkki Aaltoa
syytettiin väärinkäytöksistä, samoin metsähallituksen pääjohtajaa Nils Osaraa. Sokerina pohjalla oli Kätilöopistoon liittyvä tapahtumaketju, jos-
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sa rakennusyritys Teora oli saanut valtiolta tukia,
mennyt konkurssiin ja jättänyt palkat maksamatta. Entistä SDP:n valtionvarainministeriä Aarre ”Sapeli” Simosta syytettiin edunsaamisesta ja
huonosta valvonnasta.
Aarre Simonen kertoo muistelmissaan, ettei
hän suostunut antamaan Kätilöopistoa urakkaa
Armas Puolimatkalle, ja sai siksi sosiaalidemokraatit kimppuunsa. Katkelma hänen puolustuspuheestaan valtakunnan oikeudessa marraskuussa 1961 kertoo ajanjakson kiihkeydestä: ”Sos.
dem. puolue on kehittänyt kokonaisen korruptiosysteemin… Tämä järjestelmä on korruption
vuosisataisesta historiasta tuttu julkisen vallan ja
avainasemien hankkiminen johdolle kuuliaisten
puoluejäsenten käsiin sitä varten, että näitä käytetään valtion ja muiden julkisten yhdyskuntien
rakennustöiden ohjaamiseen sellaisille rakennusliikkeille, jotka ovat halukkaat tällaisesta arvokkaasta avusta suorittamaan puolueelle tai jollekin
sen apuelimistä riittävän hyvityksen.” Simonen
totesi myös: ”Jätän tässä yhteydessä kokonaan
syrjään muut rahanhankkimismenettelytavat
ei ulkopoliittisia vaikeuksia tällä hetkellä tule
kärjistää.”204
Miten paljon oikeudenkäynneissä oli kyse
todellisista laiminlyönneistä tai korruptiosta,
uuden eliitin taitamattomuudesta tai ahneudes-

ta, on oma tarinansa. Oikeudenkäynnit kuitenkin
loivat mielikuvan poliittisen elämän likaisuudesta. On silmiinpistävää, että aikakauden poliitikot
– olivatpa he syyttäjinä tai syytettyinä – liittävät
useimmat oikeusprosessit poliittisiin ristiriitoihin.
Helmikuussa 1961 julkistettiin laaja koalitio,
jonka tavoitteena oli saada oikeuskansleri Olavi
Honka presidentiksi. Hän oli pian jäämässä
eläkkeelle. Suomen Sosialidemokraatti kertoi
Hongan roolista oikeuskanslerina ja suhteesta
oikeudenkäynteihin varsin selkeästi pääkirjoituksessa huhtikuussa 1961: ”Myös valtakunnan
korkeimpana syyttäjäviranomaisena oikeuskansleri Honka on ollut vallanpitäjillemme kiusallinen. Lukuisat K-linjan enemmän tai vähemmän
avoimet kannattajat ovat viime vuosien kuluessa
joutuneet selvittelemään jotakin elämänsä tai
virkauransa vaihetta oikeusistuimen edessä
oikeuskanslerin oltua monessa tapauksessa asian
vireille panijana.”205

Hullut vuodet
Ehkäpä voidaan esittää, että Suomessa vallitsi näinä vuosina gramscilaisittain määritelty
interregnum – välikausi. Vanhan hegemonian
kannattajat puuhasivat ankarasti liittoutumia ja
perustivat monenlaisia järjestöjä, kampanjoita
ja lehtiä estääkseen Urho Kekkosen valinnan ja
kommunistien etenemisen, ja palauttaakseen
kolmekymmentäluvun talouspolitiikan. Mutta
murros oli jo alkanut. Maa heittelehti uuden ja
vanhan välissä.
Vasemmistoenemmistöisen eduskunnan kausi
oli välitilan kiihkein vaihe. Se sai aikaan merkittävää lainsäädäntöä, ja lisäsi valtion osuutta ja
merkitystä tulonjaossa. Se vakiinnutti Kekkosen
aseman ja ystävällisten naapurisuhteiden politiikan. Mutta sen vaikutus on moniulotteisempi
– se toimi eräänlaisena murrosvaiheen kovakouraisena kätilönä.
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Kommunismin vastustamiseen erikoistunut Suomalaisen Yhteiskunnan Tuki -säätiö paneutui erityisen voimakkaasti vuoden 1962 vaaleihin, koska SKDL:n
vaalivoitto 1958 vaaleissa oli ollut säätiön vaikuttajille sokki. SYT:n toiminnanjohtaja Osmo Kupiainen vertasi kevään 1962 eduskuntavaalien merkitystä Suomen
itsenäisyydelle talvisotaan. Säätiö pelkäsi, että Honka-liiton tuomat pettymykset passivoisivat äänestäjiä. Yhteistyössä Kansalaiskasvatuksen keskuksen kanssa
SYT käynnisti vuoden 1961 lopussa kampanjan vaaliaktiivisuuden nostattamiseksi, siihen kului rahaa 3,9 miljoonaa markkaa. Kampanja kytkettiin valtiollisten
perusoikeuksien 600-vuotisjuhlintaan. Mukaan saatiin partiojärjestöt, Lions-, Soroptimisti- ja Zontaklubit, Marttaliitto, Suomen Naisjärjestöjen Keskusliitto, ylioppilasorganisaatiot samoin Akava ja Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliitto. Lehdistö ja televisio hyödynsivät kampanjan aineistoa, kouluihin ja muihin oppilaitoksiin toimitettiin materiaalipaketti ja kunnille järjestettiin kilpailu korkeimmasta äänestysvilkkaudesta. Monet yritykset osallistuvat kampanjaan,
muun muassa Enso-Gutzeitissa konttori- ja sosiaalipäälliköt ja osastoinsinöörit velvoitettiin vaaliasiamiehiksi.207 Äänestysprosentti kohosikin ennätysmäiseksi.
SDP sai 38 edustajaa, kärsi kymmenen paikan tappion – tosin yhdeksän sosiaalidemokraattista edustajaa oli siirtynyt jo heti edellisten vaalien jälkeen sosiaalidemokraattisen opposition ryhmään. SDP:n opposition perustama uusi puolue Työväen ja Pienviljelijäin Sosialidemokraattinen Liitto TPSL sai vain kaksi
paikkaa. SKDL menetti kolme paikkaa, vaikka sen äänimäärä nousi 56000:lla. Eduskuntaan tuli jälleen porvarienemmistö, mutta tunnelmat olivat muuttuneet.
Suomen Sosialidemokraatti –lehti kertoi, että eduskunnasta oli jäänyt pois paljon vanhoja kansanedustajia, Maalaisliiton Antti Kukkonen ja Viljami Kalliokoski ja SDP:n Väinö Tanner. Kalliokoski sanoi lähtevänsä mielellään: ”Uusi polvi ei täällä ymmärrä enää niitä aatteita, joiden puolesta vanhat maalaisliittolaiset
ovat lähteneet liikkeelle.”208
Urho Kekkosen vastustajat olivat jo hiljenneet, ja eduskuntavaalien kanssa samana vuonna järjestetyissä presidentinvaaleissa Kekkonen voitti ensimmäisellä
äänestyskierroksella. Myös oman puolueen piirissä hänen asemansa oli muuttunut ratkaisevasti, tämä ilmeni Maalaisliiton uuden eduskuntaryhmän kokoonpanossa. ”Maalaisliiton ryhmä on paljon parempi kuin ennen”, Kekkonen kirjoitti päiväkirjaansa 5. helmikuuta 1962. Maalaisliiton ryhmän enemmistö oli suhtautunut 1940-luvulta aina vuoden 1962 vaaleihin Kekkoseen nyreästi. 1950-luvun alussa ryhmä oli pakottanut hänet luopumaan kolmen suuren linjasta (Maalaisliiton, SDP:n ja SKDL:n yhteistyö) ja lähtemään ”punamultayhteistyöhön” (Kokoomus ja SDP). Vuoden 1958 vaalien jälkeen melkein koko Maalaisliiton ryhmä
oli kannattanut K.-A. Fagerholmin yöpakkashallitusta eikä ollut suostunut muodostamaan enemmistöhallitusta SKDL:n ja sosiaalidemokraattisen opposition
kanssa.209
Rafael Paasio oli ollut SDP:n presidenttiehdokas Honka-liiton kaaduttua ja Väinö Tannerin vastaehdokkaana vuoden 1960 puoluekokouksessa. SDP:n puheenjohtajaksi hänet valittiin vuonna 1963. Hän kuvaa vuoden 1962 vaalien jälkeisiä tunnelmia muistelmissaan: ”Presidentinvaaliin liittyneistä tapahtumista ja valitsijamiesvaalien tuloksista saattoi hyvin päätellä, ettei eduskuntavaaleistakaan mitään suurenmoista lohtua SDP:n alennustilaan saataisi. Eikä saatukaan, tulos
oli surkea… Sosialidemokraattisen puolueen sisäinen tila oli uuden vuosikymmenen alkaessa rämettymistään rämettynyt. Näytti kuin kaikki lahoaisi pystyyn, jos
yleensäkään mitään oli pystyyn jäänyt tai saatu.”210
Kokoomuksen edustajat olivat vielä vuonna 1957 vaatineet eduskunnassa elintason alentamista, vain viisi vuotta myöhemmin, vuonna 1962, Kokoomuksen
edustaja Juha Rihtniemi kuitenkin totesi, ettei mikään porvarillinen hallitus voi tasapainottaa valtion taloutta sosiaaliturvaa vähentämällä. Se johtaisi siihen,
että seuraavien vaalien jälkeen eduskunnassa ei enää olisi porvarienemmistöä.211

1958 –1962
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Vaalit 1962
– uusi tietoisuus
alkaa muotoutua
KUINKAS SITTEN KÄVIKÄÄN… Kansalaiset saivat vihdoin

myös sairausvakuutuksen ja 40-tuntisen työviikon. Hyvinvointiajattelu alkoi vakiintua, ryhdyttiin rakentamaan uudenlaista
maailmaa. Mieliala oli kääntynyt vuoden 1961 noottikriisin
jälkeen.
Festivaali mittasi poliittista pulssia, alettiin kääntyä ulospäin.
Kansainväliset tuulet alkoivat puhaltaa.
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Edellinen sivu:
Festivaalivieras
Brasiliasta.
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Äänten
laskentaa
vuoden 1962
vaaleissa.
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Eduskuntavaalit 1962
Honka-liitto oli kaatunut ja SDP valmistautui
vaaleihin ankeissa tunnelmissa, jotakin tärkeää puolustettavaa kuitenkin oli. Puolue oli vuosia vaatinut uusia eduskuntavaaleja, mutta linja muuttui nyt. Hämeen sosiaalidemokraattinen
piiri vetosi 21.1.1962: ”Työläisenemmistö eduskunnassa on säilytettävä”.206 Tammikuun lopussa
eturivin sosiaalidemokraatti Olavi Lindblom valitti, että porvarit haluavat nujertaa työläisenemmistön ja tukahduttaa vireille pannun sosiaalisen
lainsäädännön. ”Tulevaisuutemme ei ole turvattu, jos porvarit saavat eduskuntaenemmistön”,
Lindblom totesi.
Kommunismin vastustamiseen erikoistunut
Suomalaisen Yhteiskunnan Tuki -säätiö paneutui
erityisen voimakkaasti vuoden 1962 vaaleihin,
koska SKDL:n vaalivoitto 1958 vaaleissa oli ollut
säätiön vaikuttajille sokki. SYT:n toiminnanjohtaja Osmo Kupiainen vertasi kevään 1962 eduskuntavaalien merkitystä Suomen itsenäisyydelle
talvisotaan. Säätiö pelkäsi, että Honka-liiton tuomat pettymykset passivoisivat äänestäjiä. Yhteistyössä Kansalaiskasvatuksen keskuksen kanssa
SYT käynnisti vuoden 1961 lopussa kampanjan
vaaliaktiivisuuden nostattamiseksi, siihen kului

rahaa 3,9 miljoonaa markkaa. Kampanja kytkettiin valtiollisten perusoikeuksien 600-vuotisjuhlintaan. Mukaan saatiin partiojärjestöt, Lions-,
Soroptimisti- ja Zontaklubit, Marttaliitto, Suomen Naisjärjestöjen Keskusliitto, ylioppilasorganisaatiot samoin Akava ja Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliitto. Lehdistö ja televisio hyödynsivät kampanjan aineistoa, kouluihin
ja muihin oppilaitoksiin toimitettiin materiaalipaketti ja kunnille järjestettiin kilpailu korkeimmasta äänestysvilkkaudesta. Monet yritykset
osallistuvat kampanjaan, muun muassa EnsoGutzeitissa konttori- ja sosiaalipäälliköt ja osastoinsinöörit velvoitettiin vaaliasiamiehiksi.207 Äänestysprosentti kohosikin ennätysmäiseksi.
Vaaleissa SDP sai 38 edustajaa ja kärsi kymmenen paikan tappion – tosin yhdeksän sosiaalidemokraattista edustajaa oli siirtynyt jo heti
edellisten vaalien jälkeen sosiaalidemokraattisen
opposition ryhmään. SDP:n opposition perustama uusi puolue Työväen ja Pienviljelijäin Sosialidemokraattinen Liitto TPSL sai vain kaksi paikkaa. SKDL menetti kolme paikkaa, vaikka sen
saamien äänten määrä nousi 56 000:lla. Eduskuntaan tuli jälleen porvarienemmistö, mutta tunnelmat olivat muuttuneet.
Suomen Sosialidemokraatti –lehti kertoi, että eduskunnasta oli jäänyt pois paljon vanhoja

kansanedustajia, Maalaisliiton Antti Kukkonen
ja Viljami Kalliokoski ja SDP:n Väinö Tanner. Kalliokoski sanoi lähtevänsä mielellään: ”Uusi polvi
ei täällä ymmärrä enää niitä aatteita, joiden puolesta vanhat maalaisliittolaiset ovat lähteneet
liikkeelle.”208
Urho Kekkosen vastustajat olivat jo hiljenneet, ja eduskuntavaalien kanssa samana vuonna järjestetyissä presidentinvaaleissa Kekkonen voitti ensimmäisellä äänestyskierroksella.
Myös oman puolueen piirissä hänen asemansa oli
muuttunut ratkaisevasti, tämä ilmeni Maalaisliiton uuden eduskuntaryhmän kokoonpanossa. ”Maalaisliiton ryhmä on paljon parempi kuin
ennen”, Kekkonen kirjoitti päiväkirjaansa 5. helmikuuta 1962. Maalaisliiton ryhmän enemmistö
oli suhtautunut 1940-luvulta aina vuoden 1962
vaaleihin Kekkoseen nyreästi. 1950-luvun alussa
ryhmä oli pakottanut hänet luopumaan kolmen
suuren linjasta (Maalaisliiton, SDP:n ja SKDL:n
yhteistyö) ja lähtemään ”punamultayhteistyöhön” (Kokoomus ja SDP). Vuoden 1958 vaalien jälkeen melkein koko Maalaisliiton ryhmä oli
kannattanut K.-A. Fagerholmin yöpakkashallitusta eikä ollut suostunut muodostamaan enemmistöhallitusta SKDL:n ja sosiaalidemokraattisen
opposition kanssa.209
Rafael Paasio oli ollut SDP:n presidenttieh-
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Festivaaliviestin
kääröt. Metallilii
ton osastot tukivat
festivaalivalmisteluja,
erityisesti Metalli 5 ja
Strömbergin osasto.
Kaapelitehtaan nuoret
hitsasivat lieriöt
festivaaliviestin
säilyttämistä varten.
Erikoishienot lieriöt
luovutettiin Rolf
Löfmannin johdolla
30.5.1960.
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dokas Honka-liiton kaaduttua ja Väinö Tannerin
vastaehdokkaana vuoden 1960 puoluekokouksessa. SDP:n puheenjohtajaksi hänet valittiin vuonna 1963. Hän kuvaa vuoden 1962 vaalien jälkeisiä tunnelmia muistelmissaan: ”Presidentinvaaliin liittyneistä tapahtumista ja valitsijamiesvaalien tuloksista saattoi hyvin päätellä, ettei eduskuntavaaleistakaan mitään suurenmoista lohtua
SDP:n alennustilaan saataisi. Eikä saatukaan, tulos oli surkea… Sosialidemokraattisen puolueen
sisäinen tila oli uuden vuosikymmenen alkaessa
rämettymistään rämettynyt. Näytti kuin kaikki
lahoaisi pystyyn, jos yleensäkään mitään oli pystyyn jäänyt tai saatu.”210
Kokoomuksen edustajat olivat vielä vuonna
1957 vaatineet eduskunnassa elintason alentamista, vain viisi vuotta myöhemmin, vuonna
1962, Kokoomuksen edustaja Juha Rihtniemi
kuitenkin totesi, ettei mikään porvarillinen
hallitus voi tasapainottaa valtion taloutta sosiaaliturvaa vähentämällä. Se johtaisi siihen, että
seuraavien vaalien jälkeen eduskunnassa ei enää
olisi porvarienemmistöä.211

Hätkähdyttävä tapaus. ➤
Festivaalivieraat
esiintyivät useilla
rakennustyömailla.

Festivaaliliike,
a
läsnä koko maailm
Maailman nuorison festivaalin järjestelyt Suomessa mittasivat hyvin yhteiskunnan pulssia.
”Kommunistien festivaaleja tyrkytetään Suomeen kesällä 1962”, Suomen Sosialidemokraatissa todettiin 2.10.1960 ja helmikuussa 1961 lehti
kertoi, että useimmat nuorisojärjestöt sanoutuivat irti hankkeesta. Kansan Uutiset puolestaan
kuvasi kuinka monien työpaikkojen tai ammattiosastojen kokoukset kannattavat festivaalin tuomista Helsinkiin.212
Kokoomuksen ja Sosialidemokraattisen nuorisoliiton johtavat nuorisopoliitikot Harri Holkeri
ja Pauli Burman hankkivat salakuuntelulaitteet
Ylioppilaslehden päätoimittaja Arvo Salolle.
Päätoimittaja Salo marssi festivaaleja valmistelevan komitean kokoukseen mikrofonit kätkettynä
puseron alle, mutta salakuuntelu epäonnistui
Kulttuuritalon paksujen seinien takia.
Työnantajat ryhtyivät vastatoimiin keväällä
1961, Suomalaisen Yhteiskunnan Tuki -säätiö

Festivaalikulkue.
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perusti nuorisofestivaaleja varten toimikunnan,
jolle myönnettiin Jarkko Vesikansan mukaan
”melko vapaat kädet”, rahoittajana oli Suomen
Työnantajain Keskusliitto STK. Lehdistölle ja radiolle toimitettiin aineistoa ja estääkseen tilojen
vuokraamisen, toimikunta otti yhteyttä kaupungin lautakuntiin ja kunnallispoliitikkoihin. ”Näillä ja monilla muilla tempuilla vastustajat sotkivat
pahasti festivaalien järjestelyjä. Loppusyksystä
1961 tilanne oli ollut niin vaikea, että SKP:n
pääsihteeri oli esittänyt festivaalien siirtämistä
vuodella. 5000 vieraan majoitus oli vielä auki,
eikä juhlien käyttöön oltu saatu kuin Stadion ja
Kulttuuritalo”, Vesikansa kirjoittaa. ”Vähitellen noottikriisi, vaaliponnistelut ja kansallisen
yksimielisyyden tavoittelu alkoivat hillitä intoa
festivaalien vastustamisesta.” Vuokrausboikotti
murtui maaliskuussa 1962. Puolueet päättivät
toimia ”vastuullisesti”.213 Presidentti Kekkonen
oli vaikuttanut asioihin. Toukokuussa paneuduttiin jo käytännön tehtäviin.
Festivaaliviesti kiersi ympäri Suomen, siinä
oli 500 000 nimeä. Hyvinkäällä oli paikalla 2000
osanottajaa, kun viestejä kuljettanut autokaravaani kurvasi juhlapaikalle.214 Mauri Perä kertoi,
että hän oli Helsingin festivaalin aikana 1962
Otaniemen Dipolin työmaan pääluottamusmies
ja koko työmaaporukka marssi poliisilaitokselle

kysymään, pystyykö poliisi vastaamaan järjestyksestä festivaalin aikana, vai onko parempi, että
rakennustyöläiset vastaavat siitä itse.
VALTAVA KANSAINVÄLIEN
NUORISOTAPAHTUMA SUOMESSA
Festivaalille osallistui 18 000 nuorta 142 maasta.
Päättäjäisjuhlassa Kaisaniemessä arvioitiin olleen
jopa 1 00 000 ihmistä.215 Suomen Sosialidemokraatin pääkirjoittaja ja pakinoitsija paheksuivat
lättähattujen mellakointia festivaalin yhteydessä. Myös lihanleikkaaja Pertti Autiosaari muistaa,
miten ”Helsingin nuorisofestivaalit sai mun ajattelemaan vuonna 1962. Miten nää CIA:n tupakalla ja viinalla ostamat pojat hyökkäs ja rahinöi
ja miten hienoja tapahtumia ne festivaalien jutut
oli. Olen meidän heimosta kärkkäin tappelemaan
ja niin faija ei päästänyt mua ollenkaan lopputapahtumaan Kaisaniemeen.”216
Presidentti Kekkonen otti järjestyshäiriöt
raskaasti. Hän valitti kirjailija Matti Kurjensaarelle, kuinka ”sisäpoliittinen tulevaisuutemme
(ja sehän vaikuttaa ulkopolitiikkaamme) näyttää
pahalta, surkealta. Pidin puheen lähetystöpäälliköillemme ja sanoin, että nuori sos.dem. johtoporukka asettaa antikommunismin suomalaisen
puolueettomuuspolitiikan edelle. Se on yleistys ja
pelkistys, mutta pelkään, että se on totta. Seura-

ukset näkyvät jo nyt. 30-luku uusiutuu.”217
Kansan Uutisten eläkkeellä oleva päätoimittaja Erkki Kauppila korostaa, miten tavattoman
monien ihmisten työn tulos festivaalin onnistuminen oli. Se oli etenkin Suomen Demokraattisen Nuorisoliiton voimannäyttö, jonka jälkeen
suuri sodan jälkeinen nuorisosukupolvi alkoi elää
aikuiselämäänsä ja siirtyi muihin järjestöihin.
Vanhoista tavoitteistakaan ei ollut saavuttamatta
kuin kaksi suurta: sairausvakuutus ja työajan
lyhentäminen 40-tuntiin viikossa – niin, ja vielä
nykyisinkin kangerrellen etenevä naisten ja miesten samapalkkaisuus.
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Eduskunta hyväuussamanpalkkais
sopimuksen
Useimmilla aloilla naisille ja miehille oli eri palkkataulukot.
Eriarvoisuus oli jäänne valtioneuvoston vuoden 1945 palkkasäännöstelypäätöksestä, se vakiinnutti naisten taulukkopalkat pienemmiksi kuin miesten. Naiset eivät pystyneet
korjaamaan tilannetta, kun säännöstely purettiin vuonna
1955. Miestyöntekijöiltä ei vaikeana aikana herunut tukea, ja
työnantajajärjestöt harasivat vastaan.
Kansainvälinen työjärjestö ILO hyväksyi eri palkkataulukot kieltävän sopimuksen vuosien 1950–1951 taitteessa.
Suomessa eduskunta hylkäsi sopimuksen vuonna 1953, ja
asetti komitean tutkimaan asiaa. Käsittely pitkittyi ja naiset
kokivat komitean tehottomaksi. Naisten osa työmarkkinoilla
oli ankea, mahdollisuus kouluttautua ammatteihin oli rajallinen, lait ja ennakkoluulot vaikeuttivat moniin ammatteihin
pääsyä. Vastuu perheestä ja asenteet jarruttivat palkkatyötä,
päivähoito oli järjestämättä.
Keväällä 1960 helsinkiläisten ammattiosastojen naiset esittivät SAK:lle valtakunnallista ammattiyhdistysnaisten kokousta herättelemään samapalkkaisuuskomiteaa, joka torkkui
jo seitsemättä vuotta. Komiteatyötä oli viivytetty niin, että
hämähäkit olivat kutoneet verkkonsa selvittelijöiden niskaan.
Eduskunta hyväksyi samapalkkaisuussopimuksen 23. lokakuuta 1962, sitä vastustivat työnantajien keskusjärjestöt ja Kaupunkien ja Maalaiskuntien liitot..
Leena Nikula
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Samapalkkaisu
uskomitea torkkuu.
Naistenpäivän
kulkueessa naiset
esittivät hämähäkin
verkkojen alla
uinuvaa komiteaa.
Se oli asetettu
vuonna 1953 ja
eduskunta ratifioi
ILOn samapalkkai
suussopimuksen
23.10.1962.
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us, 60
Sairausvakuut mmin
vuotta myöhe

Työväenliike otti tavoitteekseen pakollisen sairausvakuutuslain jo Forssan työväenyhdistysten
edustajakokouksessa vuonna 1903. Asiasta tehtiin lakialoite sosiaalidemokraattisen vähemmistöhallituksen aikana 1926–1927, mutta vuoden
1928 valtiopäivät hylkäsivät sen. Vaatimus koko
kansan sairausvakuutuksesta sodan jälkeen yksi
tärkeimmistä tavoitteista miltei kaikissa työväenjärjestöissä, se esiintyi julkilausumissa ja asiasta
tehtiin useita lakialoitteita.
Vuonna 1944 asetettu sosiaalikomitea katsoi
vuonna 1949, että sairausvakuutus tulisi toteuttaa asteittain ja teki ehdotuksen ensimmäiseksi
vaiheeksi. Vuoden 1954 hallitus antoi eduskunnalle esityksen, joka raukesi, koska eduskunta ei
ehtinyt käsitellä sitä samojen valtiopäivien aikana. Vuonna 1955 valtioneuvosto asetti uuden komitean, jonka mietintö valmistui vuonna 1959.
Se ei johtanut toimenpiteisiin.
Puolitoista vuotta myöhemmin, lokakuussa 1961, eduskunta asetti pienen komitean, joka
sai esityksen valmiiksi kuukaudessa. Koska hallitus ei antanut lakiesitystä, eduskunta muodosti erityisen sairausvakuutusvaliokunnan, joka alkoi käsitellä asiaa pienen komitean esityksen ja
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kansanedustajien aloitteiden pohjalta. Valiokunta työskenteli ripeästi, mutta eduskunnan hajottamisen takia se ei saanut työtään valmiiksi. Sairausvakuutuslaki siirtyi jälleen.218
HATTUKERÄYKSET TYÖLÄISTEN TURVA
Perinteisten avustus- ja sairaskassojen avustukset olivat pieniä ja niiden piirissä oli vain pieni
osa työntekijöistä. Siksi hattukeräys oli edelleen
1950- ja 1960-lukujen vaihteessa monen palkkatyöläisen ainoa turva sairauden sattuessa. Sulo Lehtonen kertoi, että luottamusmiehenä hän
kierrätti tavan takaa hattua ja keräsi tukea sairastuneille työtovereille, kerrankin 1950-luvulla
erään sepän perheelle. Seppä oli sairastanut kuukausia ja Lehtonen oli pyytänyt työväkeä tuomaan mitä tahansa lasten vaatteita ja kenkiä.
Kaikki koot kelpasivat, sillä sepällä oli kaksitoista lasta.
1950-luvun lopussa sairauskassoja oli
200–250 yrityksessä ja niissä 150 000–200 000
jäsentä.219 Monet varakkaiden tai perinteikkäiden yritysten sairauskassat turvasivat jäsenilleen
tuntuvasti parempia etuja kuin kansalaisilla oli
keskimäärin. Sen sijaan rakennustyöläisillä ja
pienten yritysten työntekijöillä ei ollut minkäänlaista sairauskassajärjestelmää – sellaisen piirissä
oli vain vajaa viidennes kaikista työntekijöistä.

Useiden ammattiliittojen työehtosopimuksissa
oli kuitenkin määräyksiä sairausajan palkanmaksusta, tämä auttoi ihmisiä lyhyiden sairauksien
yli.
Vasemmistoenemmistöinen eduskunta ei
ollut ehtinyt säätää lakia sairausvakuutuksesta,
mutta valmistelut olivat pitkällä. Honka-seikkailussa ryvettynyt SDP oli edelleen ulkopoliittisista
syistä paitsiossa. Vaalien jälkeen Maalaisliitto
pyrki enemmistöhallitukseen, jossa SDP:n oppositiosta muodostettu Työväen ja Pienviljelijäin
Sosialidemokraattinen Liitto TPSL olisi mukana.
Presidentti Kekkonen nimitti 13.4.1962 Ahti
Karjalaisen ensimmäisen hallituksen, jossa olikin
mukana SAK:n johdon jäseniä, muun muassa
Metalliliiton puheenjohtaja Onni Närvänen, joka
edusti siten mutkan kautta TPSL:oa.
Hallitus antoi esityksen sairausvakuutuslaista marraskuussa 1962. Esityksen mukaan yleinen
sairausvakuutus koskisi kaikkia kansalaisia.
Hallinto järjestettäisiin Kelan ja perustettavien
paikallisten sairausvakuutustoimistojen yhteyteen. Työpaikkakassoille jätettiin mahdollisuus
toimia, mutta niiden antamat etuudet oli määrä

Helsinkiläinen Veikko Potila ➤
sairastaa Etelä-Kaarelassa perheen
sä ympäröimänä vuonna 25.3.1961.

Sairausvakuutustoim
istot perustetaan.
Sairasvakuutus tuli
voimaan kuuden
vuosikymmenen odo
tuksen jälkeen. Uusi ja
ensimmäinen sairaus
vakuutustoimisto
avataan Hämeentielle
5.9.1964.

säätää samansuuruisiksi kuin sairausvakuutuksenkin. Monien työpaikkakassojen tarjoamat
edut olisivat huonontuneet. Isojen yritysten
vasemmistolaiset pääluottamusmiehet kannattivat kaikkia koskevaa sairausvakuutuslakia,
vaikka tiesivät, etteivät ihmiset työmailla ole
tyytyväisiä, ellei uusi laki salli entisen tasoisia
korvauksia. Kokoomus oli kannattanut alusta
lähtien työpaikkakohtaista kassalinjaa yleisen
sairausvakuutuksen sijasta. Aluksi SDP myötäili
Kokoomusta. Sairausvakuutuksen käsittely alkoi
muistuttaa työttömyysturvan syntyprosessia.
Lokakuun lopulla 1962 tamperelaiset järjestivät kokouksen, johon osallistui 2500 eri alojen
työntekijää. Ihmiset eivät mahtuneet kokoustiloihin seuraamaan SAK:n puheenjohtajan Vihtori
Rantasen puhetta, suurin osa joutui kuuntelemaan häntä ulkona. Tämäkin kokous vaati
sairausvakuutuslakia.220
Kokoomuksen kassalinja hävisi valiokunnan
äänestyksessä Maalaisliiton esitykselle. Hallituksen sairausvakuutuslakiesitys ei ollut ay-väelle
edelleenkään ongelmaton. Muun muassa Tampereelta saapui taas marraskuun lopulla Helsinkiin
28 ammattiosaston suuri lähetystö.221 Se vaati,
että vakuutettujen maksuosuutta vähennetään,
kahden viikon omavastuu poistetaan, lääkärikulut korvataan ja työpaikkakassoille turvataan
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oikeus maksaa jäsenilleen paremmin kuin laissa
säädetään. Helsinkiläisten ammattiosastojen
yhteistyöryhmään kuului jo 68 osastoa. Se kutsui
työpaikkojen ja ammattiosastojen edustajia
kaikkialta maasta kokoukseen Helsinkiin. Perusjärjestöjen suora yhteistyö kiinnosti uutena
toimintamallina siinä määrin, että palkkakokoukseen osallistui edustajia 2568 työpaikalta.222
Perustuslakivaliokunta muutti maaliskuussa
1963 esitystä sairausvakuutuslaiksi ja työpaikkakassojen asema parani, niille taattiin mahdollisuus antaa jäsenilleen parempia etuja kuin laki
yleisesti takaisi. Monet pääluottamusmiehet,
joiden työpaikoilla oli sairauskassa, huokasivat
todennäköisesti helpotuksesta.
Elintarviketyöläisten Helsingin keskusjärjestön kutsusta eduskuntatalolla pidettiin
ay-väen mielenosoitus 14. toukokuuta 1963.
Noin kahdeksantuhannen ihmisen joukko marssi
eduskuntatalon eteen jälleen kolmesta suunnasta
tiukkoina rivistöinä. Mielenosoittajat vaativat
sairausvakuutuslain hyväksymistä. Viimeinen, mutta sitäkin kovempi uhka tuli SAK:lta.
Sairausvakuutuslain käsittelyn venyminen sai
SAK:n työvaliokunnan hyväksymään 21.5.1963
Elintarviketyöläisten Liiton aloitteen, että lain
läpimenoa voidaan vauhdittaa yleislakolla.223
Lopullisesti sairausvakuutuslaki hyväksyt-

tiin 21. toukokuuta 1963. Yli 60 vuotta kestänyt
toiminta yleisen sairausvakuutuksen puolesta
oli vihdoin tuottanut tuloksen. Yleistä sairausvakuutusta vastustanut oikeisto yritti turvautua
eduskuntakäsittelyn loppuvaiheissa vanhaan
strategiaansa rakentaa vain työssäkäyvän väestön
kattava kassapohjainen vakuutusjärjestelmä
yhdessä ammattiyhdistysliikkeen kanssa. Aika ja
asetelma olivat kuitenkin muuttuneet. Sosiaalidemokraattinen puolue ei lähtenyt kokoomuksen
rinnalle romuttamaan kaikkia koskevaa pakollista
sairausvakuutusta. Maalaisliitto suostui kompromissiin, joka turvasi työpaikkojen sairauskassojen
vanhat edut.224
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40 tuntia. Metallityöläiset os
oittavat mieltään 40-tuntisen
työviikon puolesta.
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Työviikkokin lyhen
Eri alojen työläiset ja heidän järjestönsä ajoivat miltei koko 1950-luvun työajan lyhentämistä 45 viikkotuntiin. Valtioneuvosto päätti helmikuussa 1960, että 33 000 virkamiehen työaika
lyhenisi kahdella tunnilla 47:stä 45 tuntiin. Ehkäpä eräänlaisena yhteenvetona työajan lyhennyskamppailun tästä vaiheesta voidaan pitää valtioneuvoston perustelua: ”Siten, työaikalain alaisuudessa työskentelevät virkamiehet saavuttavat
saman työajan, kuin mihin yksityisoikeudellisessa työsuhteessa työskentelevät pääsivät 1959 solmittujen työehtosopimusten yhteydessä.”225
OMA-ALOITTEISTA TOIMINTAA
Ajatus vapaista lauantaista oli vetovoimainen.
Miltei kaikkien sosiaalivakuutuskamppailujen
yhteydessä oli vaadittu 40-tuntista työviikkoa.
”Eläke saattoi tuntua nuoresta kaukaiselta”, entinen Elintarviketyöläisten Liiton toimitsija Rudolf Lindblad kuvaa. Työajan lyhentäminen oli
se vaatimus, jolla hän sai nuoren prätkäporukan
liikkeelle. Ajan työväenlehdet raportoivat, että
monilla työpaikoilla liikehdittiin vapaiden lauan-

taiden puolesta. Ja oli paljon joukkotoimintaa,
josta lehdet eivät kertoneet. Ay-aktiivit muistelevat, että työhuonekuntien kokouksissa vain
päätettiin, ettei seuraavana lauantaina tehdä
töitä. Kirvesmies Mauri Perä kertoo, että vapaat
lauantait yleistyivät melko nopeasti rakennustyömailla 1950- ja 1960-lukujen vaihteessa: ”Ammattimiesten työkunnat vain päättivät pitää vapaata lauantaisin. Se vaati melkoista rohkeutta ja
voimaa, koska päätös uhmasi työnantajien mielestä heidän arvokkaana pitämäänsä työnjohtooikeutta. Sitä paitsi se leimattiin yleensä laittomaksi. Mutta näin toimittiin usein.”
Timpurien ja muiden rakentajien toiminta ei
aina miellyttänyt kaikkia, kuten Suomen Sosialidemokraatin jutut kertovat. Alkuvuodesta 1959
lehti kuvasi useassa artikkelissaan, että ”kommunistit ovat vastuuttomia. Levottomuudet alkoivat rakennustyömailla taas lauantaina, niitä pitää
varoa”. Toukokuussa lehdestä saattoi lukea, että
Tampereella alkoi taas vapaiden lauantaiden pito,
suuri työselkkaus, kun kaupungin noin 4000 rakennustyöläisestä 2000 jäi kotiin tavoitteenaan
5-päiväinen työviikko.226
Suomen hallituksen asettaman työaikakomitean mietintö valmistui joulukuussa 1957. Sen
mukaan Suomessa viikkotyön määrä oli vähäisempi kuin Euroopassa keskimäärin, eivätkä ta-

loudelliset edellytykset suosineet työajan lyhentämistä. Myös Pekka Kuusi tuomitsi muutama
vuosi myöhemmin ilmestyneessä 60-luvun sosiaalipolitiikkaa -kirjassaan työajan lyhentämisen
epäsosiaaliseksi toimenpiteeksi, joka hidastaisi
elintason nousua ja vaikeuttaisi muiden sosiaalipoliittisten tavoitteiden saavuttamista.227
Ammattijärjestöjen kokoukset harvoin
kirjasivat päätöksiinsä viisipäiväistä työviikkoa
vuosina 1959–1960, mutta alkoivat sen jälkeen
kokea asian ajankohtaiseksi. Vuoteen 1963
mennessä Kansan Uutisissa julkaistiin yli sadan
järjestön, lähetystön ja lakkokokouksen vaatimus
viisipäiväisen tai 40-tuntisen työviikon puolesta. Todellinen vyöry tuli 1961, kannanottoja
eduskuntaryhmille saapui lähes 150.228 Erityisesti vasemmistoenemmistöisen eduskunnan
viime hetkinä syksyllä 1961 vaatimus työajan
lyhentämisestä oli näyttävästi esillä. Kymmenien työntekijälähetystöjen lisäksi sitä kävivät
kiirehtimässä useiden ammattiliittojen ja SAK:n
edustajat. Marraskuun lopussa 1961 eduskunnan
työväenasiainvaliokunta päätti ryhtyä – työväenpuolueiden äänillä – käsittelemään esitystä
työajan lyhentämiseksi, mutta toiveet raukesivat: eduskunta ei ehtinyt käsitellä asiaa ennen
toimikautensa päättymistä. Työajan lyhentäminen yhdisti työväenliikettä kansainvälisestikin.
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Kesällä 1961 Kansainvälisen työjärjestön ILO:n
konferenssissa äänestyksen voitti raportti, jossa
suositeltiin 40-tuntista työviikkoa, tosin määrävähemmistö esti suosituksen hyväksymisen.
Vuonna 1962 SAK oli ottanut hallitusohjelmaansa 40-tuntisen työviikon. Lähetystöt
jatkoivat eduskunnan painostamista entiseen
tapaan, koska asia ei edistynyt. Joulukuun alkupäivinä 1963 pääkaupungin metalli-, rakennus- ja
kunnanalan edustajien 200-henkinen lähetystö
kävi esittämässä työväenpuolueille yhteistoimintaa 40-tuntiseen työviikkoon siirtymiseksi
asteittain.229
40-TUNTINEN TYÖVIIKKO SOPIMUKSIIN –
NÄRKÄSTYS LAAJAA
Tammikuussa 1964 valtakunnansovittelija Justus Ripatti esitti SAK:lle runkosopimusta, johon
sisältyi asteittainen siirtyminen 40-tuntiseen
työviikkoon. Ripatin esitys herätti valtaisaa suuttumusta. Kymmenkunta helsinkiläistä työläislähetystöä paineli saman tien SAK:oon ilmoittamaan, etteivät työpaikat hyväksy kelvotonta sopimusta. SAK:n jäsenliitot äänestivät asiasta 15. tammikuuta, runkosopimusta vastusti
71 prosenttia äänestäneistä eli 89 940 ihmistä.
kuvatekstit?

Sopimuksen puolesta annettiin 35 315 ääntä.
”SAK:n työvaliokunnan enemmistö oli ollut
varma esityksen hyväksymisestä jäsenäänestyksessä,” Tapio Bergholm kirjoittaa. ”Mutta tulos
oli murskaavan selvä… SAK:n työvaliokunta
ja valtuusto saattoivat vain todeta jäsenistön
hylänneen Ripatin kokonaisratkaisun.”230 Vaikka
SAK hylkäsi runkosopimuksen, useimmat
jäsenliitot hyväksyivät muutaman päivän jälkeen
sisällöllisesti samantapaiset työehtosopimukset.
Niissä oli mukana siirtyminen 40-tuntiseen
työviikkoon, työaika lyhenisi asteittain vuodesta
1965 alkaen ja lyhennys saatettaisiin päätökseen
vuodeksi 1970 tehtävillä sopimuksilla.
”Emmehän me tietenkään niin hölmöjä
olleet, että olisimme 40-tuntista työviikkoa
vastustaneet”, kertoo Karl Eriksson, joka toimi
tuolloin Elintarviketyöläisten Liiton yleisjärjestäjänä. Hän arvosteli runkosopimusta, koska se
mahdollisti suuren jouston työajoissa, eikä selvästi
määritellyt lyhennystä vapaaksi lauantaiksi.
Erikssonin mukaan vasta samana keväänä käyty
Paperiliiton kamppailu johti työajan lyhentämisen sellaisiin uomiin, että elintarviketyöläisetkin
saattoivat solmia sopimuksen – samoilla linjoilla
kuin Paperiliitto.
Työnantajat moittivat Ripatin sopimusesitystä moneen otteeseen. Markku Mansner kirjoit-

taa: ”Kun sopimus nosti muutenkin tunteita,
Hetemäki selvitti julkisuudessa syitä, jotka saivat
työnantajat suostumaan niin kalliiseen sopimukseen. Tunnelmat olivat olleet neuvotteluissa
samanlaiset kuin ennen yleislakkoa. Oli olemassa
ilmeinen vaara, että jos näissä oloissa olisi päästetty syntymään suurtyötaistelu sen johto olisi
luisunut äärimmäisyysainesten käsiin.” Työantajien tyytymättömyys sopimuksen sisältöön oli
niin suurta, että Metalliteollisuuden hallituksessa pohdittiin eroamista STK:sta.231
Äänestys Ripatin sopimuksesta ilmensi
nykyiseen verrattuna hämmästyttävää toimintavalmiutta, keskusjärjestön johdon suosittelema
sopimus hylättiin suurella enemmistöllä. Yksi
selittävä tekijä lienee, että alhaisen järjestäytymisen takia jäsenäänestyksiin osallistui vain
aktiivisin osa työväestöä. Työaikakamppailun
tehokkuus kertonee kuitenkin ennen kaikkea
siitä, että yleislakkoa seurannut varovaisuus
oli mennyttä ja työpaikoilla oltiin taas valmiita
yhteiseen toimintaan.
40-TUNTINEN TYÖVIIKKO LAKIIN
Laki 40-tuntisesta työviikosta tuli eduskunnan
päätettäväksi vuonna 1965, kun työajan lyhennyksestä oli ensin sovittu työehtosopimuksilla.
Suomen Kansanpuolueen edustaja Juho Tenhiälä
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Vähemmän viikkotunteja. Hissit
yöntekijät marssivat 40-tuntisen
työviikon puolesta. 18.5.1961
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➤ Vapaat lauantait. Vulcan-Crichto
nin tehtaan lakkolaiset vaativat
työajan lyhentämistä. He pitivät
useita lauantaita vapaina jo
ennen kuin laki tuli voimaan.
Työnantaja julisti työsulun, joka
kesti useamman kuukauden.
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totesi, että käsiteltävänä oli nyt kansainvälisestikin huomattava uudistus, johon eivät muut Pohjoismaat olleet vielä ehtineet. Vuonna 1965 eduskunta äänesti lain 40-tuntisesta työviikosta voimaan äänin 162–33.232
1971 ilmestyneessä julkaisussa STK:n EskoVoitto Valkama kirjoittaa: ”…siten on Suomessa
– toistaiseksi – Manner-Euroopan lyhyin työaika.
Se on tietenkin lisännyt elinkeinoelämän kustannuksia ja vähentänyt kansainvälistä kilpailukykyä, mutta sitä on pidettävä myös merkkinä
realistisesta ennakkonäkemyksestä.”233

Työntekijät halu ➤
avat lyhyemmän
työviikon.
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Uusi hegemonia
Kesällä 1958 vasemmistopuolueet olivat tehneet aloitteita muun muassa työttömyysturvasta, työeläkejärjestelmän parantamisesta, kolmannesta lomaviikosta, sairausvakuutuksesta ja
40-tuntisesta työviikosta. Kuusi vuotta myöhemmin tavoitteet olivat toteutuneet.

Seuraavalla sivulla:
Uusi kaupunki. Ennen pitkää, 1970-lu
vulla, suomalaisvoimin rakennettiin
Neuvostoliiton puolelle kokonainen
kaupunki, Kostamus. Suomalaisia
rakentajia vuonna 1978.

➤

PALKANSAAJAN MILJOONAOPTIO
Suomalainen sosiaalivakuutus kerryttää työntekijälle taloudellista turvaa työttömyyden, sairauden ja vanhuuden ajalle. Kysymys ei ole pikkusummasta, vaan satojen tuhansien eurojen ”vararahastosta” pahan päivän varalle. Etuudet ja ihmisten maksuosuudet ovat muuttuneet moneen
kertaan, mutta perusjärjestelmät syntyivät vuosina 1960–1963. Lisäksi Suomessa jokainen lapsi
pääsee korkeatasoiseen kouluun, on päiväkodit ja
paljon muuta. Historiallisesti katsoen hyvinvointivaltio on kuitenkin uutuustuote. Taistelu sosiaaliturvasta –kirjani herätti keskustelun siitä, voidaanko tässä yhteydessä puhua omaisuudesta.
Ihmiset tietävät mitä yksityisomaisuus on, valtiovalta suojelee sitä ja sille on olemassa tarkat perimissäännöt, sen historia alkaa ajoista, jolloin ihmislaji ryhtyi viljelemään maata ellei varhemmin.
Osallisuus hyvinvointivaltion etuihin ja sosiaali-

vakuutukseen on vaikeampi käsittää, heikommin
sanktioitu ja helpommin poisvietävissä. Siksi onkin tärkeä ymmärtää, että se on hankittu vaativan ja pitkäjänteisen kansalaisliikehdinnän avulla
ja että sen ylläpito vaatii jatkuvaa toimintaa kansantulon oikeudenmukaisen jaon puolesta. Pyrkimys palata sosiaalimenojen yövartiovaltioon on
edelleen jokapäiväinen, jokaisen kansalaisen kohdalla kysymys on parhaimmillaan sadoista tuhansista euroista.
Sosiaalivakuutus on muuttanut tavallisten
ihmisten ja perheenjäsenten välisiä suhteita
ehkä enemmän kuin mikään muu ilmiö satoihin
vuosiin. Vanhempien ei enää tarvitse kasvattaa
lapsistaan vanhuutensa elättäjiä. Sisarusten ei
oleteta elättävän nuorempiaan. Kasvatustarpeet
ja normit ovat muuttuneet, kun ihmiset ovat
voineet luottaa saavansa eläkettä tai muuta tukea
yhteiskunnalta työttömyyden, vanhuuden tai
sairauden aikana. Muutos on ollut syvällinen.

187

KUN SUO MI PUN ASTU I

188

KUN SUO MI PUN ASTU I

HEGEMONINEN MURROS
Pohjoismaiset hyvinvointivaltiot, etenkin Ruotsin, muodostuivat suomalaisten esikuvaksi. Stephen Gill ja David Law kuvaavat, kuinka 1930-luvun lama nosti USA:ssa uudenlaisen kompromissin, jonka keskeiset ainesosat olivat New Deal
-periaatteet, fordistinen pääoman tuotto, massakulutus ja tiettyyn määrään asti mahdollisuus
vientiin ja ulkomaisiin investointeihin.234 Tämä
kansainvälisen uutuus, hyvinvointivaltion luokkakompromissi saavutti omanlaisena versionaan
myös Suomen, tosin vasta muutamaa vuosikymmentä myöhemmin ja ankaran kamppailun seurauksena. Kommunistien syrjintä vaihtui integrointiin, vaakakupissa painoivat neuvostokaupan
edut ja hidas lähentyminen Euroopan talousyhteisöön. Palkkojen osuus kansantulosta alkoi laskea, mutta sosiaalinen turvallisuus lisääntyi ja
sosiaaliturvarahastoja käytettiin teollisuuden investointeihin. Jos aiempi ihanne oli ollut jonkinlainen sosiaalikulujen ”yövartijavaltio”, jossa valtion tulojen ja menojen osuus on mahdollisimman vähäinen, nyt uudeksi yhteiseksi tavoitteeksi tuli hyvinvointivaltion rakentaminen.
REKAT KÄÄNTYVÄT KOHTI LENINGRADIA
Maatalousvaltainen maa kaupungistui, puunjalostusteollisuuden rinnalle kasvoi metalli- ja ku-

lutustavarateollisuus. Pääomaköyhän maan teollistamista avitti työeläkerahastojen jälleenlainausoikeus, joka mahdollisti investoinnit edullisella
korolla. Niinpä työnantajatkin saattoivat joustavasti omaksua uusia toimintamalleja, kuten esimerkiksi s Jussi Vauhkonen on osoittanut.235
Presidentti Kekkonen rakensi hoviaan
Neuvostoliiton kaupan avulla ja vuorineuvokset
ymmärsivät yskän kaiken aikaa paremmin. ”Auta
nyt hyvä mies, että rekan nokat kääntyy kohti
Leningradia”, tokaisi osuusteurastamo Karjaportin hallintomies Esko Pekonen luokkatoverilleen
Ahti Karjalaiselle sianlihan vientiongelmien
tuskastuttamana. Ja pian rekkojen nokat kääntyivät.236
Teollisen vallankumouksen alkuvaiheissa
Iso-Britannia ja muut Länsi-Euroopan maat
hyödynsivät siirtomaitaan, niihin vietiin teollisuustuotteita ja sieltä tuotiin raaka-aineita.
Neuvostokaupan avulla Suomi kehitti ja laajensi
teollisuuttaan samalla periaatteella, Suomesta
vietiin Neuvostoliittoon pitkälle jalostettuja tuotteita ja sieltä saatiin vastineeksi etenkin öljyä.
Näin Suomen teollisuuden ei tarvinnut heti alkaa
kamppailla pelkästään lännen kilpailuilla markkinoilla. Myös maaseudun ylituotanto kyettiin
viemään Neuvostoliittoon.

OIKEISTON HYÖKKÄYS
SYSÄÄ MUUTOKSEEN
Oikeiston ryhtiliike 1953–1954 johti yleislakkoon. Yleislakon jälkeen oikeisto pyrki opettamaan kansalaisia kireän rahan talouspolitiikalla,
lakko-oikeudenkäynneillä ja mielipidevaikuttamisella. Tämä suututti ihmiset ja sai aikaan mittavan joukkoliikehdinnän, SKDL:n kannatus kasvoi, eduskuntaan tuli vasemmistoenemmistö ja
se aloitti sosiaaliturvan rakentamisen. Honkaliitto ja liittouman kalsea vastaanotto sai puolueet hyväksymään asialliset ja rauhaa edistävät
naapuruussuhteet. Jokainen oikeiston hyökkäys
toimi kuin vipuvarsi murroksessa olevassa maassa. Yritykset vetää prosessia taakse työnsivät
muutosta eteenpäin. Oikeistolainen talonpoikaisvaltio muuttui hitaasti länsimaiseksi teolliseksi
hyvinvointivaltioksi.
POLIITTINEN HEILURI SIIRTYY VASEMMALLE
Keskeisten puolueiden linjat muuttuivat vasemmistoenemmistöisen eduskunnan myötä. Jopa Kokoomuksen edustaja Juha Rihtniemi totesi vuonna 1962, ettei sosiaalisia etuja voitu huonontaa, sillä seurauksena olisi uusi vasemmistoenemmistö. Sosiaalidemokraattien Rafael Paasio
valittikin, etteivät ”porvarilliset puolueet ole py-
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syneet ruodussaan” vaan, ”ovat olleet lisäämässä ennen näkemättömällä tavalla valtion menoja ja kiristämässä verotusta. Hallitus on laskenut
ansiokseen tulonsiirtojen voimakkaan lisääntymisen.”237
SDP:n muutos alkoi näyttävästi Rafael Paasion puheella kesäkuun 25. 1963 pian sen jälkeen,
kun hänet oli valittu puolueen puheenjohtajaksi.
Puhe määritteli sittemmin kuuluisuutta saaneen
”pari piirua vasemmalle” –linjan sisällön. Paasion
mukaan sosiaalidemokraattien oli tunnustettava,
että maassa 27 prosenttia äänestäjiä oli heistä vasemmalla. Saksalaiset sosiaalidemokraatit olivat
todenneet, että jos 5 prosenttia äänestäjiä jää
puolueesta vasemmalle, puolueen politiikassa on
vikaa ja linjaa on tarkistettava. ”Meillä ei tällaiseen tarkistukseen ole näyttänyt olevan tarvetta
ja seuraus on ollut se, että työväen kenttä on
jäänyt huomiota vaille”, oli Paasion näkemys.238
PELKKÄ KOMMUNISMIN VASTUSTUS
EI ENÄÄ SYTYTÄ NUORIA
Jarkko Vesikansa kuvaa asennemuutosta seuraavasti: ”Suomalainen antikommunismi heikkeni
merkittävämmin vasta 1960-luvun puolella. Aseveliakselin selkäranka katkesi Honka-liiton poliittiseen haaksirikkoon. Kekkosen uudelleen valinnan ja nuorisofestivaalien jälkeen kommunismin-
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vastainen isänmaallisuus törmäsi yhä jyrkemmin
päin kekkoslaista poliittista kulttuuria… Muutos näkyi nopeasti suomalaisessa ylioppilasmaailmassa ja eri puolueiden asennoitumisessa. Eero
A. Wuori oli kirjoittanut presidentti Kekkoselle,
ettei pelkkä kommunismin vastaisuus riitä innostamaan uutta sukupolvea.”239
Ylioppilasteatterin uudet nuoret taiteilijat
esittivät Arvo Salon kanssa Lapualaisoopperan
ja rauhanliike kasvoi Vietnamin sodan vastuksen
myötä.
MULLISTUS JATKUU
Käänne oli tapahtunut ja tuotti jatkuvasti uutta muutosta. Huolimatta oikeiston talouspoliittisista uudelleenarvioinneista eduskuntaan tuli jälleen vasemmistoenemmistö vuonna 1966,
nyt SDP –vetoisena. Edellisen vaiheen asevelisiiven painajainen toteutui: SKDL tuli hallitukseen. Maaltamuutto toi kaiken aikaa tehtaisiin ja
yliopistoon uutta hurjaa nuorisoa, alkoi valtava
työpaikkataisteluiden ja nuorisoliikehdinnän aika. Sosiaaliset uudistukset jatkuivat. Hegemoninen kehitys veti vasemmalle, esimerkiksi vuoden
1973 Berliinin festivaalille osallistuivat nyt myös
Kokoomuksen, Maalaisliiton ja SDP:n nuorisojärjestöjen näyttävät delegaatiot.
Aikatauluista, hyvinvoinnin tasosta ja mak-

suosuuksista käytiin edelleen kovaa poliittista
kädenvääntöä, mutta heiluri liikkui uudessa
suunnassa. Kansalaisten ja puolueiden odotukset
olivat kasvaneet, toisenlaisen maailman rakentaminen oli alkanut.

Ensimmäinen loma. ➤
Pientilojen emän
nille osallistuminen
äitileirille saattoi olla
elämän ensimmäinen
ja ainoa loma, vuonna
1963.

Kuvataideleirillä. Sosiaaliva ➤
kuutus ja hyvinvointivaltio
antoivat uusia mahdollisuuk
sia. Oikeus omaan ruumiiseen
nousi tavoitteeksi 1960-luvulla.
Voimajohtotyömaa. Suuret
maanrakennustyömaat työllis
tivät ja tasasivat suhdanteiden
vaikutusta. Kermajärvellä las
tataan keloja kuorma-autoon
vuonna 1960.
Sotakorvaukset vauhdittivat.
Metalliteollisuus kasvoi ja
muuttui monipuolisemmaksi
sotakorvausten myötä. Loko
mon tehtaan ammattilaiset
takovat Tampereella silinte
riakselia paperikoneeseen
1950-luvun lopulla.

Mattolaiturilla. Muutto ➤
kaupunkeihin ei pysäyttänyt
matonpesua, kesäpyykkärit
pesulaiturilla Tampereella.
Maaseutu tyhjenee. 1960-lu
vun lopun raju rakenne
muutos tyhjensi maaseudun
Ruotsiin ja Etelä-Suomen
kaupunkeihin. Pikku hiljaa
vennamolaisuus nosti päätään
ja nousi unohdetun kansan
protestiliikkeeksi. Kuvassa Arvi
Huttunen lypsää lehmiään
Juuan Räksilässä.
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Tämä kirjan synty on monen päätöksen ja monien hyvien

Arkistosta kisällilauluja ja hänen kirjoituksensa SDNL:n

ihmisten toiminnan tulosta. Kansan Sivistystön Liiton

kirjoituskilpailussa on eräs kirjan läpi kulkeva aineisto. Maisa

pääsihteeri Pekka Pättiniemi otti esityksestäni vaarin ja lähti

Halosen ja Heikki Halosen haastattelut sekä heidän ystä-

edistämään kirjan julkaisemista, Into Kustannus Oy:n toimi-

vällinen rohkaisunsa ilahduttivat hankalina päivinä. Helge

tusjohtaja, kirjailija Jaana Airaksinen kuuli suunnitelmasta

Talvitien haastattelu on aivan keskeinen tarinan muodostu-

ja onnistuimme houkuttelemaan hänet mukaamme. Yhteis-

misen kannalta, Mauri Perä, Erkki Kauppila ja Riitta Suhonen

työstä on ollut iloa ja hyötyä monella tavalla niin kirjan sisäl-

antoivat hyvää tietoa ja kannustusta

lön kannalta kuin muutoinkin. Pidän merkittävänä sitä, että
eri yhteyksissä toimivat aktiiviset ihmiset verkostoituvat.

Kansan Arkiston, Työväen arkiston ja Työväenliikkeen kirjaston työntekijät olivat erittäin avuliaita ja ystävällisiä, niin että

Kuvatoimittaja Leena Nikula näki valtavasti vaivaa valites-

yksin työskentelevä tutkijaparka tunsi suorastaan kuuluvansa

saan valokuvia ja edistäessään kirjan valmistumista. Hän sai

yhteisöön.

työssään paljon apua Kansan Arkiston Marita Jalkaselta ja
Pia Pursiaselta, ja arkistomestari Riitta Lindgren teki hetkis-

Palkansaajasäätiö on tukenut opiskeluani ja säätiön asiamies

tämme ylellisiä kahvitarjoilulla.

Tuomas Harpf on myös henkilökohtaisesti kannustanut
työtäni. Ja tietenkin kiitos väitöskirjatyöni ohjaajille Juha Sil-

Kirjan mielestäni kaunis ulkoasu on graafikko Elina Salosen

talalle ja Matti Peltoselle. Erityisesti Juha Siltalan huolehtiva

työtä, hänen näkemyksensä kytkee kirjassa kerrotut tapah-

ohjaus on ollut tämän kirjan synnyn kannalta hyvin keskeistä.

tumat tähän päivään.
Eläkkeellä olevat työtoverini Anja Jämsen ja Rudolf
Lindblad auttoivat paljon, kuten niin usein ennenkin. Anja
Jämsen antoi valokuva-albuminsa käyttöömme, etsi Kansan
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K an sa n Ar ki st os ta
Sävel: Soita Humu-Pekka, sanat: Pentti Helander

Risu-Kalle lusikalla torakoita tappaa –
reilu on jätkällä meininki…
Romanttista niin, niin,
kaikki oli niin, niin,
Kuu oli taivalla mollollaan…

Yhtyneellä Selluloosa AB:llä palsta
siellä ja täällä on kasvullaan…
leimikko lyötynä koivikkohaasta
odotteli miehiä savottaan…
Romanttista niin, niin,
kaikki oli niin, niin…
Leimikko kutsuili ”piikasiaan”
Huhuili jo haka
soita pokasaha
jätkien jenkkaa ja sottiisia

Pakkaslisä, lumilisä, lapinlisä saatiin
selluloosayhtiön kassasta.
Tossuraha, risulisä, sisulisä pantiin
muistoksi hyvänmiehen taksasta…
Romanttista niin, niin,
Kaikki oli niin, niin…
Vihreätä kultaa kun vuollettiin.
Kohdallensa kirves –
jätkä hammas irves
soitteli jenkkaa ja sottiisia…

Kauniisti hohteli valkoinen hanki
luontoäiti poikia tuuditti
Tasaisesti nytkähteli hartiapankki –
pöllövaari unissansa huuteli
Romanttista niin, niin,
kaikki oli niin, niin…
Leimikko vaikersi tuskissaan…
Lumi senkun pöllys –
jätkän selkä höyrys –
soitteli jenkkaa ja sottiisia…

Aulangolla herrojen pitopöytä notkui
Kauppoja tehtiin ja maisteltiin.
Selluloosa AB:lta hakkuut loppui
osinkoja kasvavia makseltiin…
Romanttista niin, niin,
kaikki oli niin, niin…
kirsi mylläs maantien pinnalla…
Oli eduskunta
jätkälle vain unta –
soitteli jenkkaa ja sottiisia.

Missä viipyy minimipalkkalaki

Savotassa Sanni jo laitteli soppaa –
ehtoisna emäntänä puuhaili
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Miksi Maaltapakoa
Sävel: Siesta, sanat: Kosti Kivilahti

Tästä lähtee juuri justiin luistamaan,
kun suuret herrat pohtii maaltapaon ongelmaa.
Nuorten tyttöin turmeluksesta ne haastaa,
totuutta se – ei vastaa.
Kas meillä jalkapohjat muka syhyy tansseihin
ja joka ilta kaivattais elokuvihin,
poika ettei kelpaa paikkakuntalainenvalhetta se – on vainen.
Paasaa prelaatit,
mankuu maisterit,
tanta musterit ne tapain turmelusta valittaa.
Se että lähtee kaupunkeihin köyhät tytöt vain
ei sitä seikkaa huomaa ne saarnoissansa lain
aina syytöksen he silmillemme paiskaa:
turmeltunut – ja laiska.
Vain harva lähtee rikkaan talon tyttö kaupunkiin,
kun kotonakin työtä on loppumattomiin
rahat vaikkei tekisikään ruuhkaa
lopputili – ei uhkaa.
Kun meidän äiti aamuin lähtee risusavottaan
on mulla virka huushollin, lastenhoitajan
kun ei äiti jaksa mulle maksaa palkkaa –
maaltapako – näin alkaa.
Paasaa prelaatit,
mankuu masiterit,

tanta musterit ne kilvan kimpussani silloin on:
Tuo tyttö juoksee tietty nailonsukkain perään vain
ja ranskalaisten korkoin on lumoissa hän kai –
kun ei ylpeys vain katkaisisi selkää –
tuota pahoin – mä pelkään.
En kotiani maalla millään vaihtais kaupunkiin,
on kotiseutu kaikille senään kallehin –
jos vain leipäpuuni maalta löytää voisin,
kaupungissa – en oisi.
Jos mieltynyt en lainkaa oisi sieviin kutimiin
en tanssiaisiin, konserttiin tai poikakaveriin,
mi viihdytystä iltasella toisi –
normaali en - mä oisi.
Bensalaulu yleislakon ajalta 1956
Sävel: Te luulette varmaan, että tota noin
Ajo vuorineuvos Tilkreeni eilen, tota noin
musta lincolninsa bensa-asemalle.
Oli lukko päällä sen, lakkovahti totinen
sano, ettei tipu teille, eikä kelleen…
Suuttu vuorineuvos Tilkreeni tuosta, tota noin,
heti ryntäsi Aleksanterille.
Kysy ”Kuka Suomessa määrää, tota noin,
kuka palkan maksaa poliisille?
Mikä poliisi se semmonen, joka tota noin
asennossa ei seiso neuvokselle.
Bensa-asemalle nyt heti ratsupoliisit,

lakkovahti siellä näyttää röyhkeältä.”
Se on ”dylkki ja dotinen baikka” tota noin,
se on pähkinä kova poliisille…
On vuorineuvos käskijä suuri, tota noin,
kuinka voisikaan hanttiin panna sille…?
Mutta toisaalta asia on silleen, tota noin,
pitää lakkolainen poliisinkin puolta.
Oma järjestöhän on tämä meidän ÄSAK
pitää poliisinkin leivästä huolta
Mutta niinhän siinä viimein kävi, tota noin,
peri tällä kertaa Tilkreeni voiton.
Ravas Mannerheimintiellä taas pollet, tota noin,
pamppuorkesteri alkoi tutun soiton…
Mutta saipa yksi Tilkreeni bensaa, taikka ei,
eipä yhteisrintamaa se murra.
Meistä neuvokset voittoa nyt peri ei,
sitä aivan on turhaa nyt surra.
(Kisällilaulu yleislakon ajalta, Kansan Arkisto)
Joukkovoimalla kaiken saa
Sävel: Iloinen pesijätär

Oli kätköissä Kainuun korven
kylä pieni ja hiljainen
Siellä ropsi- ja tukkiparven
jätkä uitteli karvainen
Kosken kuohuissa pöllit ui,
ruuhkakin tuli silloin tällöin.

Palkkapäivästä uneksui
jätkä, aina kun suinkin voi:
Jos vain velkani maksuun saan
työmaaruokalan matamille,
jos jää tähteeksi hiukkaakaan
eukko varmaan jo virsut saa.
Hei-hep, hei-hep, kun uittoa riittää vaan
Hei-hep, hei-hep verorästini maksuun saan.
Tuli syksy ja kosken nieluun
meni pölli jo viimeinen.
Tuli pakkanen jätkän sieluun:
eukko on avojalkainen.
Kersat pirtissä tappelee
vellikupin ken nuolla saisi.
Siirtotyömaalla haaveilee
jätkä, jälleen hän aattelee:
Nyt jos velkani maksuun saan
työmaaruokalan matamille,
jos ees hiukkasen jäädä vois,
eukko viimeinkin virsut sais.
oo-hep, oo-hep, kun hakkuita riittäis vaan,
oo-hep, oo-hep, verorästini maksuun saan.
Kesä taas tuli korven pirttiin,
eukko virsuja saanut ei.
Oli särvintä vain yhtä sorttii,
verokarhu kun lehmän vei.
Jätkä kaukana porskuttaa,
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kotiin taivalta tuhat virstaa –
maantien viereen hän torkahtaa,
sammalmättäällä unen saa.
Jätkät kun yhdessä porskuttaa
eikä riitele enää suotta,
silloin eukkokin virsut saa,
koltun uuden kaupasta tuottaa,
kersat paljaana kelli ei,
eikä latki ne pelkkää vellii,
jätkät kun yhdessä porskuttaa,
joukkovoimalla kaiken saa.
Hoi, hoi, ei unta tää olla saa,
hep-hei, hep-hei,
sitä valveilla katsellaan,
kun jätkät ne porskuttaa,
mitä yhdessä aikaansaa
Älkää unohtako hymyä
Aina pitäkää te suu messingillään,
älkää unohtako hymyä.
Vaikka kokoomus on hirmu-jylinällään
meitä aikonut säikyttää.
Uudet muilutukset lapualaismalliin,
on heillä mielessään.
heitä tarkoin valvokaa,
vaan muuten muistakaa:
älkää unohtako hymyä.
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Vaikka nuoripari on jo naimisissa,
pikkuvauva lepää vaunussaan,
eivät silti asu ihmisasunnossa,
talvet nukkuvat teltassaan.
Heille suihkukoneet laulaa tuutulaulun
ja teltan lämmittää.
Tapa hieno muistakaa,
ei salli murinaa.
Älkää unohtako hymyä.
Vaikka häädön koko perhe onkin saanut,
kaikki joutuu porttikäytävään .
Sinne lentää taulut, huonekalut, raanut,
siellä einettä keitellään.
Silti suunne tulee pitää messingillään,
se on demokratiaa.
Sitä vaatii vapaus,
siis selvä tapaus:
Älkää unohtako hymyä.
Vaalitappiota kokoomus jo pelkää
eikä tiedä miten raaputtais.
Niin kuin sillä täällä tyvipuolla selkää
peräpukamia puhkeais.
Silti pitäkää te suunne messingillään,
työkansa voiton vie.
Silloin häädöt raukeaa
ja nuoret kodin saa.
Älkää unohtako hymyä.

Vaadimme Pohjakoulutusta
Sävel: ”Capri”, sanat: Kosti Kivilahti

Oppivelvollisuuslaki maamme
ajat sitten vanhentunut on –
kansakoulusta minkä me saamme,
riitä ei elon taistelohon.
Juoksutyttönä aattelin alkaa,
kansakoulun kun loppuhun sain –
tulin tuntemahan ylimalkaan,
kun mä juoksin ja paikkoja hain:
keskikoulun käynyt vainen
nenän eestä paikan vei –
pelkkä kansakoululainen minnekkään kelvannut ei- .
Kun pyrin ammattikouluun mä kerran,
myöskin siinä mä kakkoseks jäin –
oli pyrkijää sinne sen verran,
että näppiä nuolla mä sain.
Kansakoulun jos saisimme milloin
keskikouluksi muutetuks vaan,
sama kaikilla pohja ois silloin,
mistä eespäin ponnistetaan.
Lukioon pääsy turvattu oisi,
toiset ammattikouluihin sai –
rintarinnan ne kummatkin johtais
ylioppilastutkintohon.
Omaisuutta kallehinta
nuoret kansakunnan on –

tuhlausta holtitonta
nuoriso oppimaton.
Tasavertaista mahdollisuutta
kehityksehen turvalliseen
isät maan – emme pyytele suotta,
emme pyydä, me vaadimme sen.
Tannerista Fieandtiin
Sävel: Oi Josef, Josef

Silloin kun kaatui sakki Sukselaisen
se kaatui ponteen, reiluun sellaiseen,
et on jo aika työväenedustuksen,
myös tulla maamme johtoportaaseen.
No kokoomus se hihkaisi: ”on aika
jo hallituksen pohjaa laajentaa”
ei vetele se tällaisena lainkaan
mut mistä hommaan moiseen miehen saan.
Kas tuli mies kuin tarjottimen päällä
mies vanha urhee harmaahapsinen
ja kokomusta riemuitsi: ”Oi sä, kulta Tanneri,
sä koita laajaks saada pohja sen.
Ja vanhus kiinne kävi juttuun
hän noin niin kuin tunnusteli vaan
ja hommat kaavan vanhan meni tuttuun
kun kokoomusta piti turvanaan.
Mut sietänytkään kansa ei nyt tuota
sen äänen vanhus kuuli yölläkin:

Sä olet sama Tanner, johon kerran luotettiin
ja linnaan jouduit, siel on paikkasi.

et saapuu aika sellainen
kun viimein teemme heille vielä näin.

Ei löytynyt sit heille muuta
niin luonnost sieppasivat Wariksen
Kas Tannerille siin ois ollut luuta,
mut pois se lensi raakuen.
Niin Sukselaiseen viimein piti luottaa
ja ohjelmaa taas kovin laadittiin.
Mut teit sen näin tai sitten niin
se kuitenkin men hemmetttiin,
kai puolin toisin liikaa vaadittiin.

(Ohjeita: viimeisen säkeen näin –sanalla potkaistaan rajusti.)

Kiireesti sitten sähkötettiin Roomaan,
et täällä miestä sieltä kaivataan.
Tääll pirunmoisess liemessä nyt ollaan
meil loppuu miehet, tuu sä auttamaan!
Ja Saari kiireest pakkas matkalaukun
ja sanoi: siin en vanhene mä lain
Hän koitti myöskin pohjaa laajentaa
ei kasaan saanut ohjelmaa
niin pohja jäikin kapeammaks vain
Rainer von Fieandt! Kas siinä pelastusta.
Vain virkamiehet, ei muuta löytäneet.
On hallitus kai tarpeeksi nyt musta
on kokoomuksen toiveet täyttyneet.
Näin vartijat ne parlamentarismin,
on sitä vieneet kaikki eteenpäin.
Mut kansa tietää kyllä sen

Olisipa sairausvakuutus
Suom. kansanlaulu (e-molli), sanat: Kosti Kivilahti

Ei kannata köyhän sairastaa,
ei kannata köyhän kuolla –
ei sitä köyhän kukkaro kestä,
se heti saa näppiä nuolla.
Kun muualla sairaat huolletaan,
on Suomen kohdalla kuoppa –
Muualla vakuutus kansalla on,
mutta Suomi vain soutaa ja huopaa.
Minka (e-molli)
Käytiin tässä lääkärissä,
resepti on apteekissa,
rahat loppui sairaalassa – kuka kaiken maksaa?
Lapsella on kurkkumätä,
perheenäidillä on hätä,
rauhaan se ei häntä jätä – kuka kaiken maksaa?
Sairastuu kun perheenisä,
äidin huolia se lisää –
apua ei näkyvissä – kuka kaiken maksaa?
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Vakuutus jos meillä oisi,
murheisiin se avun toisi,
mielen valoisamman loisi – mutta onkos meillä?
Kaikissa jo Pohjoismaissa
sairausvakuutettu kansa
kivuista ei huolissansa –mutta entäs meillä?’
Entäs neuvostojen mailla?
Siellä täysin huolta vailla
ihminen voi sairastella – mutta voikos meillä?
Lupaus on presidentin,
hallituksen – jopa senkin. –
että lain ja reklementin laatii eduskunta.
Aloitteita pitkä rivi
hukkunut kuin kaivoon kivi –
juttua kun jarruttavi puoli eduskuntaa.
SKDL ainoastaan
kiinni pitää vaatimastaan,
aina sairausvakuutusta esiin tuoda muistaa.
40-tunnin työviikkoon
Sävel: ”Kyllä sitä passaa kaikille haastaa”, sanat: Kosti Kivilahti

Neljänkymmenen tunnin viikko!
Siinä on päämäärä – lyhyeksi viikko!
Viikkoa pitempätä paiskeltu on tätä
vuosia nelisenkymmentä.
Kiihtyvä vauhti on tekniikalla –
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työläinen on kuin työjyrän alla
vauhtia – liikettä – tulipalokiirettä
kilvalla automaattien.
Rajansa raadanalla
sentään täytyy olla!
Eiköhän oteta ja toimeksi panna,
viikosta liiat rapsaista
Tiettyä on – sehän selvä on kantti:
porvarit pistää huisisti hanttiin,
itkua vääntää, taskunsa kääntää,
nurin on lompakonvuoritkin.
”Ei tätä kestä ne re-resurssit,
eessä on kaikilla kon-konkurssit!
Kilpailukykyä ei tätä nykyä
taaskaan voida vaarantaa”.
Eihän noista taikaa –
isoisän aikaan
sama oli aivan porvarin vaiva –
ja hyvin vain näkyvät pärjänneen!
Neljänkymmenen tunnin viikko!
Ansio sama, mutta lyhyempi viikko!
Silloin vasta on tekniikasta
hiukkasen iloa meillekin.
Neljänkymmenen tunnin viikkoon!
Puolesta sen nyt tappeluliittoon
käydäänpä poijat – vahvat on voimat
taas, kun ne yhteen liitetään.

Kuumana on rauta –
muu ei tässä auta:
Takokaa poijat – takokaa poijat!
Vaatimus voitoksi takokaa!
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