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Säännöstelyrikoksiin syyllistyivät sekä tavalliset kansalaiset yhteiskuntaluokasta riippumatta että 

kansanhuoltoviranomaiset. 
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säännöstelyrikoksia Helsingin alueella tehtiin, miten ne ilmenivät ja millaisia seurauksia niillä oli? 

 

Käytän tutkielmassa monipuolisesti Helsingin kaupungin kansanhuoltotoimiston tarkkailuosaston ai-

neistoa, joka koostuu tarkkailukertomuksista, raporteista sekä kirjeenvaihdosta muiden viranomais-

ten kanssa. Lähestyn tutkielman aihetta viranomaisnäkökulman lisäksi tavallisen kansan näkökul-

masta tarkastelemalla lehdistön kirjoittelua sekä kansalaisten kommentteja viranomaistoiminnasta. 

 

Tutkielman lopputuloksista tulee monipuolinen kuva Helsingissä toimineiden kansanhuollon tarkkai-

lijoiden työnkuvasta ja Helsingissä tehdyistä säännöstelyrikoksista sekä keinoista ehkäistä niitä. 

Tarkkailijoita työllisti erityisesti ostokortteihin liittyvät säännöstelyrikokset sekä elinkeinoharjoitta-

jien ylihintojen ottaminen tuotteista. 
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1. Johdanto 

Kun maailma ajautui jälleen uuteen maailmansotaan vuonna 1939, Suomi joutui osaksi 

tätä suurvaltojen globaalia valtapeliä. Talvi- ja jatkosota Suomen ja Neuvostoliiton välillä tar-

koitti valtakunnallista poikkeustilaa koko Suomessa ja valtion resurssien keskittämistä sodan-

käyntiin. Suomeen perustettiin väliaikaisesti toimiva kansanhuoltoministeriö vastaamaan elin-

tarvikehuollon suunnittelusta ja toteuttamisesta. Valtakunnassa siirryttiin säännöstelytalouteen, 

joka käytännössä tarkoitti lähes kaikkien yhteiskunnan toimintojen siirtymistä säännöstelyn 

alaisuuteen. Teollisuuden, maatalouden, ulkomaankaupan ja hintojen säännöstely vaikutti voi-

makkaasti tavallisten kansalaisten arkeen ja erityisesti siviilit saivat tuntea säännöstelyn vaiku-

tukset jokapäiväisessä elämässään. Parhaiten säännöstelytalous näkyi tavallisten kansalaisten 

arjessa elintarvikkeiden ja kulutushyödykkeiden rajoitettuna myyntinä ostokortteja vastaan. 

Säännöstelytalous ja sen myötä käyttöönotettu ostokorttijärjestelmä eivät kuitenkaan ol-

leet aivan uusi ilmiö Suomessa. Ensimmäinen maailmansota oli aikansa ensimmäinen totaali-

nen sota, jonka seurauksia tuskin kukaan Euroopan kuninkaista tai keisareista osasi ennustaa. 

Myöskään sotaan lähtiessä eivät suurvaltojen johtajat osanneet ajatella esimerkiksi elintarvik-

keiden riittävyyttä sodan jatkuessa. Puute elintarvikkeista yhdistettynä sodan rasittamaan yh-

teiskuntaan aiheuttaa nopeasti tyytymättömyyttä kansalaisten keskuudessa ja Venäjän vallan-

kumouksienkin taustalla painoi kansalaisten heikot elinolosuhteet. Ensimmäisen maailmanso-

dan aikana Suomessa kansalaiset pärjäsivät hyvin Venäjältä tuodulla rukiilla ja vehnällä, mutta 

Venäjän vallankumouksien myötä vuonna 1917 alkoi Suomessakin nälkä kurnia vakavasti kan-

salaisten vatsoissa.1 Suomessa jouduttiin siirtymään säännöstelytalouteen heikkenevän elintar-

viketilan takia jo vuonna 1916, jolloin sokeri joutui elintarvikkeista ensimmäisenä säännöstelyn 

alaiseksi. Säännöstelytalous ja elintarvikekortit olivat voimassa aina vuoteen 1920 asti.2 Ensim-

mäisen maailmansodan aikana säännöstelyn keinoina toimivat Suomessa tuotteille annetut ra-

jahinnat, kuljetuskiellot sekä osto- ja myyntimonopolit. Lisäksi ulkomaankauppaa, kotimaan 

kauppaa, raha- ja työmarkkinoita, sekä teollisuutta säännösteltiin.3 

Ensimmäisen maailmansodan elintarvikepulasta oppineena oli Suomen hallinnossa osattu 

jo varautua huomattavasti paremmin kriisiaikojen elintarvikehuollon suunniteluun. Sodan uhan 

kasvaessa vuoden 1939 aikana, oli Suomen elintarvikehuollolla huomattavasti paremmat läh-

tökohdat kansanhuoltoon kuin ensimmäisen maailmansodan aikana. Kansanhuoltoministeriö, 

 
1 Hietanen 1990, 301–302. 
2 Siipi 1962, 224. 
3 Tiihonen 1989, 95–99. 
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joka kantoi vastuun kansanhuollonhallinnosta, määriteltiin jo heti alkuvaiheessa tilapäiseksi 

elimeksi, jonka toiminnan oli määrä loppua heti sodan aiheuttaman poikkeustilan päätyttyä. 

Jatkosodan päätyttyä pula-aika ja säännöstelytalous kuitenkin pitkittyivät ja kansanhuoltomi-

nisteriö toimi aina vuoteen 1950 asti. Kansanhuoltoministeriö perustettiin syyskuussa 1939 

huolehtimaan siviiliväestön sekä armeijan huollosta. Sen ehkä tärkeimmäksi tehtäväksi tuli 

säännöstelytoimenpiteiden suunnittelu sekä niiden toteuttaminen.4 Kun kansanhuoltoministe-

riön tehtävät määriteltiin syyskuussa 1939, painotettiin niissä erityisesti maatalouden, raaka-

aineiden tuotannon ja väestön toimeentulon turvaamista.5  

Tiukan säännöstelypolitiikan tavoitteiksi kehittyi Kanasen mukaan siedettävän elintason 

ylläpitäminen sekä hintojen ja palkkojen vakauttaminen. Säännöstelyn kohteeksi tuli suurin osa 

myydyistä elintarvikkeista, rehut, polttoaineet ja teollisuustuotteiden kauppa, kulutus, kuljetus 

sekä hinnat. Elintarvikkeista vain vihannekset, kotimaiset hedelmät ja sisävesikala jäivät sään-

nöstelyn ulkopuolelle.6  Moninaisten tehtävien kirjo kuitenkin laajentui koskemaan lähes kaik-

kea valtion ja ihmisten elämän osa-alueita säännöstelyn ja pula-ajan pitkittyessä. Tämän lisäksi 

kansanhuoltoministeriön alaisuuteen kuului myös yhteiskunnallisia tehtäviä. Kansanhuoltovi-

ranomaiset huolehtivat evakuoitavan väestön majoituksesta ja muonituksesta, tuotantolaitosten 

työvoimatarpeesta sekä työmarkkinoiden kehittymisestä.7 Suomi jaettiin kansanhuoltopiireihin, 

joiden alaisuudessa toimivat kansanhuoltolautakunnat. Näiden toimeenpaneviksi elimiksi pe-

rustettiin vielä paikallisia kansanhuoltotoimistoja, jotka koostuivat useista eri osastoista. 

Vaikka tilapäiseksi tarkoitettu kansanhuoltoministeriö perustettiin jo syksyllä 1939 suun-

nittelemaan esimerkiksi elintarvikkeiden saantia sodan aikana, siirryttiin Suomessa varsinai-

seen säännöstelytalouteen vasta toukokuussa 1941. Talvisodan aikana Suomessa ei varsinai-

sesti ollut puutteita elintarvikkeista ja Helsingissäkin ruokaa riitti hyvin pääkaupungin väes-

tölle. Vuoden 1941 erittäin huonoksi jäänyt viljasato muutti kuitenkin tilannetta, ja säännöste-

lyn alaisuuteen joutuivat suurin osa elintarvikkeista ja kulutushyödykkeistä. Näiden lisäksi 

myös hintoja ja maksuja alettiin säännöstelemään. Edellä mainitun reilun puolen vuoden aikana 

Suomessa luotiin säännöstelytaloudelle hallinnollinen perusta sekä lailliset perusteet.8  

Rantatuvan mukaan ensimmäisen maailmansodan aikana elintarvikehuollon rakentami-

seen käytettiin pääosin venäläistä mallia hyödyntäen samaan aikaa saksalaista ja ruotsalaista 

 
4 Kananen 189, 145. 
5 Tiihonen 1989, 222–223. 
6 Kananen 1989, 145. 
7 Rantatupa 2004, 452–453. 
8 Pihkala 1990, 252. 
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mallia. Käytetty järjestelmä kuitenkin osoittautui varsin heikoksi, joten toisen maailmansodan 

aikana suomalaiseen elintarvikehuoltoon haettiin voimakkaasti mallia Saksasta.9 

Poikkeustilasta johtuvalla säännöstelytaloudella ja pula-ajalla oli suuria sivuvaikutuksia 

yhteiskunnassa. Laillisen elintarvikkeiden jakelujärjestelmän rinnalle syntyi laiton musta 

pörssi, jossa ihmiset myivät ja ostivat laittomasti elintarvikkeita, kulutushyödykkeitä ja osto-

kortteja. Mustaksi pörssiksi kutsutaan sotien, erityisesti jatkosodan aikana kansalaisten käymää 

laitonta salakauppaa elintarvikkeista sekä kulutushyödykkeistä. Musta pörssi piti sisällään 

myös säännöstelyn alaisina olleiden tuotteiden salakuljettamista sekä rajojen yli että maan si-

säisesti ja tuotteiden myymisen kohtuuttomilla ylihinnoilla. Myös ostokorttien varastaminen ja 

väärentäminen sekä väärennettyjen ostokorttien myyminen kuuluivat keskeisesti mustan pörs-

sin piirteisiin.10 

 Säännöstelyrikoksien määrä lähti rajuun nousuun, kun elintarvikkeita ja kulutushyödyk-

keitä ei kyetty jakamaan riittävästi valtion toimesta. Kansalaiset yhteiskuntaluokasta riippu-

matta ostivat elintarvikkeita ja kulutushyödykkeitä laittomasti ja musta pörssi kasvoi koko kan-

san instituutioksi. Eniten säännöstelyrikoksia tehtiin kaupungeissa ja erityisesti Helsingissä 

säännöstelyrikoksien määrä oli niin valtava, ettei viranomaisilla riittäneet resurssit mustan pörs-

sin toiminnan ja säännöstelyrikoksien estämiseen. 

 

1.1. Tutkimusaihe ja tutkimuskysymys 

Tutkielmani keskiössä on Helsingin piiriin sotavuosina 1939–1945 kuulunut Helsingin 

kaupungin kansanhuoltolautakunta sekä sen toimeenpaneva elin, kansanhuoltotoimisto ja eri-

tyisesti sen alaisuudessa toiminut tarkkailuosasto. Näiden tehtävänä oli toimeenpanna sodan 

ajaksi perustetun kansanhuoltoministeriön asettamia määräyksiä paikallisella tasolla. Kansan-

huoltoministeriön hyvin laaja-alaisista tehtävistä ehkä tärkeimpänä oli elintarvikehuollon tur-

vaaminen sekä valtakunnallinen kansalaisten muonituksesta huolehtiminen poikkeusoloissa. 

Sota-ajan säännöstelytalous toi mukanaan henkilökohtaiset yleis- ja elintarvikeostokortit, joilla 

pystyi ostamaan elintarvikkeita ja kulutushyödykkeitä. Säännöstelytalous yleis- ja elintarvike-

ostokortteineen aiheutti Suomessa laajamittaisen säännöstelyrikollisuuden verkoston, kun os-

tokortteja käytettiin väärin, varasteltiin, väärennettiin ja myytiin mustassa pörssissä. Kansan-

huoltoministeriön asetuksen mukaisesti Helsingin kansanhuoltotoimiston alaisuuteen 

 
9 Rantatupa 1979, 24–35. 
10 Jaatinen 2008, 135–140. 
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perustettiinkin tarkkailuosasto, jonka pääasiallisena tehtävänä oli valvoa säännöstelymääräyk-

sien noudattamista. 

Tutkielmassa on kaksi suurempaa kysymystä, joihin se pyrkii vastaamaan useiden alaky-

symyksien avulla. Tutkielman keskeisiä kysymyksiä ovat: Mikä rooli Helsingin kansanhuolto-

toimiston tarkkailuosaston tarkkailijoilla oli säännöstelymääräyksien valvomisessa ja millaista 

tarkkailijoiden työ käytännössä oli? Tutkielman varsinaisia tutkimuskysymyksiä tukevat pie-

nemmät kysymykset, kuten: Millainen suhtautuminen kansalaisilla oli kansanhuoltoviranomai-

siin? Millaisia säännöstelyrikoksia Helsingin alueella tehtiin, miten ne ilmenivät ja millaisia 

seurauksia niillä oli? Jotta tutkielma ei leviä liian laajaksi, aihe on rajattu koskemaan vain Hel-

singin kansanhuoltotoimiston tarkkailuosastoa ja sen toimintaa Helsingin kaupungin alueella11.  

Näiden kysymysten lisäksi tutkielmassa tarkastellaan Helsingin Sanomissa käytyä kes-

kustelua viranomaisten säännöstelytalouden tarkkailutoiminnasta sekä Helsingin kaupungin 

kansanhuoltolautakunnasta ja -toimistosta. Julkisen keskustelun tarkastelun haasteena on sota-

sensuuri, jonka avulla pyrittiin estämään viranomaisten kritisointi. Tämä vääristää myös kan-

salaisten todellisten mielipiteiden esiintyvyyttä sanomalehdissä. Kansalaisten viranomaisille lä-

hettämät kirjeet säännöstelytalouden aikana ovat erinomainen lähde havainnollistamaan taval-

listen kansalaisten tuntemuksia säännöstelytaloutta sekä kansanhuoltoviranomaisia kohtaan. 

On tärkeää huomioida, että säännöstelytalous koski koko Suomea. Säännöstelyn alaisena 

oli lähes kaikki yhteiskunnan osa-alueet. Tämä koski muun muassa ulkomaankauppaa, maata-

loutta, teollisuutta ja hinnoittelua. Tässä tutkielmassa keskitytään lähinnä säännöstelyn alaisina 

olleisiin elintarvikkeisiin ja kulutushyödykkeisiin. 

 

1.2. Aikaisempi tutkimus 

Valtakunnallisella tasolla toisen maailmansodan aikaista kansanhuoltoa, säännöstelyta-

loutta ja -rikollisuutta sekä ostokortteja on tutkittu paljon ja Helsinginkin sota-ajan kansan-

huolto on ollut tarkastelun kohteena useassa historiantutkimuksessa.  

Kansanhuoltoministeriön julkaisema Viisi vuotta kansanhuoltoa12 käsittelee erityisesti 

sota-aikojen kansanhuoltoa viranomaisnäkökulmasta. Teos on julkaistu jo vuonna 1945 vaikka 

Suomessa elettiin säännöstelytalouden alaisena aina 1950-luvulle asti. Teoksessa tarkastellaan 

 
11 Helsingin kaupungin alue ennen vuoden 1946 suurta alueliitosta. 
12 toim. Utrio 1945. 
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kansanhuoltoministeriön perustamista, kehitystä sekä keskeisiä tehtäviä useiden eri alojen asi-

antuntijoiden toimesta ja siinä on eritelty tarkkaan esimerkiksi säännöstelyn alaisten tuotteiden 

säännöstelyperusteet sodan eri vaiheissa. Kirjoittajina toimivat kansanhuoltoministeriössä työs-

kennelleet virkamiehet ja teos keskittyy erityisesti tämän tutkielman kannalta relevantteihin 

vuosiin. Kansanhuoltoministeriö on julkaissut myös teoksen Kymmenen vuotta kansanhuoltoa 

vuonna 1950, ja näitä teoksia vertaamalla on mahdollista nähdä näkökulmien mahdolliset muu-

tokset, kun sodasta on kulunut enemmän aikaa. Teokset toimivat erittäin tärkeinä lähteinä kan-

sanhuoltoministeriön toiminnan, tehtyjen virheiden sekä saavutusten kuvaamisessa. Vahvasti 

viranomaisnäkökulmaa tuova Utrion toimittama teos on myös hyvä vertailun kohde kansanlais-

ten kansanhuoltoon kohdistuneita mielipiteitä ajatellen. Viisi vuotta kansanhuoltoa-teoksessa 

käsitellään myös sotien aikana tehtyjä säännöstelyrikoksia, niistä annettuja tuomioita sekä en-

nen kaikkea keinoja ehkäistä säännöstelyrikoksia. Viranomaiset kertovat tarkkailutoiminnan 

tavoitteista, keinoista ja lopputuloksista, joten teos on tutkielman kannalta kokonaisuudessaan 

erinomainen viranomaislähde. 

Toisena viranomaisnäkökulmaa esittelevänä teoksena mainittakoon Onni Toivosen teos 

Kymmenen vuotta kansanhuoltajana13. Toivonen työskenteli jatkosodan aikana kansanhuolto-

ministeriön jakeluosaston päällikkönä ja sodan jälkeen hän toimi vielä kansanhuoltoministe-

rinä. Toivosella oli merkittävä vastuu poikkeusaikojen säännöstelystä ja muistelmissaan Toi-

vonen kertoo sotien aikaisesta säännöstelytaloudesta sekä kansalaisten suhtautumisesta kansan-

huoltoviranomaisiin. Muistelmat eivät ole objektiivinen lähdeaineisto, sillä niissä korostuvat 

kirjoittajan subjektiivinen kokemus menneisyydestä.  Ne antavat kuitenkin perspektiiviä kan-

sanhuoltoviranomaisten ja kansalaisten väliselle syvälle kuilulle. 

Aikaisempaa tutkimusta kansanhuollon järjestelystä sekä ensimmäisen että toisen maail-

mansodan aikana on tehnyt Heikki Rantatupa. Hänen artikkelinsa Kansanhuoltoa toisen maa-

ilmansodan aikana 1939–194914 teoksessa Suomen maatalouden historia III. Kasvun ja kriisin 

aika 1870-luvulta 1950-luvulle15 tarkastelee sota-ajan kansanhuoltoa hallinnollisesta ja talou-

dellisesta näkökulmasta. Rantatuvan artikkeli kartoittaa hyvin kansanhuoltoministeriön tehtä-

viä valtakunnallisella tasolla ja tutkimus tuo hyvää tasapainoa edellä mainittuun viranomaisjul-

kaisuun.  

 
13 Toivonen 1950. 
14 Rantatupa 2004. 
15 toim. Peltonen 2004. 
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Helsingin kaupunki on tuottanut kattavan teossarjan Helsingin kaupungin historia, jossa 

käsitellään Helsingin kaupungin historiaa vuosien 1918–1945 välillä. Teossarjassa tarkastel-

laan pääkaupungin historiaa muun muassa taloudellisesta, kulttuurillisesta sekä kunnallis- ja 

sosiaalipoliittisesta näkökulmasta. Tämän tutkielman kannalta teossarja toimii hyvänä yleisläh-

teenä Helsingin kaupungin historiaa ajatellen, sillä osasta teoksien aiheista on tehty erittäin mo-

nipuolista ja syväluotaavaa tutkimusta. Erityisesti sosiaalipoliittinen näkökulma teoksissa on 

tämän tutkielman kannalta merkittävä. 

Miesten siirtyessä rintamalle jäivät naiset kotirintamalle. Käytännössä naiset olivat se 

suurin joukko, joka esimerkiksi kaupungeissa joutuivat kokemaan säännöstelytalouden tuomat 

haasteet ja näin ollen heidän kokemuksensa ovat tämän tutkielman kannalta erittäin relevant-

teja. Tuovi Räikkönen on kirjoittanut kotirintamalle jääneiden naisten elämästä artikkelissaan 

Läskisoosia ilman läskiä ja sitruunasoodalla ohukaisia – Kotirintaman monitaitureiden elä-

mää.16 Artikkeli on erinomainen kuvaamaan naisten henkilökohtaisia kokemuksia säännöste-

lytaloudesta Suomessa. Artikkelin haastattelut antavat hyvän vaihtoehtoisen perspektiivin vi-

ranomaisnäkökulmalle. 

 

1.3. Lähteet ja metodologia 

Tässä tutkielmassa lähestyn Helsingin kaupungin toisen maailmansodan aikaista kansan-

huoltoa sekä tarkkailuviranomaisten toimintaa viranomaisnäkökulmasta. Tutkielman metodo-

loginen viitekehys muodostuu viranomaistoiminnan ja säännöstelyrikoksien välille rakentu-

vasta yhteydestä. Pyrkimyksenäni on lähestyä tutkielman aihetta viranomaisnäkökulman lisäksi 

tavallisen kansan näkökulmasta. Tarkastellessani lehdistön kirjoittelua sekä kansalaisten kom-

mentteja viranomaistoiminnasta, hyödynnän diskurssianalyysia tarkastellessani sanomalehtien 

kirjoituksia aiheesta. Tämä näkyy muun muassa viranomaisnäkökulman vertaamisena sanoma-

lehtien kirjoituksiin sekä kansalaisten viranomaisille lähettämiin palautteisiin. 

Sanomalehtiä hyödyntäessä on kuitenkin tärkeää huomioida ajan sensuuri, joka on saat-

tanut rajoittaa julkaistut tekstit valtionhallinnon linjaa tukevaksi. Suomessakin sotasensuuria 

harjoitettiin muun muassa kansalaisten positiivisten mielialojen ylläpitämiseksi sekä vihollis-

kuvan luomiseksi ja vahvistamiseksi. Kansanhuoltoministeriöllä oli myös täysin oma tiedotus- 

ja valistuskeskus, joka levitti laajasti propagandaa. Esimerkiksi kansalaisten keskuudessa 

 
16 Räikkönen 1994. 
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vilisevien väärennettyjen ostokorttien väitettiin olevan vihollisen toimia.17 Kansanhuoltominis-

teriö hyödynsi myös lehdistöä omassa tiedotus- ja valistustoiminnassaan. Esimerkiksi Helsin-

gin Sanomissa julkaistiin lähes päivittäin Kansanhuollon tiedonantoja -osio, jossa kerrottiin 

ajankohtaisia asioita säännöstelymääräyksistä sekä uusista, voimaanastuvista säännöstelymää-

räyksistä.18 

Merkittävimpinä ja todistusvoimaisimpina primäärilähteinä tutkielmassa toimivat kan-

sanhuoltoministeriön sekä Helsingin kansanhuoltolautakunnan ja -toimiston sekä tarkkailu-

osaston asiakirjat. Kansanhuoltoviranomaisten tarkkailukertomukset, kirjeistöt sekä pöytäkirjat 

ovat oleellinen osa tutkielman lähdeaineistoa. Säännöstelyrikoksien, rikosnimikkeiden ja tuo-

mioiden tutkimiseen hyödynnetään Helsingin kaupungin arkiston lähdeaineistoa, jossa oleelli-

sia kokonaisuuksia ovat kirjeenvaihto Helsingin poliisilaitoksen kanssa sekä luettelo henki-

löistä, jotka saivat varoituksen säännöstelyrikoksista. On kuitenkin huomattava, että aineistot 

sisältävät arkaluonteisia henkilötietoja, jotka ovat tietosuojalain nojalla salattuja. Tutkielmassa 

anonymisoidaan kaikki edellä mainittujen aineistojen käytetyt henkilötiedot. Helsingin kaupun-

gin kansanhuoltotoimiston aineistot ovat erittäin laajoja ja sekavia kokonaisuuksia eikä tämän 

tutkielman raamit anna mahdollisuutta tehdä syväluotaavaa tutkimusta kaikista kansanhuolto-

toimiston osastoilla ilmoitetuista rikoksista. Erittäin laajan aineiston takia aihe on rajattu kos-

kemaan vain kansanhuoltotoimiston tarkkailuosaston aineistoja. 

Kansanhuoltoviranomaisten tarkkailukertomuksia tukemaan hyödynnetään tässä tutkiel-

massa runsaasti Helsingin Sanomia. Säännöstelytalous, -määräykset ja -rikkomukset olivat 

kuuma puheenaihe läpi sota-aikojen sekä poikkeusolojen jatkuessa vielä 1950-luvulla. Näin 

ollen niistä kirjoitettiin paljon myös lehdistössä. Helsingin Sanomissa kirjoitettiin säännöstely-

rikoksien kasvaessa useita kertoja viikossa säännöstelyrikoksista, niiden tekijöistä sekä heille 

annetuista tuomioista. Näin ollen sotavuosien Helsingin Sanomat luovat näkökulmaa Helsin-

gissä tapahtuneisiin säännöstelyrikoksiin sekä niistä annettuihin tuomioihin. Sanomalehtiai-

neistoa hyödyntäessä on kuitenkin huomioitava sotasensuuri, joka on rajoittanut julkaistavaa 

materiaalia.  

Tutkielman oleellisina lähdeaineistoina ovat Helsingin kaupungin kunnalliset asetusko-

koelmat vuosilta 1939–1945. Asetuskokoelmiin on kerätty kaikki pääkaupunkia koskevat pää-

tökset esimerkiksi kansanhuoltolautakunnan ja -toimiston perustamisesta. Tämän lisäksi 

 
17 Julkunen 1990, 241. 
18 Esim. Helsingin Sanomat 4.4.1943. 
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asetuskokoelmat sisältävät tietoa jatkuvasti tiukentuneista elintarvikkeiden säännöstelystä sekä 

tarkkailuosaston tarkkailijoiden tehtävistä. 

Tutkielmani tilastollisesta näkökulmasta Helsingin kaupungin tilastolliset vuosikirjat 

vuosilta 1939–1945 tarjoavat kattavaa ja tarkkaa tietoa esimerkiksi Helsingin poliisin tietoon 

tulleista säännöstelyrikoksista ja ne toimivatkin merkittävänä kokonaisuutena rikosten määrää 

tarkasteltaessa. Nämä antavat hyvät mahdollisuudet tutkielman kvantitatiiviselle tarkastelulle. 

Helsingin kaupungin tilastolliset vuosikirjat laahaavat aikaa jäljessä ja sen takia tutkielmassa 

tarkasteltavat vuosikirjat jatkuvat lähes aina 1950-luvun puoliväliin asti, vaikka tutkielman var-

sinainen aikarajaus päättyy vuoteen 1945. Vuosien 1940–1947 välillä tilastollisia vuosikirjoja 

ei julkaistu sodan takia vuosittain, vaan ne julkaistiin kahden vuoden välein kaksoisvuosiker-

toina. Jokaiselta sotavuodelta on kuitenkin kyetty tilastoimaan esimerkiksi tehtyjen säännöste-

lyrikoksien lukumäärä. 

Alkuperäisaineistoon liittyy merkittäviä lähdekriittisiä huomioita. Kansanhuoltotoimis-

ton aineistot ovat erittäin laajoja ja eri osastojen aineistot saattavat sisältää toisille osastoille 

kuuluvia asiakirjoja. Tähän tutkielmaan on käytetty ainoastaan Helsingin kaupungin kansan-

huoltotoimiston tarkkailuosaston asiakirjoja, joten on mahdollista, että muiden osastojen aineis-

toista saattaa löytyä joitakin tietyn säännöstelyn alaisena olleen tuotteen tarkkailuun liittyviä 

asiakirjoja. Tutkielmassa ei myöskään päästy hyödyntämään monipuolisesti kansanhuoltomi-

nisteriön aineistoja, vaan tutkielmassa hyödynnetään ainoastaan Helsingin kaupungin kansan-

huoltotoimiston tarkkailuosaston ja kansanhuoltoministeriön välistä kirjeenvaihtoa. Tutkiel-

man aineisto rajautuu siis melko tiukasti Helsingin tarkkailuosaston aineistoihin. 

Toinen merkittävä lähdekriittinen huomio koskee Helsingin Sanomia. Lehden suhde vi-

ranomaisiin oli sotavuosina vaikea, sillä jatkosodan aikana myös paperi joutui säännöstelyn 

alaiseksi ja käytännössä tämä näkyi paitsi Helsingin Sanomien sivumäärässä, myös lehdessä 

julkaistuissa sisällöissä. Lehdistö yrittikin kiertää paperinsäännöstelymääräyksiä jatkuvasti.19 

Lokakuussa 1939 säädetty tasavallan suojelulaki rajoitti muun muassa lehtien paino- ja sanan-

vapautta ja Kustantajaliiton äänenkannattaja kehottikin lehdistöä itsesensuuriin. Käytännössä 

tämä karsi lehdistöstä niin kutsutut sensaatiouutiset ja niiden tilalle tuli valtion ja kuntien tie-

dotuksia, ilmoituksia ja kuulutuksia, jotka epäsuorasti velvoitettiin julkaisemaan ilmaiseksi. 

Tiukka paperinsäännöstely sekä sanan- ja painovapauden rajoittaminen taas rasitti lehdistöä. 

Jatkosodan aikaiset Helsingin Sanomat ovat huomattavan pieniä sivumäärältään ja niissä 

 
19 Jensen-Eriksen & Kuorelahti 2017, 203. 
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kyettiin julkaisemaan vain tärkeimmät uutiset ja pikkuilmoituksia.20 Varsin laihanakin lehtenä 

Helsingin Sanomat onnistui vahvistamaan asemaansa sotavuosina, sillä asialehtiä priorisoitiin 

paperinjakelussa esimerkiksi viihdelehtiin nähden. Täysin laillisesti tämä ei kuitenkaan tapah-

tunut, sillä Helsingin Sanomien päätoimittaja Eljas Erkko sai tuomion paperinsäännöstelymää-

räysten rikkomisesta.21 Tutkielmassani hyödyntämät Helsingin Sanomat ovat siis olleet valtion 

vahvan vaikutuksen ja tarkkailun alaisena, joka täytyy ottaa huomioon lehdistöaineistoa analy-

soidessa. 

  

 
20 Jensen-Eriksen & Kuorelahti 2017, 180–181. 
21 Jensen-Eriksen & Kuorelehti 2017, 203–206. 
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2. Rauhan ajan taloudesta säännöstelytalouteen 

Vuodesta 1939 tuli hyvin erilainen, kuin mitä siitä odotettiin tulevan. Alkuvuodesta Hel-

singissä elettiin olympiahuuman keskellä, kun pääkaupunki valmistautui vuoden 1940 Helsin-

gin olympialaisiin. Vuoden 1939 edetessä Euroopan olot muuttuivat kuitenkin epävarmoiksi ja 

suursodan uhka kasvoi. Toinen maailmansota syttyi 1. syyskuuta 1939 ja samalla suurvaltojen 

aloittaman sodan varjo levisi Suomenkin päälle.  Haaveet olympialaisista kaatuivat ja tilalle tuli 

kasvava pelko Neuvostoliiton hyökkäyksestä Suomeen ja sodan uhasta. Pelot osoittautuivat oi-

keiksi, kun Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen vain neljä kuukautta myöhemmin 30. marras-

kuuta 1939 ja talvisota alkoi. Helsingillä oli Suomen pääkaupunkina muihin kaupunkeihin ja 

maaseutuun nähden poikkeava asema sodassa. Helsinki oli väestömäärältään huomattavasti 

suurempi verrattuna moniin muihin Suomen kaupunkeihin. Helsingistä evakuoitiin sotien ai-

kana paljon ihmisiä maaseudulle ja sotalapsia lähetettiin Helsingistä paljon Pohjoismaihin pa-

remman ravitsemustilanteen ja turvan perässä. Tästä huolimatta Helsinkiin jäi suuri määrä ih-

misiä pitämään huolta kotirintamasta sekä ylläpitämään pääkaupungin tärkeitä toimintoja. 

Sota vaikuttaa kokonaisvaltaisesti koko yhteiskuntaan ja sen toimintaan. Miesten siirty-

essä rintamalle, jää siviiliväestö huolehtimaan yhteiskunnan toimintojen ylläpitämisestä.  So-

tien aikana rintamalla oli noin 16 prosenttia väestöstä. Kotirintamalle yhteiskunnan pyörittämi-

sestä huolehtimaan jäi siis valtaosa väestöstä ja heidän muonituksestansa huolehtiminen oli yh-

teiskunnan selviämisen kannalta kriittistä. Vuonna 1939 asetettiin laki sota-ajan työvelvollisuu-

desta, jonka mukaan kaikki 18–59-vuotiaat Suomen kansalaiset määrättiin ”maanpuolustusta 

edistäviin töihin”. Vuonna 1942 lakia muutettiin siten, että yleinen työvelvollisuus velvoitti 

kaikki 18–54-vuotiaat suomalaiset sekä Suomessa olevat ulkomaalaiset töihin. Tämän lisäksi 

kaikki rajoitetun työvelvollisuuden piiriin kuuluvat, 55–69-vuotiaat sekä 15–17-vuotiaat mie-

het ja naiset, määrättiin töihin.22 Helsingin kadut täyttyivät kaikenikäisistä työmiehistä ja -nai-

sista, jotka tarvitsivat yhtä lailla päivittäin ruokaa. Raskasta työtä teki nyt suurempi osa väes-

töstä, mutta vuonna 1942 kasvavan pulan takia ostokorttien annoskoot alkoivat silti pienentyä. 

Suositellut päivittäiset kalorimäärät eivät läheskään täyttyneet jaettujen ostokorttien ruokamää-

rillä. Esimerkiksi kevyen työn tekijälle annettiin B-kortti, jonka annoskoot vaihtelivat 1000–

1500 kalorin välillä. Erittäin raskaan työn tekijän E-kortilla vastaavat luvut pyörivät 1950–2800 

kalorin välillä. Edellä mainitut kalorimäärät eivät olleet millään tavalla riittäviä, sillä jo kevyen 

työn tekijän päivittäinen energian normaalitarve oli noin 2800 kalorin paikkeilla.23 

 
22 Salovaara 1977, 36–37. 
23 Toivonen 1945, 135. 
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Vuonna 1942 alkanut asemasota toi haasteita myös Helsingin kotirintamalle. Asemaso-

dan aikana kotiutettiin rintamalta 71 350 miestä, joista osa tietysti palasi väliaikaisesti myös 

Helsinkiin.24 Tämän lisäksi evakkoja siirrettiin jo sodan aikana Helsinkiin, joka kuormitti paitsi 

Helsingin asuntotilannetta, myös Helsingin elintarvikehuoltoa. Talvi 1942 oli vaikea ympäri 

valtakuntaa, mutta erityisen raskaaksi tilanne kävi Helsingissä. Talvi oli erittäin kylmä ja lumi-

nen ja tämän lisäksi edellisen vuoden sadosta ei jäänyt seuraavalle vuodelle talteen juuri mitään. 

Helsinkiläisten nälkä ja ahdinko kasvoivat, joka säännöstelytalouden puitteissa johti laajamit-

taiseen säännöstelyrikollisuuteen. 

 

2.1. Poikkeustila vaatii toimia – Suomen ja Helsingin kansanhuoltojärjestelmän synty ja 

toiminta 

Ensimmäisen maailmansodan aikaisen elintarvikepulan ja nälänhädän takia päätettiin 

Suomessa valmistautua kunnolla vastaavanlaisten kriisitilanteiden varalta. Suomeen perustet-

tiin puolustusneuvosto vuonna 1923, jonka tehtävänä oli sotilaslinjan sodanaikaisesta elintarvi-

kehuollosta vastaaminen, mutta sen toiminta jäi varsin vähäiseksi vielä 1920-luvulla. Siviilien 

elintarvikehuollosta vastaamaan perustettiin sotatalouskomitea ja sen alaisuuteen sotatalous-

neuvosto, jonka tehtäväksi määrättiin kriisiajan sotatalouden suunnittelu. Koska edellä mainitut 

olivat vain tilapäisiä toimijoita, ehdotettiin Neuvostoliiton kasvavan uhan painostamana pysy-

vän taloudellisen puolustusneuvoston perustamista, joka toteutuikin vuonna 1929. Taloudelli-

sen puolustusneuvoston toiminta jäi kuitenkin sotilaslinjan vahvistamisen alle, sillä puolustus-

neuvoston puheenjohtajana Mannerheim ei kokenut toisen suunnitteluelimen olevan tarpeelli-

nen. Kansainvälisen tilanteen eskaloituessa Euroopassa syksyllä 1939, perustettiin 20. syys-

kuuta 1939 taloudellisen puolustusneuvoston raunioita hyödyntäen tilapäiseksi tarkoitettu kan-

sanhuoltoministeriö.25 

Suomi jaettiin valtioneuvoston toimesta kymmeneen kansanhuoltopiiriin ja jokaiseen pii-

riin perustettiin piiritoimisto, joka toimi suoraan kansanhuoltoministeriön alaisuudessa. Kan-

sanhuoltopiirit ja piiritoimistot toimivat läänitasolla. Kansanhuoltolautakunnat sen sijaan pe-

rustettiin kuntiin paikallisten tehtävien käytännön suorittamiseen kuntatasolla ja ne olivat sekä 

kansanhuoltoministeriön ja kansanhuoltopiirien alaisia. Asetus Helsingin kaupungin kansan-

huoltopiirin toimiston sekä kansanhuoltalautakunnan perustamisesta annettiin 29. syyskuuta 

 
24 Hietanen 1990, 318. 
25 Rantatupa 2004, 444–449. 
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1939 ja Helsingin katsottiin tuossa asetuksessa kuuluvan Uudenmaan läänin kansanhuoltopii-

riin.26 Vuonna 1943 Helsinki kuitenkin määrättiin omaksi kansanhuoltopiirikseen.  

Kansanhuoltolautakunnan tärkeimmiksi tehtäviksi määriteltiin säännöstelymääräysten 

toimeenpanemisesta huolehtiminen lautakunnan alueella sekä paikallisen kansanhuoltohallin-

non järjestäminen. Kansanhuoltolautakunta myös huolehti ja valvoi kansanhuoltoministeriön 

sekä piiritoimiston antamien määräyksien mukaisesta elintarvikkeiden, rehujen sekä muiden 

yleistarvikkeiden jakelusta kuluttajille. Tämän lisäksi kansanhuoltolautakunnan tehtäviin kuu-

lui muun muassa elintarvikkeiden, rehun ja yleistarvikkeiden tuotannon edistämistoimenpitei-

den esittely kansanhuoltopiirille.27 Käytännön tehtäviä varten perustettiin Helsingin kansan-

huoltolautakunnan alle kansanhuoltotoimisto, joka vastasi muun muassa ostokorttien jakelusta 

ja muusta kenttätyöstä. Helsingin kansanhuoltotoimisto ehti muuttaa kahteen kertaan vuosien 

1939–1940 välisenä aikana. Toimisto sijaitsi aluksi Etelärannassa, josta se jo kolmen kuukau-

den jälkeen siirrettiin Esplanadinkadulle. Tilanpuutteen vuoksi toimisto jouduttiin vielä helmi-

kuussa 1940 siirtämään Helsingin Osakepankin taloon.28 

Valtioneuvoston määrittelyiden mukaisesti Suomi jaettiin kansanhuoltopiireihin vuonna 

1939. Helsinki määrättiin aluksi kuuluvaksi Uudenmaan läänin kansanhuoltopiiriin.29  Jokai-

seen kansanhuoltopiiriin perustettiin piiritoimisto, joka oli suoraan kansanhuoltoministeriön 

alainen.30 Piiritoimistojen alle perustettiin kansanhuoltolautakuntia, jotka olivat suoraan kan-

sanhuoltoministeriön ja piiritoimistojen alaisia.31 

Kansanhuoltolautakuntien ja -toimistojen tehtäviä määriteltiin useamman kerran uudes-

taan tulevina vuosina. Tehtävät ja vastuualueet laajenivat merkittävästi elintarviketilanteen hei-

kentyessä ja tämä näkyy selkeästi vuoden 1941 Helsingin kunnallisesta asetuskokoelmasta, 

jossa Helsingin kaupungin kansanhuoltolautakunnan tehtäväkenttä laajeni huomattavasti. Sen 

 
26 HKA, Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma 1939, N :o 40, Asetus kansanhuoltopiirien toimistoista, 

kansanhuoltolautakunnista ja kansanhuoltojohtajista, 1 luku, Kansanhuoltopiirit ja niiden toimistot, 1 §, 113. 
27 HKA, Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma 1939, N :o 40, Asetus kansanhuoltopiirien toimistoista, 

kansanhuoltolautakunnista ja kansanhuoltojohtajista, 2 luku, Kansanhuoltolautakunnat ja niiden tehtävät, 12 §, 

114. 
28 HKA, Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta 1940, XVII Kansanhuolto, 2 Lautakunnan toimisto, 

183. 
29 HKA, Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma 1939, N :o 40, Asetus kansanhuoltopiirien toimistoista, 

kansanhuoltolautakunnista ja kansanhuoltojohtajista, 1 luku, Kansanhuoltopiirit ja niiden toimistot, 1 §, 113. 
30 HKA, Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma 1939, N :o 40. Asetus kansanhuoltopiirien toimistoista, 

kansanhuoltolautakunnista ja kansanhuoltojohtajista, 1 luku, Kansanhuoltopiirit ja niiden toimistot, 2 §, 113. 
31 HKA, Helsingin kaupungin kunnallisasetuskokoelma 1939, N :o 40 Asetus kansanhuoltopiirien toimistoista ja 

kansanhuoltolautakunnista, 2 luku, Kansanhuoltolautakunnat ja niiden tehtävät, 12 §, 113. 
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ehkä tärkeimmiksi tehtäviksi määriteltiin säännöstelymääräyksien toimeenpanemisesta huoleh-

timinen lautakunnan alueella sekä paikallisen kansanhuoltohallinnon järjestäminen.32 

Vuonna 1941 säännöstelymääräyksien valvomista helpottamaan perustettiin kansanhuol-

tolautakuntien alle tarkkailuosastoja. Paikallista kansanhuoltoa valvomaan perustettiin Helsin-

gin kaupungin kansanhuoltolautakunnan alle Helsingin kaupungin kansanhuoltotoimisto, joka 

koostui useista eri osastoista. Kansanhuoltoministeriön 10.6.1941 vahvistamassa Helsingin 

kaupungin kansanhuollon ohjesäännössä määrättiin, että Helsingin kaupungin paikallista kan-

sanhuoltoa hoitavat Helsingin kansanhuoltolautakunnan lisäksi sen jaostot ja kansanhuoltotoi-

misto. Niiden tehtävät ja valtuudet määriteltiin annetussa ohjesäännössä.33 

Ohjesäännön mukaisesti Helsingin kansanhuoltolautakunnan tehtäviksi määriteltiin 

muun muassa paikallisen kansanhuoltohallinnon täytäntöönpanon ja voimassa olevien säännös-

ten noudattamisen valvominen. Sille annettiin myös oikeudet määrätä, mihin osastoihin kan-

sanhuoltotoimisto on jaettava. Keskeisenä tehtävänä oli valvoa, että ostokorttien ja elintarvik-

keiden sekä kulutushyödykkeiden jakelu tapahtui tarkoituksenmukaisesti ja voimassa olevien 

säännösten mukaisesti.34 Paikalliseksi kansanhuollon toimeenpanevaksi elimeksi määrättiin oh-

jesäännössä kansanhuoltolautakunnan alainen kansanhuoltotoimisto. Se jakautui aluksi kanslia-

, tili- ja tarkkailuosastoon, mutta laajeni tarpeiden mukaan seuraavien vuosien aikana.35 Kan-

sanhuoltoviranomaisten tehtäväkenttä laajeni merkittävästi vuonna 1944. Taustalla vaikutti 

muun muassa säännöstelyjärjestelmän kehittyminen pula-ajan pahentuessa sekä kansanhuolto-

viranomaisille osoitetut uudet työtehtävät muilta sota-ajan hallinnonaloilta.36 

 

2.2. Säännöstelytoimenpiteet ja säännöstelyn kohteet 

Toisen maailmansodan syttyessä Helsingin elintarviketila oli verrattain parempi kuin 

reilu 20 vuotta aikaisemmin ensimmäisen maailmansodan kynnyksellä. Ensimmäisestä maail-

mansodasta otettiin opiksi ja mahdollisimman hyvään omavaraisuuteen pyrkiminen tulikin 

 
32 HKA, Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma 1941, N :o 53. Asetus kansanhuoltopiirien toimistoista, 

kansanhuoltolautakunnista ja kansanhuoltojohtajista, 2 luku, Kansanhuoltolautakunnat, kansanhuollonjohtajat ja 

niiden tehtävät. 18 §, 90–91. 
33 HKA, Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma 1941, N :o 54, Helsingin kaupungin kansanhuollon 

ohjesääntö, Yleisiä määräyksiä, 1 §, 93. 
34 HKA, Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma 1941, N :o 54, Helsingin kaupungin kansanhuollon 

ohjesääntö, Kansanhuolto ja sen jaostot, 2 §, 93. 
35 HKA, Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma 1941, N :o 54, Helsingin kaupungin kansanhuollon 

ohjesääntö, Kansanhuoltotoimisto, 14 §, 97. 
36 HKA, Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta vuonna 1944: Edellinen osa, 1 Kaupunginvaltuusto, 

17, 1948. 
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valtion tavoitteeksi. Suomessa ryhdyttiin 1920-luvulla elintarvikeomavaraisuuden tavoittelemi-

seen, jotta ensimmäisen maailmansodan aikainen elintarvikepula ei toistuisi.  Valtion vahvasti 

tukema maatalous kehittyikin voimakkaasti 1920-luvulla ja tuotanto jopa kasvoi nopeammin 

kuin väestö. Tilanne kuitenkin muuttui 1920-luvun loppua kohden ja New Yorkin pörssiromah-

dus 24.10.1929 romutti suomalaisen talouden.37 1930-luvun alkupuoliskon pulavuodet kuiten-

kin painuivat unholaan varsin nopeasti, sillä 1930-luvun loppupuoliskolla Suomessa elettiin 

hyvin voimakasta taloudellista nousukautta.38 Tätä ei kuitenkaan kestänyt kauaa, kun talvi- ja 

jatkosota syttyivät ja valtakunta ajautui poikkeustilasta aiheutuneeseen taloudelliseen ahdin-

koon. 

Valtakunnallinen säännöstelytoiminta perustui sotatilalakiin, jota täydennettiin, muutet-

tiin ja täsmennettiin tarpeiden mukaan useita kertoja sotien aikana. Esimerkiksi jo heti syksyllä 

1939 lakiin lisättiin valtioneuvoston oikeudet säännöstellä yleisten tarvikkeiden tuotantoa, ku-

lutusta ja hintoja. Talouselämän säännöstelytoimenpiteitä pyrittiin järjestämään erikoislaeilla. 

Tämä tarkoitti esimerkiksi erikoislakien antamista viennin ja tuonnin säännöstelemisestä sekä 

nestemäisen poltto- ja voiteluaineiden sekä viljan ja viljatuotteiden varastoimisvelvollisuu-

desta. Enäjärven mukaan siviiliviranomaisille myönnettiin samat oikeudet, jotka sotatilalain 

mukaan kuuluivat sotilasviranomaisille.39 

Sotien aikana kävi selväksi, että Suomen talouselämän ongelmaksi muodostui se, että 

talouselämä perustui huomattavan suurilta osin ulkomaankaupalle. Suomen kaltaiselle pienelle 

maalle, jonka talouselämä oli riippuvainen ulkomaankaupasta, sodasta seuranneet häiriöt ulko-

maankaupassa olisivat voineet olla kohtalokkaita. Tämän ehkäisemiseksi aloitettiin Suomessa 

jo heti syksyllä 1939 ulkomaankaupan säännöstely, jolla oli merkittäviä seurauksia paitsi maan 

talouteen, myös kansalaisten elintarvikkeiden ja kulutushyödykkeiden saamiseen.40 Jo ennen 

talvisodan alkamista, aloitettiin Suomessa kotimaan kaupan, jakelun ja kulutuksen säännöstely 

puolustusvalmiuden tehostamisesta sodanvaaran uhatessa annetun lain ja sen soveltamisasetuk-

sen pohjalta. Ensimmäisenä Suomessa lähdettiin säännöstelemään nestemäistä polttoainetta, 

jota seurasi pian perässä sokeri ja kahvi.41 Vaikka Suomessa siirryttiin säännöstelytalouteen jo 

talvisodan aikana, ei varsinaista säännöstelyä saatu vietyä kovin pitkälle ennen jatkosotaa. 

 
37 Rantatupa 2004, 419–420. 
38 Rantatupa 2004, 442. 
39 Enäjärvi 1945, 25. 
40 Lehtinen 1945, 177. 
41 Tiihonen 1989, 204. 
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Ihmisten asuinpaikat muuttuivat jatkuvasti evakuointien takia, joka taas osaltaan vaikutti siihen, 

ettei kansalaisille pystytty jakamaan ostokortteja.42 

Lehtisen mukaan talvisodan aikana Suomen kauppayhteydet lähes kaikkiin tuonti- ja 

vientimaihimme säilyivät lähes normaaleina, joka myös osaltaan selittää sitä, ettei Suomessa 

koettu varsinaista pulaa vielä talvisodan aikana. Suomeen virtasi ulkomailta muun muassa vil-

jaa, sokeria, kahvia, margariinia ja villaa sekä kankaita. Tuonti pysyi kuitenkin tavallista sup-

peampana, mutta viennissä sota näkyi merkittävämmin. Se kutistui jyrkästi vientiteollisuuden 

valtavan työvoimapulan takia. Välirauhan aikana sekä vienti että tuonti vilkastuivat muun mu-

assa clearing -sopimusten43 ansiosta, mutta jatkosota tuhosi nopeasti elpyvän ulkomaankaupan. 

Kauppasuhteet katkesivat Neuvostoliittoon, Englantiin sekä valtamerentakaisiin maihin, jolloin 

Suomelle jäi mahdollisuus tehdä kauppaa vain manner-Euroopan maiden kanssa. Näistä mer-

kittävimmäksi nousi Saksa, jonka kanssa Suomi liittoutui. Jatkosodan aikana Suomen vienti ja 

tuonti supistuivat jyrkästi, eikä tilannetta helpottanut Saksan tai muiden manner-Euroopan mai-

den kauppasuhteet Itämeren jäätyessä niin pahasti, etteivät merikuljetukset päässeet toimi-

maan.44 Suomessa alkoi pula elintarvikkeista ja kulutushyödykkeistä. 

Talvisodan aikainen muonitus Suomessa toimi olosuhteisiin nähden hyvin, mutta vuoden 

1941 kehno viljasato aloitti varsinaisen pula-ajan Suomessakin. Helsingin kaupungin kunnalli-

sista asetuskokoelmista löytyy vuodelta 1939 asetus kansanhuoltolautakunnan järjestämisestä 

sekä sen tehtävistä, mutta seuraavalta vuodelta ei tämän toimintaan ole tehty muutoksia, joka 

kertonee Suomen varsin vakaasta elintarvikehuollosta. Sen sijaan vuodesta 1941 eteenpäin kan-

sanhuoltolautakunnan tehtävät laajenivat huomattavasti ja kansanhuoltolautakuntien alaisuu-

teen perustettiin kansanhuoltotoimistot, jotka toimivat toimeenpanevina eliminä.45 Pääkaupun-

kina Helsinki oli yksi maan suurimpia kulutuskeskuksia ja erityisesti vuosina 1941–1943 ruo-

anpuute pääkaupungissa oli tuntuva. Maaseutuun verrattuna Helsingin elintarviketila oli 

heikko, sillä pääkaupunki oli riippuvainen elintarvikkeiden ulkomaantuonnista. Suomella oli 

jatkosodan aikana käytännössä toimivat kauppayhteydet vain Saksan ja Ruotsin kanssa. Vaikka 

Suomessa omavaraisuutta oli voimakkaasti kasvatettu ennen sotia, ei Suomessa olisi pystytty 

muonittamaan koko kansaa vain oman maan ruoantuotannolla. Näin ollen elintarviketilanne 

 
42 Jaatinen 2008, 115. 
43 Clearing -sopimuksella tarkoitetaan tässä kontekstissa sellaiseen kaupankäynnin muotoa, jossa valuutan sijasta 

valtioiden rajojen yli liikkuvat ainoastaan tavara ja palvelut.  
44 Lehtinen 1945, 181–185. 
45 HKA, Helsingin kaupungin kunnallinen asetuskokoelma, 1939, 1940 & 1941. 
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Helsingissä alkoi olla erittäin kriittinen talvella 1942, kun Saksan elintarviketuonti takkusi pa-

hasti meren jäätymisen takia.46 

Säännöstelytalouden mukaiset ajoittain erittäin niukatkin annoskoot eivät läheskään riit-

täneet tyydyttämään päivittäin tarvittavaa kalorimäärää. Koska suomalaisilla oli huutava tarve 

elintarvikkeille, olivat he myös valmiita maksamaan näistä enemmän ja tämä tarjosi hyvän pe-

rustan elintarvikkeiden mustan pörssin syntyyn. Kansanhuoltoviranomaisten tehtäviin kuului 

elintarvikkeiden hintojen valvominen, jotta kaikilla olisi tasavertainen mahdollisuus ostaa elin-

tarvikkeita, mutta mustaa pörssiä ja sen erittäin korkeita hintoja oli vaikea valvoa. Erityisesti 

maaseudulla musta pörssi kukoisti, sillä siellä sitä oli vaikeampi valvoa kuin kaupungissa. Tästä 

huolimatta myös Helsingissä elintarvikkeiden mustalla pörssillä oli merkittävä rooli lisäravin-

non hankinnassa. Tämän lisäksi ostokortteja varastettiin ja väärennettiin paljon ja esimerkiksi 

lehdissä sekä kansanhuoltoministeriön tiedotteissa ihmisiä valistettiin tunnistamaan väärenne-

tyt ostokortit. Poikkeustilan pitkittyessä säännöstelyn alaiseksi joutuivat lähes kaikki elintar-

vikkeet ja kulutushyödykkeet. Kun maataloutta, teollisuutta ja ulkomaankauppaa säännösteltiin 

tiukasti, vaikutti se suoraan kansalaisten kuluttamien elintarvikkeiden ja kulutushyödykkeiden 

saatavuuteen ja säännöstelyyn.  

 

2.3. Ostokorttijärjestelmä 

Ensimmäisen maailmansodan aikana Suomessa otettiin käyttöön säännöstelytalous 

vuonna 1916, jonka takia myös ostokorteista tuli osa suomalaisten arkea.47 Näin ollen toisen 

maailmansodan myötä siirtyminen säännöstelytalouteen ja ostokortteihin oli osalle suomalai-

sista jo entuudestaan tuttua. Lyhyehköksi jääneen talvisodan aikana ei Suomessa ollut varsi-

naista elintarvikepulaa. Välirauhan aikana Suomessa jatkettiin säännöstelytaloutta, mutta huu-

tava elintarvikepula alkoi vuoden 1941 heikoksi jääneen viljasadon jälkeen. Tällöin säännöste-

lytalous alkoi tiukentua ja säännöstelyn alaisuuteen joutui jatkuvasti uusia elintarvikkeita ja 

kulutushyödykkeitä. 

Ostokorttijärjestelmä kaikkine erilaisine ostokortteineen ei suinkaan ollut yksinkertaisim-

masta päästä. Kansanhuoltoministeriö painatti toimintansa aikana peräti 162 erilaista ostokort-

tia. Elintarvikekortteja oli viisi erilaista ja ne luokiteltiin seuraavasti: A-kortti annettiin alle seit-

semänvuotiaille, B-kortti henkisen ja kevyen työn tekijöille, C-kortti raskaanpuoleisen työn 

 
46 Lehtinen 1945, 184–185. 
47 Tiihonen 1989, 96–97. 
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tekijöille, D-kortti raskaan työn tekijöille ja E-kortti erittäin raskaan työn tekijöille. Elintarvi-

kekortteihin oli merkitty päivittäin saatavat grammamäärät tiettyä elintarviketta. Säännöstely-

talouden ja pula-ajan pitkittyessä ostokorttien grammamäärät pienentyivät.48 Elintarvikekortit 

jakautuivat vielä elintarvikekohtaisesti eri korttiryhmiin ja niiden saajat määräytyivät esimer-

kiksi omavaraisuuden perusteella. 

Sodan uhan kasvaessa oli Suomessa jo osattu varautua säännöstelytalouteen. Elintarvike-

tilanne ei ollut vielä talvisodan aikana kriittinen. Ensimmäisenä käyttöön otettu ostokortti 

muokkautui sodan edetessä valtion yleisostokortiksi, joka jaettiin kaikille. Yleisostokortti kattoi 

muun muassa sokerin, kahvinvastikkeen, saippuan, tupakan, perunajauhon sekä sakariinin. 

Yleisostokortti ei kansanhuoltoministeriön mukaan soveltunut viljatuotteiden jakeluun. Vilja-

tuotteiden joutuessa säännöstelyn alaiseksi, vakiintui käyttöön leipäkortti. Aluksi leipäkorttien 

saajat jaettiin neljään ryhmään, mutta vuonna 1945 oli vakioksi tullut kuusi erilaista leipäkort-

tia. Maitokortteja oli neljää erilaista ja ne määräytyivät saajien ikäryhmien mukaan. Rasvakort-

teja ja lihakortteja oli kahta erilaista; peruskortti, joka jaettiin kaikille lihakorttiin oikeutetuille 

sekä lisäkortti, joka jaettiin suurempaan annokseen oikeutetuille henkilöille. Vaatetuskortit 

määräytyivät iän mukaan ja niitä oli viisi erilaista. Tämän lisäksi kansanhuoltoministeriö oli 

kehitellyt ostojärjestyskortin, jonka avulla jaettiin muun muassa kalaa, marmeladia ja ajoittain 

juurikasveja. Raskaana olevat ja imetettävät äidit olivat oikeutettuja ostoetuoikeuskorttiin, jolla 

pääsi jonon ohi aina ennen klo 16.49 

Ostokorteilla ostettavien tuotteiden määrästä päätti kansanhuoltoministeriö ja ostokort-

tien jakelusta sen sijaan kunkin kansanhuoltopiirin kansanhuoltolautakunnat. Säännöstelytalou-

den myötä Helsinki jaettiin aluksi 19 jakelupiiriin, joissa jokaisessa toimi oma jakelutoimis-

tonsa. Sodan pitkittyessä jakelupiirien määrää lisättiin. Jakelutoimistoina toimivat muun mu-

assa kaikki Helsingin poliisiasemat, poliisivartiointikonttorit, Helsingin kansanhuoltolautakun-

nan huoltokansliat sekä Annankadun ja Tunturilaakson kansakoulut.  Vuoden 1940 Helsingin 

kaupungin kunnallishallinnon kertomuksesta selviää, että tämän lisäksi Helsingin kansanhuol-

tolautakunta oli tilapäisesti vuokrannut huoneita Messuhallista, Heimolan talosta sekä Helsin-

gin työväenyhdistyksen talosta ostokorttien jakelua varten.50 

 

 
48 Favorin & Heinonen 1972, 34–35. 
49 Toivonen 1945, 129–131. 
50 HKA, Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinosta, 1940, XIVII Kansanhuolto 
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3. Helsinki joutuu tiukan valvonnan alaiseksi 

Pääkaupunkina Helsinki oli tiukimman tarkkailun alaisena. Suomen suurimpana kaupun-

kina asukkaita oli eniten ja rikollisuus rehotti. Kansanhuollollinen tarkkailutoiminta Helsin-

gissä oli laajaa, mutta siitä huolimatta riittämätöntä kitkemään mustan pörssin kaupankäyntiä 

tehokkaasti. 

Helsingissä toiminta säännöstelymääräyksien rikkomisen ehkäisemiseksi keskitettiin 

Helsingin rikospoliisiosastolle. Helsingin Sanomien haastattelussa komisario Kaarle Ikonen ke-

hui Helsingin rikospoliisilaitoksen toimintaa säännöstelyrikkomuksien ratkaisemisessa ja ko-

rosti tulevaa elintarvikerikkomuksia koskevaa lakiesitystä rikoksien vähentäjänä. Lakiesityksen 

mukaan törkeimmistä säännöstelyrikoksista voitiin tuomita jopa kuudeksi vuodeksi kuritushuo-

neeseen. Komisario Ikonen oli optimistinen ja uskoi lakiesityksen hillitsevän säännöstelyrikok-

sien tekemistä.51 Seuraavien vuosien säännöstelyrikoksien räjähdysmäisestä kasvusta voi kui-

tenkin todeta, että vuonna 1942 musta pörssi ei ollut saavuttanut vielä läheskään niitä mittasuh-

teita, joihin se paisuisi tulevina vuosina, eikä maaliskuussa 1942 hyväksytty52 uusi laki sään-

nöstelyrikosten rankaisemisesta ollut riittävä mustan pörssin hillitsemiseen. 

 

3.1. Helsingin kansanhuoltotoimiston tarkkailuosaston toiminta ja tarkkailijoiden  

tehtävät 

Helsingin kaupungin kansanhuoltotoimiston tarkkailuosaston tarkkailijoiden ja muiden 

työntekijöiden tehtävänkuva oli laaja, mutta perimmäisenä tarkoituksena heidän oli määrä val-

voa säännöstelymääräysten noudattamista. Tarkkailuosasto muun muassa valvoi elintarvikkei-

den ja kulutushyödykkeiden hintoja ja laatua tekemällä tarkastuksia näitä myyviin liikkeisiin ja 

pyrki resurssiensa mukaan estämään tuotteiden vilkkaan salakaupan. Tarkkailijoiden tehtävänä 

oli valvoa, että elinkeinoharjoittajat sekä yksityiset henkilöt noudattivat säännöstelytalouden 

määräyksiä. Helsingin kansanhuoltotoimiston tarkkailuosaston tarkkailijoiden tarkastelukerto-

mukset sekä tarkastelutiedotukset antavat hyvän kuvan siitä, mitä tarkkailijoiden työnkuvaan 

kuului. Helsingin kansanhuoltotoimiston alaisuudessa työskennelleet tarkkailijat pitivät pöytä-

kirjoja ja kirjoittivat tarkkailukertomuksia tarkkailukäynneistään ympäri Helsinkiä.  

 
51 Helsingin Sanomat 23.1.1942. 
52 Helsingin Sanomat 18.3.1942. 



19 

 

Rikollisuuden kasvu työllisti selkeästi hyvin paljon tarkkailijoita ja rikollisuuden kasvu 

näkyy erityisesti tarkkailijoiden työtehtävissä. Vuoden 1945 lopussa tarkkailijat kävivät lähes 

päivittäin tekemässä tarkastuksia murron kohteeksi joutuneisiin liikkeisiin.53 Helsingin kaupun-

gin kansanhuoltopiirin tarkkailuosaston osastonhoitaja kirjoittaa tammikuun 1945 toimintaker-

tomuksessa, että murtovarkauksien määrä ylsi vuorokausittain jo yli kolmeenkymmeneen. 

Tämä sitoi osastonhoitajan mukaan tarkkailijoita hyvin vahvasti liikkeiden murtojen jälkeisiin 

inventoimisiin, joka luonnollisesti vei työaikaa muilta tarkkailutehtäviltä.54 

Tarkkailuviranomaiset tekivät tarkastuksia muun muassa ilmoitusten perusteella. Helsin-

gin kaupungin kansanhuoltotoimiston tarkkailuosaston tarkkailukertomuksista, kirjeistöistä 

sekä pöytäkirjoista selviää, että ilmoituksia tekivät paitsi toisten kaupunkien tarkkailuviran-

omaiset, myös kansalaiset ja elinkeinoharjoittajat. Helsingin tarkkailuosasto teki tiivistä yhteis-

työtä muiden kaupunkien kansanhuoltotoimistojen tarkkailuosastojen kanssa ja kirjeenvaihto 

näiden välillä oli erittäin runsasta.55 Toisten kaupunkien tarkkailijoiden lähettämien vinkkien ja 

ilmoitusten perusteella Helsingin kansanhuoltotoimiston tarkkailuosaston tarkkailijat pystyivät 

paitsi valvomaan pääkaupungin säännöstelyrikkomuksia, myös ottamaan osaa kansallisesti laa-

jempien rikosketjujen selvittämisessä. 

Tämän lisäksi ilmoituksia tuli aivan tavallisilta kansalaisilta, jotka puutteen ja nälän kes-

kellä toivoivat parannusta omaan ahdinkoonsa. Eräs Käpylän kunnalliskodin sairasosaston po-

tilas lähestyi kansanhuoltoviranomaisia kirjeitse koko sairasosaston potilaiden puolesta. Kir-

jeessä osoitetaan syvää tyytymättömyyttä kunnalliskodin emäntää ja kunnalliskodin ”omahy-

väisiä ihmisiä” kohtaan, joiden takia potilaat eivät kirjoittajan mukaan saa kansanhuoltominis-

teriön määräämiä korttiannoksia. Kirjoittaja pyytää tarkkailijoita tekemään yllätyskäynnin kun-

nalliskotiin ilman käyntikortteja tai puhelinsoittoja. Kirjeessä mainitaan, etteivät potilaat saa 

aiempaa enempää elintarvikkeita sekä maininta muutaman elintarvikkeen grammamäärästä, 

jonka potilaat ovat saaneet syödäkseen. Kirjeen allekirjoittajana toimii Käpylän kunnalliskodin 

sairasosasto. Allekirjoitus on alleviivattu punaisella viranomaisten puolesta ja asian ratkaisuksi 

on merkitty ”Aiheetta toimenpiteisiin.”.56 

 
53 Esim. HKA, Kansanhuoltotoimisto, tarkkailuosasto, 
54 HKA, Kansanhuoltotoimisto, tarkkailuosasto, DbI:2, kuukausikertomus, tammikuu, 1945. 
55 Esim. HKA, Kansanhuoltotoimisto, tarkkailuosasto, Kirjeistö, Fa:1, 1941. 
56 HKA, Kansanhuoltotoimisto, tarkkailuosasto, Kirjeistö, Fa:2, Käpylän kunnalliskodin sairasosaston potilaan 

kirje kansanhuoltoministeriöön, 1.12.1942. 
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Tarkkailukertomuksien perusteella tarkastukset kohdistuivat pääosin elinkeinoharjoitta-

jiin, ja usein syynä oli elintarvikkeiden ja kulutushyödykkeiden ylihinnoittelu ja salakauppa.57 

Elinkeinoharjoittelijat olivat tiukan tarkkailun alla, sillä heidän toimintaansa valvomalla pys-

tyttiin rehottavaa mustaa pörssiä edes jollakin tavalla kontrolloimaan. 

Tarkkailukertomuksissa on yliedustettuina murrot ja varkaudet. Näiden kohteena olivat 

selkeästi sellaiset liikkeet, jotka myivät elintarvikkeita ja tupakkaa. Erityisen paljon murtoja 

tehtiin siirtomaatavarakauppoihin58, joista ilmoitettiin varastetuiksi sokeria, tupakkaa ja saka-

riinia. Liikkeisiin murtautumisen motiiveina toimivat paitsi puute ruoasta, myös elintarvikeku-

pongit. Tarkkailijoiden pöytäkirjoissa nousee todella usein esiin varastetut kupongit. Ne olivat 

haluttua tavaraa, sillä mustassa pörssissä niiden arvo moninkertaistui ja ihmiset olivat valmiita 

maksamaan niistä. Rikollisuus ei pöytäkirjoista päätellen rajoittuneet tietyille alueille, vaan tar-

kastuksia tehtiin laajalti Helsingissä.59 

Kansanhuollollinen tarkkailutoiminta Helsingissä ei koskaan saavuttanut täysvaltaisesti 

tavoitteitaan ehkäistä laaja-alaisesti säännöstelyrikoksia. Yhtenä merkittävänä syynä tähän voi-

daan todeta olleen Helsingin tarkkailuosaston jatkuva resurssipula, josta kirjoitettiin jopa Hel-

singin Sanomissa. Kansanhuoltoviranomaisten suurimmaksi esteeksi laajamittaiselle ja tehok-

kaammalle valvonnalle mainitaan Helsingin Sanomissa osaavan työvoiman puute, sillä viran-

omaisten palkkataso ei ollut kilpailukykyinen.60 Työvoimapula tulee myös selkeästi ilmi Hel-

singin kaupungin kansanhuoltopiirin tarkkailuosaston kuukausittaisissa toimintakertomuksissa. 

Tammikuun 1945 kuukausikertomuksessa ilmoitetaan, että tarkkailuosastolla oli vakinaista 

henkilökuntaa vain 18 henkilöä, joten resurssit tarkkailutoiminnalle eivät olleet kovin suuret.61 

Läpi vuoden 1945 vakinaisten työntekijöiden lukumäärä pysytteli 18–25 välillä, mikä ei ollut 

läheskään riittävä määrä kaikkeen siihen työhön, mikä tarkkailuosaston vastuulle kuului.62 

Tarkkailijoiden työtä hankaloitti ajoittain myös kenttätyön ja kansanhuoltoministeriön 

 
57 Esim. HKA, Kansanhuoltotoimisto, tarkkailuosasto, Saapuneet kirjeet, Helsingin kaupungin poliisilaitos, EaII:1 

& EaII:2, 1941–1944. 
58 Vähittäistavarakaupasta käytettiin vielä sotien aikana nimitystä siirtomaatavarakauppa. Tällä tarkoitettiin sellai-

sia vähittäistavarakauppoja, jotka myivät erityisesti siirtomaista tulleita elintarvikkeita ja kulutushyödykkeitä 

kuten sokeria, kahvia ja tupakkaa. 
59 Esim. HKA, Kansanhuoltotoimisto, tarkkailuosasto, Dc:1, Tarkastuskertomukset ja tarkkailutiedotukset liittei-

neen, Säännöstelynalaisten tavarain hävittämistä koskevat kuulustelupöytäkirjat, 1944. 
60 Helsingin Sanomat 16.11.1945. 
61 HKA, Kansanhuoltotoimisto, tarkkailuosasto, DbI:2, kuukausikertomus, tammikuu, 1945. 
62 HKA, Kansanhuoltotoimisto, tarkkailuosasto, DbI:2, kuukausikertomukset (tammikuusta joulukuuhun) 1945. 
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antamien ohjeiden ristiriitaisuus. Helsingin kansanhuoltopiirissä tähän toivottiin merkittävää 

parannusta, jotta tarkkailijat pystyisivät tekemään työnsä tehokkaammin.63  

Kansanhuollon resurssipula nostettiin esiin Helsingin Sanomissakin, jossa todettiin tark-

kailuosaston työskentelyä rajoittaviksi tekijöiksi työn paljous ja yleisön haluttomuus protes-

toida liian korkeita hintoja vastaan. Jonkinasteisesta sensuurista kertonee myös samaisen jutun 

maininta siitä, että tarkkailuosasto ja rikospoliisi tarkkailevat aktiivisesti kansalaisten lehtiin 

tekemiä ilmoituksia ”hämärästä liiketoiminnasta”.64 Tarkkailun kohteena olivat siis paitsi kan-

salaiset ja elinkeinoharjoittajat, myös lehdistö. Sanomalehdet olivat erittäin tavallinen tapa 

myydä tarvikkeita esimerkiksi kohtuuttomilla hinnoilla ja tämän takia sanomalehdet olivatkin 

tarkan tarkkailun alaisena. Helsingin kaupungin kansanhuoltopiirin tarkkailuosaston helmikuun 

1945 toimintakertomuksessa mainitaan, että lehti-ilmoituksien tarkkailutoiminta on ollut tulok-

sellista. Esimerkiksi vaatetusalan tuotteista on sanomalehti-ilmoitusten kautta pyydetty koh-

tuuttomia hintoja, ja tehokkaan tarkkailun avulla liikkeisiin on päästy tekemään takavarikoin-

teja sekä ryhtymään syytetoimenpiteisiin.65  

Tarkkailijoiden resurssit eivät kuitenkaan millään riittäneet tehokkaaseen ja laaja-alai-

seen lehti-ilmoitusten tarkkailuun, sillä murtovarkaudet työllistivät tarkkailijoita niin paljon ja 

lehti-ilmoituksia oli päivän lehdessä useamman sivun verran.66 Säännöstelyrikoksien määrän 

kasvusta kielii myös Helsingin Sanomiin ilmestyneet mainokset asianajajista, joiden erikois-

alaan mainittiin kuuluvan juuri säännöstelyrikokset. Asianajajien mainoksia julkaistiin lähes 

päivittäin Helsingin Sanomissa.67 

 

3.2. Tarkkailijoiden tarkkailijat 

Tavallisten kansalaisten ja median lisäksi tarkkailun kohteina olivat myös kansanhuolto-

viranomaiset itse. Ei ollut tavatonta, että kansanhuoltoviranomaiset käyttivät asemaansa väärin 

ja syyllistyivät itse säännöstelymääräyksien rikkomiseen. Usein rikokset liittyivät nimenomaan 

aseman väärinkäyttöön. 

Helsingissä eräässä tapauksessa ostokorttien painamista valvova kansanhuollon tarkkai-

lija oli varastanut ostokorttien vedoksia, jotka hän oli leimannut kansanhuollon leimalla ja 

 
63 HKA, Kansanhuoltotoimisto, tarkkailuosasto, DbI:2, kuukausikertomus, maaliskuu, 1945. 
64 Helsingin Sanomat, 14.9.1944. 
65 HKA, Kansanhuoltotoimisto, tarkkailuosasto, DbI:2, kuukausikertomus, helmikuu, 1945. 
66 HKA, Kansanhuoltotoimisto, tarkkailuosasto, DbI:2, kuukausikertomus, maaliskuu, 1945. 
67 Esim. Helsingin Sanomat 17.12.1944.  
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toimittanut ne tämän jälkeen eteenpäin kaupattavaksi mustaan pörssiin. Rikokseen osallistunut 

kansanhuollon tarkkailija ansaitsi välitystyöllään 20 000–30 000 markkaa pelkästään vuoden 

1945 aikana. Kyseisen virkamiesaseman väärinkäytön tuomiosta ei uutisessa mainittu.68 Palk-

kiot laittomasta aseman väärinkäytöstä olivat suuria, joten ne lienevät toimineen yhtenä mer-

kittävänä motivaationa paitsi säännöstelymääräyksien rikkomiseen, mutta myös erityisesti 

oman virkamiesaseman väärinkäyttöön. Kansanhuoltoviranomaiset eivät nauttineet entuudes-

taan kovinkaan suurta suosiota kansan keskuudessa ja työn henkinen kuormitus lienee ollut 

ajoittain erittäinkin suurta. Kansan keskuudessa koettiin, että kansanhuollon virkamiehet ja 

työntekijät olivat osasyyllisiä huonoon elintarviketilanteeseen.69 Luonnollisesti tällaiset virka-

miesaseman väärinkäytöt olivat huomattavia mainehaittoja jo entuudestaan tunteita herättä-

neelle kansanhuollolle.  

Kansanhuoltoviranomaisten tai tarkkailuosaston tarkkailijoiden tekemistä säännöstelyri-

koksista on vaikea löytää todisteita. Tässä tutkielmassa käytettyjen viranomaisaineistojen jou-

kosta ei löytynyt yhtäkään rikosilmoitusta tai raporttia virkamiesten tekemistä säännöstelyri-

koksista, vaikka niitä on tiedettävästi tapahtunut jonkin verran Helsingin alueella.70 On kuiten-

kin otettava huomioon, ettei tutkielmassa päästy hyödyntämään Helsingissä säännöstelyrikok-

sista tuomittujen henkilöiden rekisteriä, jossa voi olla tietoa viranomaisten aseman väärinkäy-

töstä ja tehdyistä säännöstelyrikoksista. 

  

 
68 Helsingin Sanomat 9.3.1946. 
69 Jaatinen 2008, 138. 
70 Esim. Helsingin Sanomat 9.3.1946. 
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4. Sota-ajan säännöstelyrikollisuus 

Talvisodan aikana säännöstelymääräyksiin liittyviä rikoksia ei juurikaan ilmennyt. Tätä 

selittää ensinnäkin parempi elintarviketilanne ja kevyemmät säännöstelymääräykset sekä ehey-

tymisen jälkeinen, vahva kansallinen yhteishenki. Tilanne kuitenkin kääntyi päälaelleen jatko-

sodan aikana.  

Vuoden 1941 huonoksi jäänyt viljasato oli ensisoittoa kotimaisen elintarviketilanteen 

heikkenemisestä. Kasvava nälkä, epätoivo ja pitkittyvä sota ajoi ihmisiä tekemään rikoksia ja 

elintarvikkeiden sekä kulutushyödykkeiden musta pörssi kasvoi koko kansaa koskevaksi insti-

tuutioksi. Jatkosodan aikana ihmisten moraalikäsitys muuttui ja ihmiset, yhteiskuntaluokasta 

riippumatta, tukivat mustaa pörssiä ostamalla tuotteita laittomasta elintarvikkeiden ja kulutus-

hyödykkeiden laittomasta jakelujärjestelmästä. Säännöstelyrikoslainsäädäntöä uusittiin rikos-

ten lisääntyessä. Vuonna 1943 edellä mainittua lainsäädäntöä uusittiin säännöstelyrikosten ran-

kaisemisesta annetulla lailla. Samalla säännöstelymääräysten valvontaa tehostettiin uusimalla 

tarkastuksia koskeva lainsäädäntö, joka koski kansanhuollon alaan kuuluvia tarkastuksia ja et-

sintöjä.71 

Säännöstelymääräyksien rikkomisesta ei seurannut aina välittömästi rangaistusta vaan 

osa rikoksiin syyllistyneistä henkilöistä pääsi kirjallisella varoituksella. Helsingin kaupungin 

kansanhuoltotoimiston tarkkailuosastolla pidettiin kirjaa annetuista kirjallisista varoituksista ja 

näistä saa hyvän kuvan siitä, millaisista asioista niitä annettiin. Aineistosta selviää, että useim-

miten varoitukset kohdistuivat elinkeinoelämän harjoittajiin, esimerkiksi siirtomaa- tai sekata-

varakaupan kauppiaisiin. Syinä olivat usein elintarvikkeiden ja kulutushyödykkeiden tilitysten 

myöhästyminen ja varastoilmoitusten virheellinen täyttäminen sekä ylihintojen ottaminen myy-

tävistä tuotteista. Varoituksia annettiin myös ravintoloiden pitäjille väärin nimettyjen annosten 

myymisestä. Annokset saattoivat sisältää ilmoitettua vähemmän jotakin ainesosaa tai sitten se 

oli korvattu jollain muulla, eikä tästä ollut mainintaa. Aineistossa on myös muutamia kirjallisia 

varoituksia, jotka liikkeen pitäjät olivat saaneet tuotteiden näytille asettamisesta ennen virallista 

hinnan tarkastusta.72 Toinen yleinen ravintoloissa ilmennyt säännöstelyrikos oli ruoka-annosten 

ylihinnoittelu. Annoksesta pyydettiin usein pari markkaa enemmän kuin mitä säännöstelymää-

räyksissä määrättiin.73 

 
71 HKA, Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta vuonna 1943: Jälkimmäinen osa, 17 Kansanhuolto, 

201, 1946. 
72 HKA, Kansanhuoltotoimisto, tarkkailuosasto, Luettelot, kirjalliset varoitukset, Bc:1, 1941–1947. 
73 HKA, Kansanhuoltotoimisto, tarkkailuosasto, DbI:2, Kirjetoisteet. Helsingin kaupungin poliisilaitos, 1945. 
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4.1. Säännöstelyrikosten määrä ja laatu Helsingissä 

Nälkä ja epävarmat olot ajoivat ihmisiä tekemään säännöstelyrikoksia. Säännöstelyrikok-

siksi määriteltiin Salovaaran mukaan muun muassa omaisuuden luvaton valmistettavaksi anta-

minen, valmistaminen, luovuttaminen, kuljetettavaksi antaminen, kuljettaminen, käyttäminen, 

hankkiminen, vastaanottaminen ja hallussa pitäminen sekä luvattoman hinnan ottaminen, vaa-

timinen, maksaminen tai tarjoaminen tai hinnanvahvistuksen hakematta jättäminen ja omaisuu-

den luovuttamatta jättäminen tai omaisuudesta toimitettavaksi määrättyjen tietojen, ilmoitusten 

ja selvitysten antamatta jättäminen tai antaminen olennaisesti puutteellisina tai virheellisinä.74 

Poikkeusolojen jatkuessa ja erityisesti jatkosodan aikana lisääntynyttä säännöstelyrikol-

lisuutta vahvistaa Helsingin kansanhuoltotoimiston tarkkailuosaston asialuettelot vuosilta 

1943–1945. Vuodesta 1943 eteenpäin, jolloin helsinkiläisten nälkä kasvoi suurimmilleen, vili-

see tarkkailijoiden kirjaamissa asialuetteloissa murrot liiketiloihin sekä varkaudet kasvavissa 

määrin. Tarkkailukertomukset ja tarkkailijoiden kirjoittamat pöytäkirjat sekä esimerkiksi Hel-

singin Sanomissa ilmoitetut tuomiot säännöstelymääräyksien rikkomisesta puoltavat rikollisuu-

den kasvua. Vuosina 1944–1946 tarkkailijoita työllisti selkeästi hyvin runsaasti inventaario-

käynnit liiketiloissa, joihin oli murtauduttu, ja joista oli varastettu elintarvikkeita tai kulutus-

hyödykkeitä.75 

Helsingin kaupungin tilastollisista vuosikirjoista näkyy selkeästi säännöstelyrikosten 

määrän kasvu vuosina 1941–1946. Vuonna 1939 säännöstelyrikoksia ei juuri ilmennyt ja tilas-

tolliseen vuosikirjaan ei ole erikseen määritelty säännöstelyrikoksia. Seuraavana vuonna sään-

nöstelyrikokset on ilmoitettu muiden rikosten yhteydessä, mutta vuodesta 1941 eteenpäin Hel-

singissä poliisin tietoon tulleiden säännöstelyrikoksien määrä löytyy tarkkoina lukuina. Jatko-

sodan talousahdinko ja vuoden 1941 huonosta viljasadosta johtuva heikkenevä elintarviketi-

lanne heijastuu säännöstelyrikostilastoissa rikoksien määrän kasvuna. Vuonna 1941 Helsingin 

poliisin tietoon tulleita säännöstelyrikoksia kirjattiin 1205, kun seuraavana vuonna kyseisiä ri-

koksia tuli poliisin tietoon 1879.76 Seuraavana vuonna määrä kasvoi jo vajaalla tuhannella, kun 

luku ylsi jo 2647.77 Jatkosodan viimeisenä vuonna 1944 poliisin tietoon tulleita 

 
74 Salovaara 1977, 175. 
75 HKA, Kansanhuoltotoimisto, tarkkailuosasto, Tarkastuskertomukset ja tarkkailutiedotukset liitteineen, Dc:1–2, 

Säännöstelynalaisten tavarain hävittämistä koskevat kuulustelupöytäkirjat vuosilta 1944–1945. 
76 HKA, Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja 1942/43, 154. Poliisin tietoon tulleet rikokset vuosina 1940–

41. II–III. Väkijuomalakia vastaan tehdyt sekä muut rikokset. 171. 
77 HKA, Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja 1944/45, 153. Poliisin tietoon tulleet rikokset vuosina 1942–

43. II–III. Väkijuomalakia vastaan tehdyt sekä muut rikokset. 175. 
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säännöstelyrikoksia kirjattiin 2543.78 Vaikka sota loppui, jatkui Suomessa tiukka säännöstely-

talous, joka näkyy selkeästi myös säännöstelyrikoksien määrässä. Vuonna 1945 näitä kirjattiin 

pelkästään Helsingissä 4808.79 Tätä voi selittää sotilaiden paluu rintamalta takaisin kotiin, so-

talapsien paluumuutto omiin perheisiin sekä sotaevakkojen asuttaminen. Helsinki täyttyi sodan 

päätyttyä sekä uusista että vanhoista nälkäisistä asukkaista, jotka joutuivat turvautumaan lait-

toman mustan pörssin ylihinnoiteltuihin tuotteisiin. 

Kansanhuoltoministeriön tarkkailuosaston päällikkö Reino Pelttari antoi syyskuussa 

1945 haastattelun, jossa hän kertoi ostokorttien mittavista varasteluista kansanhuoltolautakun-

tien toimistoista. Pelttarin mukaan kuluneena vuonna kansanhuoltolautakuntien toimistoihin oli 

tehty yhteensä 47 murtoa tai murtoyritystä. Kaiken kaikkiaan varkaat olivat saaneet käsiinsä 

114 000 ostokorttia. Erityisesti maaseutujen kansanhuoltolautakuntien toimistot olivat joutu-

neet ryöstöjen kohteeksi, sillä Pelttarin mukaan maaseudun toimistoissa korttien turvallinen 

säilytys oli puutteellista. Ostokortteja tuli kansanhuoltoministeriön määräyksen mukaan säilyt-

tää kassaholvissa tai -kaapissa. Kaikkialla näitä ei kuitenkaan ollut käytettävissä, jolloin minis-

teriön määräyksen mukaisesti ostokortit tuli olla vähintään vartioinnin alaisina. Pelttari mainit-

see, että eniten ryöstöjä oli sattunut juuri niissä toimistoissa, joissa ostokorttien turvallista säi-

lyttämistä tai vartiointia oli laiminlyöty. Puhtoisia eivät olleet kansanhuoltoviranomaisetkaan. 

Pelttari mainitsee lyhyesti haastattelun lopussa, että laiminlyönteihin syyllistyneet kansanhuol-

toviranomaiset on määrätty rangaistaviksi. Joukossa oli myös kansanhuollon johtajia, jotka 

Pelttarin mukaan rangaistuksen lisäksi ”vapautuivat poikkeuksetta toimistaan”.80  

Pelttarin puheita puoltaa Helsingin kansanhuoltotoimiston tarkkailuosaston tarkkailuker-

tomukset sekä Helsingin kaupungin poliisilaitoksen rikospoliisiosaston poliisitutkinta- ja polii-

sikuulustelupöytäkirjat sekä otteet rikospoliisiosaston ylläpitämistä rikosilmoitusten päiväkir-

joista. Rikospoliisin tarkkailuosastolle lähettämistä asiakirjoista selviää, että murtojen koh-

teeksi joutuneista liikkeistä varastettiin usein juuri niitä elintarvikkeita ja kulutushyödykkeitä, 

joista kaupungissa oli suurin pula. Asiakirjoissa toistuvat sokeri, sakariini, maito ja voi sekä 

tupakkatuotteet. Näiden lisäksi liikkeistä varastettiin erittäin paljon ja suuria määriä ostokort-

teja.81 Erityisesti Elannot tuntuvat olleen varkaiden suosiossa, sillä Helsingissä niistä tehtiin 

 
78 HKA, Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja 1946/47, 155. Poliisin tietoon tulleet rikokset vuosina 1944–

45. II–III. Väkijuomalakia vastaan tehdyt sekä muut rikokset. 157. 
79 HKA, Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja 1948/49, 147. Poliisin tietoon tulleet rikokset vuosina 1930–

46. II–III. Väkijuomalakia vastaan tehdyt sekä muut rikokset. 155. 
80 Helsingin Sanomat 28.9.1945. 
81 HKA, Kansanhuoltotoimisto, tarkkailuosasto, Saapuneet kirjeet, Helsingin kaupungin poliisilaitos, EaII:1 & 

EaII:2, 1941–1944. 
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lukuisia rikosilmoituksia.82 Usein tekijää ei saatu kiinni tai varastettua omaisuutta palautettua 

liikkeen omistajille. On lähinnä poikkeus, jos rikosilmoitusten päiväkirjojen otteissa mainitaan, 

että tekijä on saatu kiinni ja tuomittu rikoksesta tai jos varastetut tuotteet on onnistuttu palaut-

tamaan.83  

Helsingissä ilmeni myös lavastettuja murtoja, joilla elinkeinoharjoittajat pyrkivät hank-

kimaan lisää ostokortteja. Tavoitteena on todennäköisesti ollut hankkia ostokortteja tekaistun 

rikosilmoituksen varjolla ja myydä ne sitten mustassa pörssissä kiskurihinnoin. Niitä on voitu 

myös myydä tiskinaluskaupan kautta tai sitten rikosilmoituksen ilmoittaja on itse tarvinnut niitä 

ylimääräisten elintarvikkeiden hankkimiseen. Helsingin kansanhuoltotoimiston tarkkailuosasto 

vastaanotti Helsingin rikospoliisilta useita otteita rikosilmoitusten päiväkirjoista, joissa käsitel-

tiin todennäköisiä lavastettuja ostokorttien varastamisia. Tällaisissa tapauksissa joku myymälän 

henkilökunnasta on tehnyt poliisille rikosilmoituksen hävinneistä ostokorteista, mutta asian-

omaista kuultaessa ei tämä ole osannut selittää uskottavasti, jos ollenkaan, minne ostokortit 

olisivat voineet joutua. Usein asiaa selitettiin sillä, että samoihin liiketiloihin ostokorttien säi-

lytyspaikan kanssa pääsi asiakkaita, jotka ovat henkilökunnan ollessa muualla anastaa ostokor-

tit esimerkiksi kassasta.84 Toisaalta Helsingin kaupungin kansanhuoltopiirin tarkkailuosaston 

heinäkuun 1945 toimintakertomuksessa mainitaan, että etenkin Helsingin yksityisissä siirto-

maatavarakaupoissa yksittäisten ostokorttien käsittely ja säilytys on varsin puutteellista, joka 

on johtanut lukuisiin ostokorttien katoamisiin ja varastamisiin.85 Mikäli ostokorttien asianmu-

kaisesta käsittelystä ja säilyttämisestä olisi pidetty huolta, olisi luultavasti säästytty useilta os-

tokorttien varkaustapauksilta. 

Vuonna 1943 säännöstelyrikoksista eniten tehtiin ostokorttirikoksia, toiseksi eniten yli-

tettiin rajahintoja, kolmannelle sijalla ylsi salakaupparikokset. Tämän jälkeen listalla mainitaan 

viljan luvatta jauhaminen ja viljan salaaminen sekä muut säännöstelymääräysten rikkomiset.86 

Helsingin Sanomissa uutisoitiin säännöstelyrikoksista tuomittujen luvun vähentyneen vuoden 

1944 aikana jopa 36 prosentilla. Suurimmaksi rikoksien ryhmäksi mainitaan salakaupparikok-

set, jotka olivat Helsingin Sanomien mukaan edellisenä vuonna olleet vasta kolmanneksi suurin 

 
82 HKA, Kansanhuoltotoimisto, tarkkailuosasto, Saapuneet kirjeet, Helsingin kaupungin poliisilaitos, EaII:1, 

1941–1944. 
83 HKA, Kansanhuoltotoimisto, tarkkailuosasto, Saapuneet kirjeet, Helsingin kaupungin poliisilaitos, EaII:1 & 

EaII:2, 1941–1944. 
84 Esim. HKA, Kansanhuoltotoimisto, tarkkailuosasto, Saapuneet kirjeet, Helsingin kaupungin poliisilaitos, EaII:1. 

Helsingin kaupungin poliisilaitos, rikospoliisiosasto, poliisitutkintapöytäkirja, N:o 165, 10.8.1943. 
85 HKA, Kansanhuoltotoimisto, tarkkailuosasto, DbI:2, kuukausikertomus, heinäkuu, 1945. 
86 Helsingin Sanomat 4.3.1944. 
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säännöstelyrikoksien ryhmä. Tuomittujen lukumäärän vähentymistä selitetään Helsingin Sano-

missa sillä, että kansanhuollon tarkkailijoita työllisti muut kansanhuollolliset tehtävät.87 Jälleen 

törmätään kansanhuollon tarkkailutoiminnan kulmakiveen; resursseja riittävään tarkkailutoi-

mintaan ei ollut. Tarkkailijat sidottiin muihin tehtäviin, jolloin rikollisuus pääsi rehottamaan ja 

rikoksista kiinnijäämisen riski pieneni. 

Ostokortteihin liittyvää säännöstelymääräyksien rikkomista esiintyy aineistossa erittäin 

paljon. Oli hyvin yleistä, että kansanhuoltotoimiston ostokorttien jakelutoimistoon jätettiin 

kaksi eri voimaan tulleiden ostokorttien hakemuslomaketta, jolloin kansalaisten onnistui, hui-

jaamalla järjestelmää, saada käyttöönsä kahdet ostokortit. Nämä työllistivät aineistojen perus-

teella tarkkailijoita paljon. Tapauksia on satoja, joten niiden voidaan todeta olleen erittäin ta-

vallisia säännöstelyrikoksia Helsingin alueella.88 Samalla tämä kertoo kansanhuoltojärjestel-

män heikkouksista. Järjestelmä ei ollut aukoton, kun niin useat onnistuivat hankkimaan toiset 

ostokortit vain jättämällä hakemukset ostokorttien jakelutoimistoon. Toki samaan aikaan sadat 

asiakirjat kiinnijääneistä kertonee siitä, että asia varmasti tiedostettiin kansanhuollon puolella 

ja siihen kiinnitettiin myös erityishuomiota. 

Tarkkailukertomuksiin ja -tiedotuksiin oli tapana kirjata säännöstelyrikokseen syyllisty-

neen titteli tai ammattinimike, nimi sekä henkilön tai liikkeen osoite. Aineistoissa nousee esille 

selkeästi yksi merkittävä huomio, joka liittyy nimenomaan aineistoissa esiintyvien henkilöiden 

titteleihin tai ammattinimikkeisiin. Kaksia ostokortteja hakeneiden joukossa on yliedustettuna 

työläiset sekä kauppiaat. Ilmiötä voi selittää se, että varakkaammilla henkilöillä oli varaa ostaa 

korkeahintaisia elintarvikkeita mustasta pörssistä eikä heillä näin ollen ollut tarvetta ylimääräi-

sille ostokorteille. Vähävaraisemmilla henkilöillä taas ei välttämättä ollut varaa ostaa mustan 

pörssin kalliita tuotteita, vaan niitä piti hankkia laillisen väylän kautta eli ostokorteilla. Käytän-

nössä tämä tarkoitti sitä, että he ovat hakeneet lomakkeella toisia ylimääräisiä, ja samalla lait-

tomia, ostokortteja, joilla he olisivat pystyneet hankkimaan itselleen määräyksien ylittävän 

määrän elintarvikkeita tai toisena vaihtoehtona myymään ostokortit korkein hinnoin mustassa 

pörssissä.89 

Aineistoista löytyy joitakin mainintoja, jotka voisivat viitata korkeamman yhteiskunta-

luokan aseman edustajiin. Näissä ei erikseen ole mainittu ammattia, vaan henkilö on mainittu 

 
87 Helsingin Sanomat 22.2.1945 & Helsingin Sanomat 4.3.1945. 
88 HKA, Kansanhuoltotoimisto, tarkkailuosasto, Kirjeistö, Helsingin kaupungin poliisilaitos, ID-asiat numerot 1-

200, FcII:1–2, 1944. 
89 HKA, Kansanhuoltotoimisto, tarkkailuosasto, Kirjeistö, Helsingin kaupungin poliisilaitos, ID-asiat numerot 1-

200, FcII:1–2, 1944. 
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esimerkiksi ”rouvana” tai ”herrana”. Näiden kohdalla ilmoitukset säännöstelymääräysten rik-

komisesta ovat liittyneet lähinnä pitoeläinten hankkimiseen, omistamiseen, teurastamiseen ja 

siitä tilittämättä tai ilmoittamatta jättämiseen. Näiden henkilöiden kohdalla esiintyy myös jon-

kin verran muiden perheenjäsenten ostokorttien käyttämistä. Tällaisissa tapauksissa henkilö on 

saattanut käyttää esimerkiksi ulkomaille muuttaneen perheenjäsenen ostokortteja, joka oli lai-

tonta ostokorttien ollessa henkilökohtaisia.90 

 

4.2. Elintarvikepula luo pohjan mustalle pörssille 

Elintarvikkeiden ja kulutushyödykkeiden jakelujärjestelmästä pyrittiin luomaan mahdol-

lisimman oikeudenmukainen, jotta kaikki Suomen kansalaiset saisivat saman määrän elintar-

vikkeita ja kulutushyödykkeitä sosioekonomisesta asemastaan riippumatta. Sotien aiheuttama 

elintarvikepula sekä tiukka säännöstelytalous saivat elintarvikkeiden ja kulutushyödykkeiden 

mustan pörssin rehottamaan. Tuonti- ja vientituotteita, kuten esimerkiksi metallia, viranomaiset 

pystyivät edes jollain tavalla vahtimaan, mutta maan sisäistä salakauppaa oli mahdoton estää ja 

tuotteita virtasi jatkuvasti mustaan pörssiin. Musta pörssi ei suinkaan pyrkinyt tasavertaiseen 

elintarvikkeiden jakeluun, vaan tuotteista pyydettiin kohtuuttoman korkeita hintoja, joihin kai-

killa ei ollut varaa. Sosioekonomiset erot korostuivatkin paremmin laittomassa elintarvikkeiden 

jakelujärjestelmässä, sillä usein varakkaammilla henkilöillä oli paremmat mahdollisuudet ostaa 

reilusti ylihinnoiteltuja tuotteita. Erityisesti kaupungeissa, joissa eläminen muutenkin oli kal-

liimpaa kuin maaseudulla, rahan niukkuus oli monelle este tuotteiden ostamiselle mustasta 

pörssistä.91 

Musta pörssi rehotti pahimmillaan jatkosodan aikana kaupungeissa sekä sotien jälkeen 

aina 1950-luvun alkupuolelle asti. Sotien aikana maaseudulla asuneet olivat usein hyvin pitkälti 

omavaraisia, joten maaseudulla ruoasta ei ollut niin huutava pula kuin kaupungeissa, ja erityi-

sesti Helsingissä. Musta pörssi ulottui kuitenkin myös maaseudulle, sillä maaseudulla elinkei-

noa harjoittaneet saattoivat myydä kaupungissa asuville sukulaisilleen elintarvikkeita ja kulu-

tushyödykkeitä. Kaupunkilaisten ruoanhankintamatkoilla haettiin usein niitä tuotteita, joista 

kaupungissa oli suurin pula tai jotka olivat tiukimpien säännöstelymääräysten alaisia. Näitä oli-

vat esimerkiksi maito, voi, liha ja kananmunat. Yleistä oli, että ruoanhankintamatkat olivat 

 
90 Esim. HKA Kansanhuoltotoimisto, tarkkailuosasto, Tarkkailijain haltuunottamien säännöstelytarvikkeiden kuit-

tijäljennökset, DbI:1, ID 51/44 ja ID 224/44, 1944. 
91 Räikkönen 1994, 184. 
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enemmänkin tavaranvaihtomatkoja, jolloin kaupunkilaiset veivät maaseudulle siellä tarvittavia 

tuotteita, kuten lankaa ja kankaita. Tästä vastikkeeksi he saivat elintarvikkeita.92 

Vielä tammikuussa 1941 Helsingin Sanomien haastattelussa kansanhuoltoministeriön va-

ratuomari P. J. Karvonen arveli, että mustan pörssin tilanne on kohentunut, pois lukien ruoka-

tavarakorttien salakauppa, jonka tuomari Karvonen myönsi vilkastuneen. Hän vakuutteli, että 

paikalliselle tarkkailutoiminnalle harkitaan uusia tehostettuja menetelmiä, joilla ostokorttien 

salakauppa saataisiin loppumaan. Haastattelun yhteydessä Karvonen muistutti ja kehotti kan-

salaisia välttämään ostokorttien ostamista salakaupasta ”ankaran rangaistuksen” varjolla.93 Va-

ratuomari P. J. Karvonen saattoi olla hetkellisesti oikeassa, sillä elintarviketilanne ei ollut vielä 

tammikuussa 1941 niin heikko, mitä se seuraavina vuosina olisi. Todellisuudessa musta pörssi 

laajeni valtavaksi instituutioksi, jota oli mahdoton kitkeä pois pula-ajan koettelemassa Suo-

messa. 

Räikkösen tutkimusaineiston vastauksista selviää, että ensisijaisesti kotirintamalla olleet 

naiset kokivat mustan pörssin pakollisena pahana, kun muualta elintarvikkeita ja kulutushyö-

dykkeitä ei saanut. Suurin osa miehistä oli rintamalla, jolloin naiset kokivat elintarvikepulan 

aiheuttamat ilmiöt kotirintamalla konkreettisemmin. Mustaa pörssiä legitimoitiin kansan kes-

kuudessa viranomaisten kyvyttömyydellä hankkia kansalaisille riittävästi elintarvikkeita ja ku-

lutushyödykkeitä.94 

  

 
92 Räikkönen 1994, 178. 
93 Helsingin Sanomat 25.1.1941. 
94 Räikkönen 1994, 182–184. 
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5. Viranomaisyhteistyö kantaa hedelmää 

Kansanhuoltoviranomaiset tekivät tiivistä yhteistyötä poliisin kanssa valvoessaan sään-

nöstelymääräyksien noudattamista. Säännöstelyrikoksien määrä kasvoi säännöstelytalouden 

tiukentuessa ja saatavilla olevien elintarvikkeiden vähentyessä. Helsingin kaupungin kunnallis-

kertomuksista ilmenee hyvin, kuinka säännöstelyrikokset olivat nousussa jatkosodan, eli pa-

himman pula-ajan, aikana. Vuonna 1943 Helsingin kansanhuoltolautakunta teki poliisilaitok-

selle 287 säännöstelymääräyksiin liittyvää ilmoitusta ja raastuvanoikeuden kerrotaan antaneen 

vuoden aikana päätöksensä 311 säännöstelyrikkomusta koskevasta asiasta.95 Seuraavana 

vuonna tarkkailuosasto teki poliisilaitokselle 390 ilmoitusta säännöstelymääräysten rikkomi-

sesta.96 

Kansanhuoltoministeriö oli organisaationa monitahoinen, mutta asemastaan huolimatta   

kansanhuoltoviranomaisille annettiin varsin laajat oikeudet säännöstelymääräysten valvontaan. 

Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti kansanhuoltolautakunnan johtajista aina kansanhuolto-

toimiston tarkkailijoihin oli valta selvittää säännöstelyrikoksia tarkastamalla esimerkiksi myy-

mälöitä, tuotantolaitoksia, huoneistoja ja kulkuneuvoja.97 Tämä ei kuitenkaan koskenut jokaista 

kansanhuoltoviranomaista, vaan Valtioneuvosto rajasi oikeuden matkatavaroiden ja postin sekä 

muutoin kuljetettavaksi tarkoitettujen tavaroiden tarkastamiseen vain niille tarkkailijoille, joille 

kansanhuoltoministeriö oli oikeuden myöntänyt. Sama koski myös oikeutta kotietsintöihin tai 

henkilön tarkastamiseen. Enäjärven mukaan tarkkailijoille ei annettu oikeutta päättää säännös-

telyrikoksen kohteena olleen omaisuuden ottamisesta takavarikkoon. Hän myös korostaa, että 

tarkkailijat pystyivät väliaikaisena toimenpiteenä ottamaan omaisuutta haltuun, mutta se oli 

luovutettava poliisiviranomaiselle.98 Helsingin kaupungin kansanhuoltotoimiston tarkkailu-

osaston tarkkailijat tekivät yhteistyössä poliisiviranomaisten kanssa muun muassa tarkastuksia 

yksityisasuntoihin, joissa on epäilty salakaupan harjoittamista.99 

Kansanhuoltoviranomaisten tukena ja apuna säännöstelymääräyksien valvonnassa sekä 

erityisesti rikoksien selvittämisessä toimi aktiivisesti Helsingin kaupungin poliisilaitoksen ri-

kospoliisiosasto. Rikospoliisiosasto toimitti Helsingin kansanhuoltotoimiston 

 
95 HKA, Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta vuonna 1943: Jälkimmäinen osa, 17 Kansanhuolto, 

Kansanhuoltotoimistot, 205, 1946. 
96 HKA, Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta vuonna 1944: Jälkimmäinen osa, 17 Kansanhuolto, 

Kansanhuoltotoimistot, 208, 1948. 
97 HKA, Helsingin kaupungin kunnallisasetuskokoelma 1943, N :o 186, Kansanhuollon alaan kuuluvia tarkastuk-

sia ja etsintöjä, 311. 
98 Enäjärvi 1945, 46. 
99 HKA, Kansanhuoltotoimisto, tarkkailuosasto, DbI:2, kuukausikertomus, heinäkuu, 1945. 
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tarkkailuosastolle lukuisia poliisitutkinta- ja poliisikuulustelupöytäkirjoja sekä otteita rikospo-

liisiosaston ylläpitämistä rikosilmoitusten päiväkirjoista.100 

Kirjeenvaihto säännöstelymääräyksistä ja -rikoksista Helsingin kaupungin kansanhuolto-

toimiston tarkkailuosaston ja Helsingin kaupungin poliisilaitoksen välillä oli vilkasta. Viran-

omaiset välittivät toisilleen tietoa säännöstelyrikoksiin liittyvistä tapauksista sekä niiden tutkin-

noista. Helsingin kaupungin Poliisilaitoksen rikospoliisiosasto toimitti esimerkiksi Helsingin 

kansanhuoltotoimiston tarkkailuosastolle poliisitutkinta- ja poliisikuulustelupöytäkirjoja sekä 

otteita rikospoliisiosaston ylläpitämistä rikosilmoitusten päiväkirjoista.101 Kansanhuoltoviran-

omaiset vastavuoroisesti lähettivät Helsingin kaupungin poliisilaitoksen rikososastolle ilmoi-

tuksia havaitsemistaan säännöstelymääräyksien rikkomisista. Poliisilaitoksen rikososastoa pyy-

dettiin usein auttamaan esimerkiksi ostokorttien jakeluun liittyvien säännöstelyrikoksien selvit-

tämisessä.102 Viranomaiset hyödynsivät säännöstelyrikoksien selvittämiseen myös lehdistöä.  

Huhtikuussa 1943 varastettiin Helsingin Huopalahdessa noin 500 sokerikuponkia ja uutisessa 

pyydettiinkin ilmoittamaan kaikki mahdolliset tiedot rikokseen liittyen lähimmälle poliisiviran-

omaiselle.103 Tätä toki selittää sodanaikainen lehdistön sensuuri ja valtiovallan ulottaminen sa-

nomalehdissä julkaistaviin sisältöihin. 

 

5.1. Viranomaisten keinot ehkäistä säännöstelyrikoksia 

Helsingin kaupungin kansanhuoltotoimiston ja poliisilaitoksen rikososaston välisestä kir-

jeenvaihdosta käy nopeasti ilmi, että kansanhuollon tarkkailijoita työllisti erityisen paljon yli-

hintojen ottaminen tuotteista. Aineistoissa on satoja tapauksia, joissa kansanhuoltoviranomaiset 

pyytävät rikospoliisia ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin ylihintojen ottamisesta johtuen. 

Toinen merkittävä kokonaisuus, joka korostuu aineistoissa, on tilitysten ilmoittamatta jättämi-

nen.  Tämä liittynee oleellisesti viranomaisten keinoihin estää laitonta tiskinaluskauppaa. Tis-

kinaluskaupalla tarkoitetaan tämän tutkielman kontekstissa sodan aikaista ilmiötä, jossa elin-

keinoharjoittaja myy ”tiskin alta” tuotteita tietyille henkilöille ja usein tuotteista pyydettiin kor-

keampaa hintaa, kuin mitä säännöstelymääräykset määräsivät. Tuotteita varattiin ja myytiin 

 
100 HKA, Kansanhuoltotoimisto, tarkkailuosasto, Saapuneet kirjeet, Helsingin kaupungin Poliisilaitos, EaII:1–2, 

1941–1944. 
101 HKA, Kansanhuoltotoimisto, tarkkailuosasto, Saapuneet kirjeet, Helsingin kaupungin Poliisilaitos, EaII:1–2, 

1941–1944.  
102 HKA, Kansanhuoltotoimisto, tarkkailuosasto, Kirjeistö, Helsingin kaupungin poliisilaitos, ID-asiat numerot 1-

100, FcII:1, 1944. 
103 Helsingin Sanomat 3.4.1943. 
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usein joillekin tutuille henkilöille. Tiskinaluskauppaa pyrittiin rajoittamaan muun muassa ti-

laus- ja tilitysjärjestelmillä. 

Esimerkiksi maidon ja ravintorasvojen kohdalla tiukennettiin jakelujärjestelmää merkit-

tävästi vuonna 1943. Toivosen mukaan maidon kerääminen karjanomistajilta säädettiin meije-

rien monopoliksi ja samalla maidon ja ravintorasvojen jakelussa otettiin käyttöön tilauskupon-

kimenetelmä. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että ne maidonjakajat, joilla ei ollut omaa meije-

riä, menettivät oikeuden hankkia maitoa suoraan karjanomistajilta. Ennen tilauskuponkijärjes-

telmään siirtymistä maitoa myyvät liikkeet pystyivät tilaamaan meijereistä tai suoraan karjan-

omistajilta maitoa kunkin päivän myyntiä varten harkitsemansa määrän ja tavallisesti maitoa 

otettiin enemmän, kuin mitä ostokortteilla sitä tultiin ostamaan. Näin ollen liikkeisiin jäi usein 

ylimääräistä maitoa, jota sitten myytiin tiskinaluskaupassa.  

Toivosen mukaan oli tavallista, että yli 50 prosenttia päivän myyntiä varten hankitusta 

maidosta myytiin laittomasti tiskin alta. Maaliskuussa 1943 käyttöön otettu tilauskuponkijär-

jestelmä kuitenkin vaikeutti merkittävästi tiskinaluskauppaa, sillä nyt ostokortin omistajan tuli 

etukäteen jättää tilauskuponkinsa maitoa myyvään liikkeeseen, joka sitten tilasi meijereiltä vain 

ennalta ilmoitettujen tilauskuponkeja vastaavan määrän maitoa myyntiin. Uuden jakelujärjes-

telmän ansiosta maidon ylijäämä keräilyliikkeissä saatiin tehokkaammin säännöstelyn piiriin ja 

samalla tiskinaluskauppaa vähennettyä.104 Toisena tiskinaluskauppaa ehkäisevänä toimenpi-

teenä otettiin Suomessa käyttöön lokakuussa 1943 tilityskorttijärjestelmä, joka koski ravinto-

rasvojen jakelua. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että ravintorasvoja myyvien liikkeiden hal-

lussa oleva varasto määriteltiin ennalta tietyn kokoiseksi. Toivosen mukaan varastoa täyden-

nettiin vain vastaanotettuja ostokortin kuponkeja vastaan. Tilityskorttijärjestelmällä tavoiteltiin 

ravintorasvojen jakelun yksinkertaistamista sekä jakelun valvonnan tehostamista.105 

Ostokorttien väärentäminen oli sotien aikana suuri ongelma. Kansanhuoltoviranomaiset 

kehittelivät erilaisia keinoja ostokorttien väärentämisen estämiseksi. Ostokorteissa käytetyn pa-

perin laatua muokattiin sellaiseksi, että jo pelkästään paperista oli helpompi tunnistaa, oliko 

kyseessä aito vai väärennetty ostokortti. Myös ostokorttien pohjapainatukseen tehtiin muutok-

sia, kun tärkeimpien ostokorttien pohjapainatusta muokattiin vaikeasti väärennettäväksi. Yh-

deksi merkittäväksi keinoksi estää ostokorttien väärentäminen mainitsee kansanhuoltoministe-

riön jakeluosaston päällikkö Onni Toinen ostokorttien voimassaoloajan lyhentämisen. 

 
104 Toivonen 1945, 99–100. 
105 Toivonen 19945, 100. 
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Toivosen mukaan mustassa pörssissä arvokkaimpia ostokortteja olivat ne, jotka olivat voimassa 

pisimpään, joten voimassaoloaikaa lyhentämällä – ja edellä mainituilla muilla väärentämistä 

vaikeuttavilla toimenpiteillä – rikollisten aika väärentää ostokortteja vaikeutui ja lyheni, sillä 

niiden myyntiaika tuli nopeammin vastaan. Alun perin vuoden voimassa olleet yleis- ja tupak-

kakortit yhdistettiin ja sen voimassaoloaika lyhennetiin neljään kuukauteen. Muut kortit olivat 

yleisesti voimassa aluksi kuusi kuukautta, mutta peruskorttien voimassaoloaika lyhennettiin 

myös neljään kuukauteen.106 

Yhtenä merkittävänä keinona säännöstelyrikoksien ehkäisemisessä toimi kansanhuolto-

ministeriön tiedotus- ja valistustoiminta. Kansanhuollollinen tiedotus- ja valistustoiminta koh-

distui koko Suomen kansaan, mutta edellä mainittuja muokattiin sopiviksi eri yhteiskuntapii-

reihin. Esimerkiksi maatalouden harjoittajille kohdistettu tiedotus ja valistus oli hyvinkin eri-

laista verrattuna kuluttajille kohdistetusta. Kansanhuoltoviranomaiset pyrkivät tehostamaan va-

listustoimintaansa julkaisemalla kuukausittain lehdissä korttikalenterin, jossa ilmoitettiin etu-

käteen seuraavan kuukauden jakeluannokset. Sanomalehdissä ilmoitettiin päivittäin kaikki 

suurta yleisöä koskevat säännöstelymääräykset. Lisäksi lehtien ilmoituspalstoilla julkaistiin 

kansanhuoltominiteriön valistuksellisia ilmoituksia, jotka sisälsivät muun muassa selontekoja, 

opastavia kirjoituksia ja piirroksia sekä haastatteluja ja uutiskuvia. Kansanhuoltoministeriön 

tiedotustoimisto julkaisi myös omia opaskirjoja ja lentolehtisiä sekä voimassa olevat kansan-

huoltoaiheiset lait, asetukset, päätökset ja määräykset. Kirjallisen tiedotus- ja valistustoiminnan 

lisäksi kansanhuoltoviranomaiset hyödynsivät radiota ja elokuvia omassa toiminnassaan.107 

 

5.2. Kovenevat rangaistukset – säännöstelyrikokset lain näkökulmasta 

Onnistuneen säännöstelyn toteutumisen kannalta oli keskeistä, että annettuja määräyksiä 

noudatettaisiin ja mustan pörssin toimintaa yritettiinkin saada kuriin tehostetulla valvonnalla. 

Talvisodan alussa Suomessa rangaistukset säännöstelymääräyksien rikkomisesta annettiin so-

tilaslain nojalla, kun käyttöön otettiin sen puitteissa kiskurilaki. Tällöin ”vain erittäin lieventä-

vien asianhaarain vallitessa voitiin tuomita sakkoa”108, muuten rangaistus oli lähes poikkeuk-

setta vankeus.  Rangaistukset olivat kuitenkin käytännössä suhteellisen lieviä: sakkoja tai 

 
106 Toivonen 1945, 133. 
107 Utrio 1945, 192–193. 
108 HKA, Kansanhuoltotoimisto, tarkkailuosasto, Tarkastuskertomukset ja tarkkailutiedotukset liitteineen, Dc:1–

2, Säännöstelynalaisten tavarain hävittämistä koskevat kuulustelupöytäkirjat vuosilta 1944–1945. 
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enintään kuusi kuukautta vankeutta. Pulan ja puutteen kasvaessa lisääntyivät myös rikokset ja 

edellä mainitut rangaistukset todettiin nopeasti liian tehottomiksi. 

Järjestelmä oli kuitenkin hieman sekava, sillä sotilas- ja kiskurilain varsin erilaiset me-

nettelyt ja rangaistusasteikot aiheuttivat ongelmia oikeudenkäynnissä.109 Tiihosen mukaan kis-

kurilaki perustui lähinnä kriminalisointisäännöksiin.110 Yhdenmukaisempaa linjaa haettiin uu-

desta laista, joka astui voimaan 6.5.1941. Laki väestön toimeentuloa vaarantavien rikosten ran-

kaisemisesta kumosi kiskurilain, ja sitä sovellettiin sotilaslain ja säännöstelyvaltuuslain nojalla. 

Laki oli melko samanlainen, kuin kumottu kiskurilaki. Edellä mainitun lain voimassaoloaika 

päättyi vuoden 1943 lopussa, mutta elintarviketilan ollessa heikko ja mustan pörssin rehottaessa 

koettiin tarvetta vastaavalle laille myös jatkossa. Laki säännöstelytalouden rankaisemisesta as-

tuikin voimaan heti joulukuun lopussa 1943. Yksi merkittävä muutos tehtiin myös omaisuuteen 

kohdistuvia seuraamuksia koskeviin määräyksiin. Enäjärven mukaan rikoksen kohteena olleen 

omaisuuden tai sen arvon menettäminen kokonaan, tai osittain, määrättiin seuraukseksi kaikista 

säännöstelymääräyksien rikkomisesta.111 

Säännöstelyrikoksien kasvua puoltaa Helsingin kaupungin tilastollisiin vuosikirjoihin 

vuosina 1939–1946 tilastoidut säännöstelyrikoksista annettujen tuomioiden määrät. Säännöste-

lyrikoksista annettiin tuomiot väestön toimeentuloa vaarantavien rikosten rankaisemisesta an-

netun lain perusteella. Tilastollisiin vuosikirjoihin on kirjattu kaikki edellä mainitun lain rikko-

misesta annetut tuomiot ja nämä koskevat siis säännöstelyrikoksia. Vuotta 1939 käsittelevässä 

Helsingin kaupungin tilastollisessa vuosikirjassa on mainittu ainoastaan rikokset kohtuuttomien 

hintojen ehkäisemiseksi annettua lakia vastaan, sillä laki väestön toimeentuloa vaarantavien 

rikosten rankaisemisesta astui voimaan vasta vuonna 1941. Rikoksia kohtuuttomien hintojen 

ehkäisemiseksi annettua lakia vastaan tehtiin vuonna 1939 kahdeksan ja Helsingin raastuvan-

oikeus antoi tuomion kaikista kahdeksasta tehdystä rikoksesta. Muut säännöstelyrikokset tuo-

mittiin rikoksina sotatilasta annettua lakia vastaan. Vuonna 1939 näitä rikoksia tehtiin 327 ja 

niistä syypäiksi tuomittiin 331 henkilöä.112 Vuosia 1940 ja 1941 käsittelevään Helsingin kau-

pungin tilastolliseen vuosikirjaan on lisätty oma kohta rikoksista väestön toimeentuloa vaaran-

tavien rikosten rankaisemisesta annettua lakia vastaan. Vuodelta 1940 ei kuitenkaan ole vielä 

tilastoja kyseisen sarakkeen kohdalla, sillä laki astui voimaan vasta 1941. Vuonna 1940 

 
109 Enäjärvi 1945, 42–45. 
110 Tiihonen 1989, 204. 
111 Enäjärvi 1945, 42–45. 
112 HKA, Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja 1940/41, 141. Raastuvanoikeuden syypääksi tuomitsemat 

henkilöt rikosten laadun mukaan sekä rikosten luku vuonna 1939, II Yleistä lakia ja erityisiä asetuksia vastaan 

tehdyt rikokset. 151. 
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säännöstelyrikokset tuomittiin edellisvuoden lailla rikoksina kohtuuttomien hintojen ehkäise-

misestä annettua lakia vastaan sekä muina rikoksina sotatilalakia vastaan.113 Uusi laki väestön 

toimeentuloa vaarantavien rikosten rankaisemisesta astui voimaan seuraavana vuonna ja se ku-

mosi säännöstelyrikoksia koskevan sotatilalain 29 § sekä kohtuuttomien hintojen ehkäisemi-

sestä annetun luvun.  

Vuoden 1941 kohdalla Helsingin kaupungin tilastolliseen vuosikirjaan on kuitenkin tilas-

toitu erikseen rikokset kohtuuttomien hintojen ehkäisemisestä annettua lakia vastaan sekä vä-

estön toimeentuloa vaarantavien rikosten rankaisemisesta annettua lakia vastaan.114 Helsingissä 

tehtyjen säännöstelyrikosten tilastot vuosilta 1941 ja 1942 voivat näin ollen hieman epätark-

koja, sillä vasta voimaanastunut uusi laki saattoi sekoittaa rikoksien määrittelyä oikeiden rikos-

nimikkeiden alle ja näin ollen myös tilastointia. Vuonna 1942 tehtyjä säännöstelyrikoksia oli jo 

1070 ja rikoksiin syyllistyneitä tuomittiin 1072 henkilöä. Seuraavana vuonna rikoksien määrä 

nousi huomattavasti, kun niitä tehtiin 1809. Tuomioita tehdyistä rikoksista annettiin 1781.115 

Vuonna 1944 rikoksia tehtiin lähes sama määrä kuin edellisenä vuonna, mutta syyllisiksi tuo-

mittiin 1765 henkilöä.116 Vuonna 1945 säännöstelyrikoksia tehtiin jo huomattavasti enemmän. 

Tehtyjen rikoksien lukumäärä nousi pelkästään Helsingissä 2722 ja syypäiksi tuomittiin 2780 

henkilöä.117 Tilastollisissa vuokirjoissa syypäiksi tuomittiin usein suurempi määrä henkilöitä 

kuin mitä rikoksia oli tehty. Tätä selittänee rikoksiin osallistuneiden henkilöiden määrä, sillä 

rikoksiin osallistui usein enemmän kuin yksi henkilö, jolloin myös tuomittavia oli enemmän 

kuin yksi yhtä rikosta kohden. 

Rikoksien määrä oli selkeästi kasvussa ja tilastoissa esiintyvät määrät ovat vain osa kai-

kista tehdyistä rikoksista, sillä kuten Helsingin kaupungin poliisilaitoksen rikospoliisiosaston 

asiakirjoista selviää, hyvin moni rikosilmoituksen perusteella aloitettu tutkinta päättyi tulokset-

tomana.118 Helsingissä tapahtui valtavasti säännöstelyrikoksia, joista kukaan ei koskaan jäänyt 

 
113 HKA, Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja 1940/41, 142. Raastuvanoikeuden syypääksi tuomitsemat 

henkilöt rikosten laadun mukaan sekä rikosten luku vuosina 1940–41, II Yleistä lakia ja erityisiä asetuksia vas-

taan tehdyt rikokset. 162. 
114 HKA, Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja 1940/41, 142. Raastuvanoikeuden syypääksi tuomitsemat 

henkilöt rikosten laadun mukaan sekä rikosten luku vuosina 1940–41, II Yleistä lakia ja erityisiä asetuksia vas-

taan tehdyt rikokset. 162. 
115 HKA, Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja 1944/45, 142. Raastuvanoikeuden syypääksi tuomitsemat 

henkilöt rikosten laadun mukaan sekä rikosten luku vuosina 1942–43, III. Muut rikokset. 166. 
116 HKA, Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja 1946/47, 142. Raastuvanoikeuden syypääksi tuomitsemat 

henkilöt rikosten laadun mukaan sekä rikosten luku vuonna 1944, III. Muut rikokset. 148. 
117 HKA, Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja 1948, 139. Raastuvanoikeuden syypääksi tuomitsemat hen-

kilöt rikosten laadun mukaan sekä rikosten luku vuonna 1945, III. Muut rikokset. 149. 
118 HKA, Kansanhuoltotoimisto, tarkkailuosasto, Saapuneet kirjeet, Helsingin kaupungin Poliisilaitos, EaII:1 ja 

EaII:2, 1941–1944. 
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kiinni ja joita ei pystytty näin ollen tilastoimaan. Helsingin kaupungin tilastolliset vuosikirjat 

kuitenkin puoltavat tiedoillaan, että rikosten määrä oli kasvussa erityisesti vuodesta 1942 eteen-

päin, jolloin myös elintarviketilanteen merkittävä heikentyminen alkoi. Säännöstelymääräyksiä 

rikkoneille annettiin useimmiten sakot. Jatkosodan aikana valtion kassaan kertyi merkittäviä 

summia jo pelkästään säännöstelytalouden määräyksiä rikkoneiden sakkotuloista. Erityisesti 

alkuvuodesta 1943 säännöstelyrikoksista määrätyt tuomiot kovenivat, kun lakia väestön toi-

meentuloa vaarantavien rikosten rankaisemisesta päivitettiin. Toisaalta samaan aikaan mustaan 

pörssiin valuneiden tuotteiden laittoman kaupan takia valtiontalous koki kovia tappioita. 

Osaa tappioista päästiin paikkaamaan juuri edellä mainitulla vuoden 1943 päivitetyllä 

lailla. Rangaistukset kovenivat ja valtionkassaan kilahteli korkeitakin sakkotuloja. Helsingin 

Sanomissa kirjoitettiin maaliskuussa 1943 useista tapauksista, joissa säännöstelymääräyksien 

rikkomisesta oli tuomittu tuhansien markkojen sakkoihin. Helsingin raastuvanoikeus tuomitsi 

kokin varkaudesta 8 kuukaudeksi kuritushuoneeseen. Uutisessa mainittiin hänen muun muassa 

varastaneen Ruotsin kruunuja noin 10 000 markan edestä. Uutisessa ei kuitenkaan mainita, mi-

ten tai miksi ja juttu jää hieman kysymysmerkiksi ilman kontekstia. Ravintolan omistaja oli 

ylittänyt säännöstelymääräyksien mukaiset annoksien rajahinnat ravintolassaan, ja ”lieventä-

vien asianhaarojen vallitessa” kyseinen ravintolan omistaja tuomittiin maksamaan sakkoa 3000 

markkaa. Jää kuitenkin täysin mysteeriksi, mitä nämä ”lieventävät asianhaarat todellisuudessa 

olivat”. Toisessa vastaavassa tapauksessa eräs helsinkiläinen ruokalanpitäjä oli myös ylittänyt 

määrätyt annoksien rajahinnat ja veloittanut annoksista ylihintoja, mutta hänenkin tapaukses-

saan ”lieventävien asianhaarojen vallitessa” ruokalanpitäjän tuomioksi langetettiin 1200 mar-

kan sakot.  

Kohtuuttomien hintojen ottamisesta tuomittiin eräs toimitusjohtaja maksamaan 2400 

markan sakot hänen myytyään kirjekuoria joensuulaiselle liikkeelle liian korkeilla kappalehin-

noilla. Samoin eräs jalkinemyyjä tuomittiin 2400 markan sakkoihin kohtuuttomien hintojen ot-

tamisesta, kun hän oli veloittanut liian paljon miesten kenkien pohjattamisesta. Kovat, jopa 12 

000 markan sakot, sai eräs rakennusmestari ostettuaan salakaupasta 50 laatikkoa North State -

savukkeita.119 Muutamaa päivää myöhemmin uutisoitiin eräästä helsinkiläisestä kauppiaasta, 

joka sai 3400 markan sakot kohtuuttomien hintojen ottamisesta myytyään tarkkuusmittoja han-

kintahintaa korkeammalla hinnalla eli säännöstelymääräysten mukaisesti liian korkeilla hin-

noilla. Kauppias oli myös jättänyt merkitsemättä mittojen hankintahinnat liikkeen ostokirjaan. 

 
119 Helsingin Sanomat 27.3.1943. 
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Sekatyömiehen vaimo sen sijaan tuomittiin 800 markan sakkoihin hänen käytettyään hyväkseen 

kuolleen lapsensa elintarvikekortteja.120 

Lehdistössä kirjoitettiin melko avoimesti säännöstelymääräyksien rikkojista ja heidän 

saamistaan tuomioista.  Ei ollut tavatonta, että uutisen yhteydessä kerrottiin rikokseen syyllis-

tyneen koko nimi ja hänen omistamansa liike sekä sen sijainti. Eräässä tapauksessa liikkeen-

omistaja sai kansanhuoltoministeriön vahvistamien hintojen ylittämisestä sakkoa 3000 markkaa 

ja tämän lisäksi hänen tuli hänen maksaa valtiolle rikoksen tuottama hyöty, joka oli tässä ta-

pauksessa 1000 markkaa. Toisessa tapauksessa kohtuuttomien hintojen ottamisesta tuomittiin 

eräs liikkeenomistaja 360 markan sakkoon.121 Marraskuussa 1942 Helsingin Sanomissa uuti-

soitiin koko nimellä erään helsinkiläisen ravintolan toimitusjohtajan säännöstelyrikoksen tuo-

miosta, kun hän oli hankkinut säännöstelymääräyksien ohi ylimääräisiä raaka-aineita. Tuomi-

oksi hänelle määrättiin kuusi kuukautta vankilassa.122  

Miksi rikokseen tuomituista kerrottiin niin avoimesti? Syy voi löytyä sota-ajan lehdistöön 

kohdistetusta sensuurista ja kansanlaisten kurissa pitämisestä. Avoimella kirjoittamisella saa-

tettiin pyrkiä siihen, että kansalaisten tietoisuus rikollisista elinkeinoharjoittajista lisääntyisi, 

jolloin he välttäisivät mustan pörssin tuotteiden ostamista näiltä. Vaikutus saattoi kuitenkin olla 

päinvastainen, sillä tällöin elinkeinoharjoittajan tiedettiin myyvän laittomasti tuotteita, ja koska 

salakauppa koettiin lähinnä positiivisena asiana, saattoi se lisätä kauppiaan myyntiä. Helsingin 

kaupungin kansanhuoltopiirin tarkkailuosaston helmikuun 1945 toimintakertomus puolestaan 

auttaa avaamaan kauppiaiden motiiveja säännöstelyrikoksiin. Yleisenä huomion raportissa 

mainitaan, että kauppiaiden olevan välinpitämättömiä sakkorangaistustuomioihin. Sakon tode-

taan olevan vain murto-osa taloudellisesta hyödystä, jonka kauppias on rikoksen kautta saa-

nut.123  

Toisaalta on otettava huomioon, että suomalaisen lehdistön ajan henkeen kuului, että eri-

tyisesti rikoksiin liittyvät uutiset olivat kaikkea muuta kuin hienotunteisia. Helsingin Sanomien 

päätoimittaja Eljas Erkko lähes vaati, että rikosuutiset kuvineen paljastaisivat mahdollisimman 

paljon tapahtuneesta, uhrista ja tekijöistä. Suomalaisten journalistien etiikka kehittyi vasta myö-

hemmin 1900-luvun jälkimmäisellä puoliskolla, mutta siihen asti oli hyvin tavallista, että ri-

koksiin liittyvissä uutisissa kerrottiin yksityiskohtaisesti niin tekijän kuin uhrinkin nimi, ikä ja 

 
120 Helsingin Sanomat 31.3.1943. 
121 Helsingin Sanomat 14.9.1942. 
122 Helsingin Sanomat 4.11.1942. 
123 HKA, Kansanhuoltotoimisto, tarkkailuosasto, DbI:2, kuukausikertomus, helmikuu, 1945. 
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ammatti.124 Sama ilmiö on havaittavissa myös Helsingin Sanomien säännöstelyrikoksia koske-

vissa uutisjulkaisuissa. 

Tiskinaluskauppa, tai kuten Helsingin Sanomissa sanottiin suosikkijärjestelmä, sai osak-

seen kritiikkiä myös kansalaisilta. Tiskinaluskauppa koettiin epäreiluksi, koska maito jaettiin 

myymälöissä valmiiksi suosiossa olevien asiakkaiden astioihin jo ennen myymälän avaamista. 

Mikäli maitoa jäi yli, jaettiin se silloin ”ulkopuolisille”. Asiasta Helsingin Sanomiin kirjoittanut 

henkilö kertoo maininneensa asiasta erään myymälän kauppiaalle, joka oli ilmoittanut hänen 

olleensa kiinnostuneen vain siitä, että maito menee kaupaksi.125 Kuten jo edellä mainittu, kaup-

piaat saattoivat olla varsin välinpitämättömiä säännöstelymääräyksiä kohtaan, sillä he ansaitsi-

vat eniten sala- tai tiskinaluskaupasta. Muistelmissaan Onni Toivonen mainitsee, että salakau-

pasta kiinnijääneet eivät kokeneet syytteeseen joutumista kovinkaan raskaana asiana pitkien 

oikeudenkäyntien takia. Usein saattoi mennä useita kuukausia, ennen kuin säännöstelyrikko-

muksesta annettiin tuomio. Ja koska tuomiona olivat hyvin tavallisesti sakot, oli asianomainen 

saattanut oikeudenkäyntiprosessin aikana tienata itselleen mustan pörssin kautta moninkertaiset 

summat tuleviin sakkoihin nähden.126 

Musta pörssi sai sodan loputtua aivan uudet mittasuhteet, kun sotilaat palasivat rintamilta 

ja evakot muuttivat kaupunkeihin. Kaupunkien nälkäisten asukkaiden määrä kasvoi ja tämä 

näkyi selkeästi mustan pörssin räjähdysmäisenä kasvamisena sekä säännöstelyrikoksien 

roimana lisääntymisenä. Helsingissä tilanne oli vaikea. Helsingin Sanomien mukaan tämä nä-

kyi muun muassa laittoman tavaran kauppana kaduilla, liikkeissä ja kahviloissa, josta asiakkaat 

ostivat tuotteensa alkuperää tuntematta. Helsingin Sanomien arvion mukaan mustan pörssin 

kautta kulki tuotteita noin 31,5 miljoonan markan edestä vuonna 1945. Kansanhuoltoviran-

omaisten suurimmaksi esteeksi laajamittaiselle ja tehokkaammalle valvonnalle mainitaan osaa-

van työvoiman puute, sillä viranomaisten palkkataso ei ollut kilpailukykyinen.127 

 

5.3. Kantaaottavia lehtikirjoituksia ja kirjeitä ministereille – kansalaisten suhtautuminen 

kansanhuoltoviranomaisiin oli nuivaa 

Kansalaisten keskuudessa kansanhuoltojärjestelmä ja -viranomaiset näyttäytyivät varsin 

vihattuna organisaationa sekä viranomaisina. Pulan, puutteen ja nälänhädän keskellä 

 
124 Jensen-Eriksen, N., Mainio, A., & Hänninen, R. 2019, 135–136. 
125 Helsingin Sanomat 5.6.1940. 
126 Toivonen 1950, 154. 
127 Helsingin Sanomat 16.11.1945. 
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kansanhuoltoministeriön päätöksellä toteutetut säännöstelymääräykset ja niistä aiheutuneet 

säännöstelytoimenpiteet nähtiin syynä kansalliseen ruoan puutteeseen ja pulaan sekä kotirinta-

man kurjiin oloihin. Kansanhuoltoviranomaiset saivat jatkuvasti myös kuulla heidän epäreiluna 

koetusta työstään. Muistelmiinsa Utrio on nostanut useita kansalaisten lähettämiä kirjeitä tai 

otteita kirjeistä, joita hän vastaanotti sotien aikana kansalaisilta. Kirjeistä käy nopeasti ilmi, 

kuinka kansanhuoltoministeriön ja -viranomaisten toimintaa kritisoitiin jyrkästi. 

Kansalaiset esittivät kansanhuoltoviranomaisille kiperiä kysymyksiä sekä antoivat kri-

tiikkiä myös julkisessa keskustelussa. Eräs rouva oli laatinut pitkän tekstin Helsingin Sanomien 

Yleisöltä-palstalle koskien maidon uusia säännöstelymääräyksiä.128 Kirjoittaja lienee kritisoi-

nut keväällä 1943 voimaantullutta uutta tilauskuponkijärjestelmää, jonka tarkoituksena oli pyr-

kiä estämään korttiannokset ylittävä myynti.129 Maaliskuun lopussa vuonna 1943 julkaistun 

tekstin kritiikki kohdistetaan kansanhuoltoviranomaisten puutteellisiin työvoimaresursseihin, 

joka näkyy konkreettisesti kansalaisille kirjoittajan mukaan pitkinä jonoina. Kirjottaja myös 

huomauttaa, että hän maksaa mielellään suuret ja edelleen kasvavat verot, kunhan ne kasvavat 

oikeista syistä, eikä esimerkiksi virkamiesten turhista palkkauksista. Tekstin lopussa kirjoittaja 

ehdottaa: 

Eikö vihdoinkin olisi syytä palkata tavallinen yksinkertainen ja rehelli-

nen perheenemäntä kansanhuollollisista kysymyksistä lausuntoja anta-

maan. Varmasti se pieni palkkio, jonka hän vaivoistaan saisi, korvaisi 

kymmenenkertaisesti ne suuret summat, joita monet epäkäytännölliset 

kansanhuollolliset määräykset ja varsinkin niiden monesti pikaisetkin 

peruutukset ovat kansantaloudellemme aiheuttaneet.130 

Kirjoittajan antamasta palautteesta huokuu tyytymättömyys ja epäluottamus kansanhuol-

tojärjestelmää ja -viranomaisia kohtaan. Kriisitilanteille tyypillisesti kirjoittaja kokee kansan 

todellisen ääneen jääneen kuulumatta hallituksen tehdessä päätöksiä. 

Sota-ajan lehdistön sensuurista huolimatta esimerkiksi Helsingin Sanomissa esiintyi 

melko useasti kritiikkiä kansanhuoltoviranomaisia kohtaa. Erityisesti edellä mainitulla Ylei-

söltä-palstalla ihmeteltiin kansalaisten toimesta kansanhuoltoviranomaisten toimintaa, ja har-

vemmin positiiviseen sävyyn. Kansanhuoltoviranomaiset saivat kritiikkiä myös siitä, etteivät 

 
128 Helsingin Sanomat 31.3.1943. 
129 Kananen 1989, 155. 
130 Helsingin Sanomat 31.3.1943. 
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he myöntäneet kansalaisille uusia ostokortteja näiden kadotettuaan omansa. Katkeran sävyinen 

yleisökirjoitus vuodelta 1943 moittii kansanhuoltoviranomaisia, kun hänen ei ollut mahdollista 

saada uutta savukeostokorttia sen jälkeen, kun asianomainen oli kadottanut omansa.131 Omissa 

muistelmissaan Onni Toivonen mainitseekin kadonneiksi ilmoitettujen ostokorttien olleen ris-

tiriitainen ongelma, jonka ratkaiseminen koettiin erittäin vaikeaksi. Koskaan ei voinut tietää, 

oliko kansalainen oikeasti hävittänyt ostokorttinsa vai yrittikö hän huijata itselleen uuden.132 

Naiset olivat pääsääntöisesti ne, joita säännöstelymääräykset kurittivat päivittäin. Suurin 

osa miehistä oli rintamalla, joten naisten ja lasten osuus kotirintaman väestöstä oli enemmistö. 

Erityisen raskaaksi naiset kokivat ostokorttien sekä elintarvikkeiden ja kulutushyödykkeiden 

jonottamisen niitä myyvistä liikkeistä. Kaupungeissa, joissa elintarviketilanne oli heikoin, jou-

tuivat naiset jonottamaan pitkiäkin aikoja ensin ostokortteja kansanhuoltolautakunnista, jonka 

jälkeen heidän täytyi vielä jonottaa erikseen ostokorteilla hankittavia elintarvikkeita ja kulutus-

hyödykkeitä vähittäistavarakaupassa. Pelkästään jonottamiseen saattoi kulua useita tunteja päi-

vässä. Ei ollut harvinaista, että pitkään jonotetut tuotteet saattoivat loppua jo paljon ennen omaa 

vuoroa. Jonottamisen ja odottamisen tuska turhautti monia, joka saattoi jo itsessään aiheuttaa 

negatiivista suhtautumista kansanhuoltojärjestelmää ja -viranomaisia kohtaan.133 Räikkösen ke-

räämissä muistelmissa korostuivat ikävät kokemukset kansanhuoltoviranomaisista. Naiset ker-

toivat, että kansanhuoltoviranomaisten asenteet heitä kohtaan olivat epäkohteliaita ja töykeitä. 

Naiset kokivat kansanhuoltotoimistossa vierailun häpeällisenä, sillä he rinnastivat siellä asioi-

misen kerjäämiseen.134  

Naisten ikävät kokemukset kansanhuoltoviranomaisista myötäilevät Helsingin Sano-

missa kirjoitettuja kannanottoja. Negatiivisen suhtautumisen taustalla lienee vaikuttanut vah-

vasti sota-aikojen koko konteksti, jossa ihmiset elivät. Sotatila, huoli lähimmäisistä ja Suomen 

tulevaisuudesta, väsymys ja nälkä rasittivat naisten henkistä ja fyysistä jaksamista, jolloin myös 

tuntemukset elintarvikkeita säännösteleviin viranomaisiin olivat varmasti voimakkaita. Kan-

sanhuoltoviranomaisiin saatettiin purkaa yleistä pahaa oloa, sillä heidän kanssaan oltiin päivit-

täin tekemisissä ja he edustivat sitä virkavaltaa, joka rajoitti kansalaisten päivittäisiä toimia. 

 

 

 
131 Helsingin Sanomat 2.4.1943. 
132 Toivonen 1950, 64–66. 
133 Räikkönen 1994, 167–169. 
134 Räikkönen 1994, 169–171. 
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6. Johtopäätökset 

Tämän tutkielman tarkoituksena oli pureutua Helsingin kaupungin kansanhuoltojärjestel-

män toimintaan erityisesti Helsingin kansanhuoltotoimiston alaisuudessa toimineen tarkkailu-

osaston näkökulmasta. Tutkielmani tavoitteena oli selvittää, millaista työtä Helsingin kaupun-

gin kansanhuoltotoimiston tarkkailuosaston tarkkailijat käytännössä tekivät, mikä heidän roo-

linsa suhteessa poliisiin oli sekä miten kansalaiset suhtautuivat kansanhuoltoviranomaisiin. 

Toisena suurena tarkastelun kohteena tutkielmassani olivat Helsingin alueella tehdyt säännös-

telyrikokset sekä niistä saadut tuomiot.  

Helsingin kansanhuoltotoimiston tarkkailuosaston tarkkailijoiden sekä Helsingin kau-

pungin poliisilaitoksen rikososaston asiakirjoja tarkastelemalla pyrin selvittämään, korostuiko 

Helsingissä tietyt säännöstelyrikokset ja millaisia niistä annetut tuomiot olivat ja miten sään-

nöstelyrikollisuus kehittyi Helsingissä säännöstelymääräysten kiristyessä. Helsingin kaupungin 

kansanhuoltotoimiston tarkkailuosaston aineisto sekä Helsingin Sanomien uutisten ja yleisökir-

joitukset pystyivät vastaamaan edellä mainittuihin tutkielman tutkimuskysymyksiin melko kat-

tavasti, joskin kansanhuoltoviranomaisten ja tarkkailijoiden tekemistä säännöstelyrikoksista ei 

Helsingin kaupungin kansanhuoltotoimiston tarkkailuosaston aineistoista löytynyt mainintoja. 

Helsingin kansanhuoltotoimiston tarkkailuosaston asiakirjoista päätellen Helsingin so-

danaikainen rikollisuus noudatteli niin kansallisesti kuin kansainvälisesti tunnustettua linjaa; 

rikoksien määrä Helsingissä kasvoi merkittävästi poikkeusolojen pitkittyessä. Muiden rikok-

sien tapaan myös säännöstelyrikokset lähtivät nousuun, erityisesti vuodesta 1943 eteenpäin, 

kun elintarviketilanne pääkaupungissa heikkeni. Helsingin heikentyvään elintarviketilantee-

seen oli useita syitä: huono viljasato, ulkomaankaupan supistuminen ja Saksan elintarviketuon-

nin takkuaminen pahasti jäätyneen Itämeren takia.  

Kansallisesti säännöstelytaloutta ja -rikoksia on tutkittu laajasti. Tässä tutkielmassa kes-

kityttiin Helsingin alueen kansanhuollon tarkkailutoimintaan sekä Helsingissä tehtyihin sään-

nöstelyrikoksiin. Tutkittujen aineistojen perusteella voidaan todeta, että Helsingissä tehdyt 

säännöstelyrikokset olivat hyvin samantyyppisiä, kuin mitä aiemmat kaupunkien säännöstely-

rikoksiin keskittyneet historiantutkimukset ovat osoittaneet. Helsingissä tehtiin tuhansia sään-

nöstelyrikoksia vuosien 1939–1945 välisenä aikana ja ne voidaan jakaa selkeästi kahteen eri 

kategoriaan; elinkeinoharjoittajien tekemät säännöstelyrikokset ja yksityishenkilöiden tekemät 

rikokset. 
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Elinkeinoharjoittajien säännöstelyrikoksissa korostui selkeästi ylihintojen ottaminen 

tuotteista eli tuotteiden myyminen korkeammilla hinnoilla, kuin mitä säännöstelymääräyksissä 

oli määritelty. Toisena suurena kokonaisuutena oli tilityksien ilmoittamatta jättäminen, jolla 

saattoi olla suora yhteys laittomaan tiskinaluskauppaan. Yksityisten henkilöiden tekemät rikok-

set liittyivät suurimmaksi osaksi ostokortteihin. Niitä muun muassa väärennettiin, myytiin lait-

tomasti mustassa pörssissä ja varastettiin. Mielenkiintoisena huomiona on mainittava, että os-

tokortteihin liittyviä rikoksia tekivät aineiston perusteella selkeästi eniten työväki. Tämä selviää 

Helsingin kaupungin kansanhuoltotoimiston tarkkailuosaston tarkkailijoiden raporteista sekä 

kirjeenvaihdosta Helsingin poliisilaitoksen rikospoliisin kanssa. Tarkkailijat pitivät kirjaa ri-

kosten tekijöiden ammattinimikkeistä, ja työväen osuus näissä asiakirjoissa on merkittävä. Tätä 

voi selittää se, että varakkaammilla henkilöillä oli mahdollisuus ostaa mustasta pörssistä. 

Kaikki edellä mainitut säännöstelyrikokset liittyvät oleellisesti koko kansaa koskettavaksi 

instituutioksi nousseeseen mustaan pörssiin. Tämä tutkielma käsittelee vain murto-osaa Helsin-

gissä ilmi tulleista rikoksista, ja tutkielman ulkopuolelle jää esimerkiksi muilla kansanhuolto-

toimiston osastoilla raportoidut rikokset. On myös otettava huomioon, että kaikista tehdyistä 

säännöstelyrikoksista vain murto-osa tuli viranomaisten tietoon ja vain murto-osa rikoksen te-

kijöistä sai lopulta tuomion. Välillä kansanhuoltoviranomaisten poliisille ilmoittamat asiat tun-

tuvat absurdeilta. Rikospoliisia pyydettiin selvittämään tapauksia, joissa esimerkiksi tomaa-

teista on pyydetty markan verran liikaa ylihintaa. Rikospoliisia pyydettiin myös selvittämään 

tapauksia, joissa kadotetuksi ilmoitettu sokerimäärä oli 0,5 kilogrammaa.135  

Tällaiset tapaukset saavat miettimään viranomaisten resurssien käyttöä. Mustan pörssin 

laajuuden huomioon ottaen puoli kiloa kadonnutta sokeria tuntuu varsin merkityksettömältä. 

Toisaalta vastaavia tapauksia, joissa rikospoliisia on pyydetty selvittämään varsin pieniä rikok-

sia, on valtavasti. Näiden tapauksien selvittämisen sijaan resurssit olisi ehkä voitu käyttää laa-

jempien säännöstelyrikosketjujen ratkaisemiseen. Sen takia on ymmärrettävää, että pienetkin 

rikokset pyrittiin selvittämään ja rangaistukset antamaan, sillä näillä oli varmasti viranomaisten 

uskottavuuden kannalta tärkeä rooli, he osoittivat kansalaisille, että viranomaiset puuttuivat 

mitä pienimpiinkin rikoksiin. Ja on muistettava, että useiden pientenkin rikoksien ratkomiselle 

tuotiin jatkuvasti tuloja valtion kassaan, jota musta pörssi heikensi merkittävästi. On myös kui-

tenkin mainittava, että kansanhuoltoviranomaiset yhteistyössä rikospoliisin kanssa saivat sel-

ville useita suuriakin säännöstelyrikoksia. Viranomaisten keinot ehkäistä säännöstelyrikoksia 

 
135 HKA, Kansanhuoltotoimisto, tarkkailuosasto, Kirjetoisteet, Helsingin kaupungin poliisilaitos, DbI:2, 1945.  
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olivat rajoitetut ja luultavasti juuri sen takia niitä oli vaikea estää ja rikoksen tekijöistä vain 

pieni osa jäi kiinni.  

Tutkielmassa hyödynnettävien aineistojen perusteella voidaan todeta, että säännöstelty-

järjestelmän yksi suuri kulmakivi oli resurssien puute. Helsingin alueella toimineella kansan-

huoltotoimiston tarkkailuosastolla oli hyvin rajalliset resurssit, joka näkyi suoraan tarkkailutoi-

minnassa. Pääkaupungin työvoimapula oli merkittävä tarkkailutoimintaa heikentävä tekijä, jota 

kansalaiset osasivat hyödyntää jatkuvasti. Tähän liittyy oleellisesti tutkielman toinen merkit-

tävä huomio; helsinkiläisten motivaatio säännöstelyrikoksiin. Kun kaupungissa oli liian vähän 

viranomaisia ja kiinnijäämisen mahdollisuus oli suhteellisen matala, lienee kansalaisten kynnys 

tehdä säännöstelyrikoksia madaltunut samaan aikaan. Ja vaikka säännöstelyrikoksista jäi kiinni, 

oli yhden rikoksen oikeudenkäyntiprosessi niin hidas, että asianomainen ehti siinä ajassa an-

saita moninkertaiset rahat mustan pörssin kautta. Järjestelmässä voidaan siis todeta olleen useita 

aukkoja, joita kansalaiset osasivat hyödyntää. 

Erityisesti Helsingin Sanomissa julkaistuista yleisökirjoituksista jää tunne siitä, että kan-

salaisten oma vastuu esimerkiksi ostokorttien säilyttämisestä yritettiin myös sysätä viranomai-

sille. Kansanhuoltoviranomaiset saivat paljon turhaakin kritiikkiä, jota varmasti selittää osittain 

kansalaisten tarve purkaa sodasta aiheutuvaa pahaa oloa johonkin. Kansanhuoltoviranomaisten 

vaikea asema elintarvikkeiden rajoittajana sattui vain osumaan jokaisen kansalaisen arkeen 

merkittävällä tavalla ja usein, sodasta selviytymisen takia, varsin negatiivisesti. On toki otettava 

huomioon, että ostokorttijärjestelmä näin laajana instituutiona oli niin viranomaisille kuin kan-

salaisille suhteellisen uusi asia, eikä asioita ehkä kyetty suunnittelemaan ja toteuttamaan yhtä 

huolellisesti kuin normaaliaikana. 

Tutkielman yhdeksi suureksi haasteeksi muodostui lähdeaineiston laajuus. Kokonaisuu-

dessaan Helsingin kaupungin kansanhuoltotoimistoa ja sen alaisuudessa toimineita osastoja 

koskeva lähdeaineisto on valtava ja tietoa on tarjolla paljon. Laaja ja hieman sekava koko-

naisuus koostuu useiden eri osastojen aineistoista. Tämän tutkielman kannalta relevanttia oli 

erityisesti Helsingin kaupungin kansanhuoltotoimiston alaisuudessa toiminut tarkkailuosasto ja 

siihen liittyvä lähdeaineisto.  

Aiheeseen liittyvää aineistoa on Helsingin kaupunginarkiston lisäksi Kansallisarkistossa, 

jossa säilytetään koko kansanhuoltoministeriön aineistoja. Helsingin kaupungin kansanhuolto-

toimiston tarkkailuosaston lähdeaineisto koostuu pitkälti jatkosodan aikaisesta ja jälkeisestä 

materiaalista. Tätä selittänee osittain juuri se, että elintarviketilanne oli vielä talvisodan ja 
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Moskovan välirauhan aikana suhteellisen hyvä eikä varsinaiselle tarkkailutoiminalle ollut tar-

vetta vielä talvisodan aikana. Aineiston määrä kasvaa, mitä lähemmäs siirrytään jatkosodan 

loppua ja materiaalia olisi runsaasti tarjolla vielä sotien jälkeistä säännöstelytalouden aikaa kä-

sittelevälle tutkimukselle. Tämä tutkielma kuitenkin keskittyy juuri sotien aikaiseen tarkkailu-

toimintaan, joten materiaalia sotien alkuvuosilta on hieman niukemmin. 

Helsingin kaupungin kansanhuoltotoimiston tarkkailuosaston aineistosta jää selkeästi uu-

pumaan yksi kokonaisuus. Aineistoista ei löydy mainintoja kansanhuoltoviranomaisten tai tark-

kailijoiden tekemistä säännöstelyrikoksista. Tiettävästi viranomaiset kuitenkin syyllistyivät 

säännöstelyrikoksiin.136 Tämän tutkielman puitteissa ei päästy hyödyntämään esimerkiksi kan-

sanhuoltoministeriön asiakirjoja tai Helsingin kaupunginarkiston säännöstelyrikoksista tuomit-

tujen henkilöiden rekisteriä. Viranomaisia koskevat asiakirjat voivat olla koottuna erikseen 

edellä mainituissa aineistoissa. Kansanhuoltoviranomaisia saattoi motivoida säännöstelyrikok-

siin esimerkiksi heidän työnsä heikko palkkaus, vähäiset resurssit tehtävään työhön nähden 

sekä kansalaisten rankka arvostelu heidän tekemäänsä työtä kohtaan. Aivan kuten salakauppaa 

harjoittavat kauppiaat, myös tarkkailuviranomaiset ansaitsivat säännöstelyrikoksia tekemällä 

huomattavasti suurempia summia kuin normaalissa palkkatyössään. 

Säännöstelyrikoksien tuomioita tutkitaan tässä tutkielmassa lähinnä sanomalehtien uutis-

ten kautta, joten tutkielman lopputulema säännöstelyrikoksien tuomioista on suuntaa antava.  

Helsingin kaupungin arkistossa on luettelo säännöstelyrikoksista tuomituista henkilöistä, mutta 

aineiston arkaluonteisuuden takia sitä ei hyödynnetty tässä tutkielmassa. Voi olla, että esimer-

kiksi tarkkailijoiden tekemät rikokset ja niistä saadut rangaistukset löytyisivät listattuina näistä 

salatuista aineistoista, joita ei tässä tutkielmassa päästy hyödyntämään. Helsingin Sanomissa 

uutisoidut säännöstelyrikoksien tuomiot kuitenkin muuttuvat selkeästi ankarimmiksi vuonna 

1943, kun uusi säännöstelyrikoksien tuomioita koskeva lainsäädäntö astui voimaan.  

Helsingin Sanomien uutisoimia ankarampia tuomioita puoltaa kansanhuoltoviranomais-

ten, tarkkailijoiden ja rikospoliisien asiakirjoissa kirjatut tuomiot, jotka ovat selkeästi aiempaa 

ankarampia. Ankarammilla tuomioilla tavoiteltiin säännöstelyrikkomuksien määrän vähene-

mistä, mutta tilastot tuomituista henkilöistä puhuvat toista. Ankarammilla tuomioilla ei ollut 

suoraa vaikutusta säännöstelyrikoksien vähenemiseen. Tätä selittänee esimerkiksi mustan pörs-

sin valtava kysyntä. Parhaimmillaan kauppiaat hyötyivät moninkertaisesti rikkomalla säännös-

telymääräyksiä. Mikäli he jäivät viranomaisten haaviin, saattoivat mustasta pörssistä saadut 

 
136 Esim. Helsingin Sanomat 9.3.1946. 
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voitot olla silti korvaamattoman suuria. Toki he joutuivat maksamaan sakkojen lisäksi valtiolle 

sen menettämät tulot, mutta houkutus lähteä rikkomaan säännöstelymääräyksiä saattoi olla hy-

vinkin korkea. Säännöstelyrikoksien ratkaisemisessa avaintekijä saattoikin olla kauppiaitten 

välinpitämättömyys. Mikäli valtiovalta olisi lähtenyt etsimään tähän ratkaisua ja esimerkiksi 

tukenut elinkeinoharjoittajia, olisi heidän osallistumisensa säännöstelymääräyksien rikkomi-

seen saattanut olla pienempi. 

2020-luku on jo tähän mennessä osoittanut, että elämme epävarmoja aikoja, jossa histo-

riantutkimuksen merkitys kasvaa entisestään ja tämän tutkielman aihepiiriä voi hyvin vertailla 

koronaviruspandemiaan ja Ukrainan sodan vaikutuksiin. Tilanne, jossa tällä hetkellä elämme, 

luo pelkoa ja turvattomuuden tunnetta sekä epävarmuutta tulevaisuudesta. Vain tarkastelemalla 

menneisyyttä pystymme ymmärtämään nykyhetkeä. 
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