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1. Johdanto 
 
1.1 Naisammatit – työ ja toimeentulo vakiintumattoman työn markkinoilla 
 
Ajauduin tutkimaan naisten epävarmaa toimeentuloa 1900-luvun alun Helsingissä nykypäivän 

työmarkkinailmiöiden kautta. Julkisuudessa on keskusteltu epätyypillisen työn lisääntymisestä, 

joka on myös näyttäytynyt epävarmojen, eli prekaarien työmarkkinoiden muodostumisena tietyille 

sektoreille.1 Työn prekarisaatio keskustelussa täytyy olla hyvin kriittinen, sillä monet tutkijat ovat 

olleet sitä mieltä, että tilastollisesti ilmiö näyttäytyy yhä hyvin heikosti työelämässä. 2 Ottamatta 

kantaa epävarmuuden kokemisen yleistymiseen, uudet työn organisoinnin muodot ovat 

lisääntyneet.  Teknologian kehitys on erilaisten alustojen ja sovellusten kautta lisännyt freelance-, 

osa-aikatyöhön ja pienyrittäjyyteen perustuvaa työtä esimerkiksi ruuankuljetuksessa, luovalla-

alalla, hoitotyössä tai kuljetusalalla.3 Epätyypillisen työhön liittyvä debatti johdatti minut 

pohtimaan työn organisointia menneisyydessä ja erityisesti naisten kohdalla. Naisten työmarkkina-

asemaan liittyi kaksoispositioita, kuten kodin ja palkkatöiden päällekkäisyyttä tai töiden ja   

työllistämistöiden vuorottelua.4 Työura, joka liikkuu työn ja työttömyyden tai palkkatyön ja 

pienyrittäjyyden välillä, muistuttaa jossain määrin nykypäivän epätyypillisiä työn organisoinnin 

muotoja.   

 
Se, mihin menneisyyden epämääräinen työmarkkina-asema peilautuu, on niin sanottu perinteinen 

palkkatyöyhteiskunta. Palkkatyöyhteiskunta liittyy pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan 

rakentumiseen toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä. Palkkatyöstä tuli normi, jota 

ylläpidettiin sosiaalipoliittisin ja työmarkkinasuhteisiin liittynein toimin.5 Naisten vahvaa 

osallistumista palkkatyömarkkinoille pidetään pohjoismaisena erityispiirteenä ja naisten 

riippumattomuuden lähteenä. Toisaalta työmarkkinat jakautuivat vahvasti naisten ja miesten 

aloihin, vaikka taustalla voidaan nähdä sukupuolittuneita käytäntöjä jo ajalta ennen 

palkkatyöyhteiskunnan vakiintumista.6 Nainen ei kuitenkaan ole ilmaantunut työmarkkinoille 

palkkatyöyhteiskunnan myötä. Ennen 1960- ja 1970-luvun perhepoliittisia uudistuksia 

 
1 Siltala, Juha: Työelämän huonontumisen historia. Muutokset hyvinvointivaltioiden ajasta globaaliin hyperkilpailuun. 
2004;  
2 Pyöriä & Ojala 2012, 184 
3 https://pub.norden.org/temanord2021-520/#68208, Iisøe & Larsen 2021, Chapter 3. 
4 Anttila & Suoranta 2007, 9. 
5Kettunen 2006, 242. 
6 Kettunen 2006 244, 245; Anttila & Suoranta 2007, 9.  
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yhteiskuntapolitiikka oli käsitellyt naisten ansiotyötä elämäntilanteeseen kuuluvana 

välttämättömyytenä tai sosiaalisena ongelmana.7 Naisten asemaa ja paikka luonnehti pitkään 

hänen siviilisäätynsä, ei niinkään ammattinimikkeensä. Suuri osa naisten ansiotyöstä jäi virallisten 

asiakirjojen ulkopuolelle, mikä kertoo työn sääntelemättömyydestä ja epävirallisesta luonteesta.8 

Näistä syistä johtuen naisten työstä, erityisesti köyhimmissä tuloluokissa, jäi hyvin vähän virallisia 

merkintöjä. Myöskään naisten työttömyydestä on vaikea saada selkeää kuvaa 1900-luvun 

alkupuoliskolla. Työn puutteesta johtuvaa tulojen riittämättömyyttä ei tunnistettu työttömyydeksi 

naisten kohdalla. Tulojen niukkuus ja erityisesti teinaavan miehen puuttuminen kotitaloudesta 

pakotti monet naiset turvautumaan köyhäinhoidon apuun. Tätä ryhmää pidettiin taloudellisesti 

passiivisena ja heidät tilastoitiin monesti kategoriaan ”ammatittomat”. Tällä tutkielmalla halutaan 

kuitenkin osoittaa, että pienituloiset naiset eivät olleet kokonaan työmarkkinoiden ulkopuolella. 

Heillä oli usein monia elätettäviä ja heillä oli omaa tulonmuodostusta, mitä moninaisimmista 

lähteistä. Vaikka he työskentelivät ilman vakiintuneita ammattinimikkeitä ja heidän työmarkkina-

asemansa oli heikko, näiden naisten voidaan silti katsoa olleen työmarkkinoiden piirissä.   

 
1.2 Tutkimustehtävä ja kysymykset 
 
Tutkielma käsittelee köyhäinapua saaneiden helsinkiläisten naisten työtä ja toimeentuloa 1920-

luvulta 1950-luvulle ulottuvalla ajanjaksolla. Tutkielmassa tarkastellaan naisten ammatteja, jotka 

olivat luonteeltaan tilapäisiä, informaaleja ja yrittäjämäisiä. Viitekehyksenä toimii urbaani 

työväenluokka ja sen köyhin osa, jota köyhäinavun saajat edustivat. Tämän joukon kohdalla 

kotitalouden toimeentuloa määritteli niukkuus ja useimmissa naisten työnteko oli olosuhteiden 

sanelema pakko. Tässä joukossa naiset siis vastasivat itse joko osin tai kokonaan elatuksestaan ja 

usein myös lastensa ja muiden kotitalouden jäsenten elatuksesta. He työllistivät itsensä 

lyhytkestoisissa palkkatyösuhteissa, erilaisella kotituotannolla, pienkaupalla tai palveluilla. 

Tutkielmassa halutaan kartoittaa, mistä köyhäinapua saavien naisten toimeentulo koostui ja 

millaisilla köyhyyteen linkittyvillä toimialoilla he työskentelivät. Tutkimani pätkätyön maailma 

sijoittui työmarkkinoiden marginaaliin, missä työsuhteita leimasi vakiintumattomuus, 

sopimuksettomuus, informaali luonne, ja työ tähtäsi köyhyydestä selviämiseen. Tutkielmassa on 

 
7Kettunen 2006, 244. 
8Rahikainen 2007, 11-12. 
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tarkoitus kuvata näitä prekaareja, eli epävarmoja työmarkkinoita ja työuria, jotka koostuivat usean 

ammatin yhdistelystä.  

 

Rajaan tarkastelun koskemaan vain naisten työtä ja toimeentuloa, sillä tähän kategoriaan sisältyi 

paljon vakiintuneen ja tilastoidun ammattityön ulkopuolelle jäävää ansiotyötä. Historiankuva on 

hämärä naisammattien kohdalla, joita määritti yrittäjämäisen keikkatyön luonne tai 

määrittelemättömät työsuhteet.  Informaalit ja tunnistamattomat elinkeinot jäivät harmaalle 

alueelle, joka usein tilastoinneissa lukeutui kategorioihin ”ammatti tuntematon” tai ”ilman 

ammattia”.9 Lisäksi 1900-luvun alussa naiset päätyivät tilastoihin pääsääntöisesti elatusta 

nauttivina perheenjäseninä, rouvina tai leskinä, eli avioliittostatuksensa kautta.10 Tässä 

tutkielmassa halutaan päästä näiden tilastokategorioiden taakse kätkeytyvän työn jäljille. Naisten 

ansiotyön tutkimisen tekee haastavaksi se, että ilmiöön liittyy niin paljon piiloon jäävää työtä. 

Kodinhoidollisten velvollisuuksien takia naisten työ on osittain tapahtunut kodin piirissä, 

haalistaen rajanvedon palkallisen ja palkattoman kotityön välillä.11  

 

Teollisen vallankumouksen vaikutuksen myötä kuva työläisammateista muodostui kodin 

ulkopuolella tapahtuvaksi palkkatyöksi. Työväenhistorian keskiössä on ollut marxilaisen perinteen 

innoittamana usein tehtaassa työskentelevä työläismies. Hänen tarinansa on ollut keskeinen 

työväenliikkeen luokkataistelun näkökulmasta. Jos tutkimuskohteena onkin nainen, tämä on usein 

nuori tehdastyöläinen, joka perheen perustettuaan jättäytyy pois työstä. Historiakuva on tuotettu 

vahvan edunvalvonnan aikana ammattiyhdistysliikkeen näkökulmasta. Tätä historiankuvaa 

Suoranta kutsuu taistelevaksi historiaksi. 12 Työläisistä kirjoitettuun historiaan huonommin sopivat 

ammattiryhmät, kuten palvelijattaret, ompelijat, pyykkärit ja maalaisköyhälistön naiset rajaituivat 

työläishistorian tarkastelun ulkopuolelle.  13 Vattulan mukaan mielikuvaa tuottavasta työstä 

määritti pitkälti naisten toiminta tehtaissa, konttoreissa tai luokkahuoneissa. Kodin piirissä tehtyä 

työtä pidettiin kodin ulkopuolisen palkkatyön tuottamattomana vastakohtana.14 Työmarkkinoista 

 
9 Liite 2. 
10 Rahikainen 2001, 118. 
11 Moring 2015; Oittinen 1989, 62-63. 
12 Suoranta 2009, 16-17. 
13 Laine & Markkola 1989, 8. 
14 Vattula 1981b, 81 
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kirjoitettu historia tunnistaa heikosti epätyypillisen työnteon muotoja, joihin monet naisten kodin 

piirissä ja osin kodin ulkopuolella harjoittamat tulonhankintakeinot lukeutuvat. 

 

Vaikka havainnoin yksilöiden elinkeinoja, jokaisen yksilön toimijuuden taustalla heijastui 

kotitalouden toimeentulon edellytykset. Niinpä tarkastelen myös perhetalouden rakennetta ja 

sitä, miten naisten toimijuudella oli vaikutus perhetalouden kykyyn vastata sisäisiin tai ulkoisiin 

kriiseihin. Vuosisadan alussa vallitsi vielä vahvasti mielikuva, että naisen paikka oli kotona 

huolehtimassa perheestä ja kodista. Tämä ilmeni selkeästi mieselättäjän mallissa (male 

breadwinner), joka oli koko yhteiskuntaa läpäisevä ihanne ja käytäntö Euroopassa ja 

Pohjoismaissa. Miesten asema kotitalouden pääelättäjänä määritti sen, miten palkat 

muodostuivat sukupuolten välillä, millainen toiminta nähtiin ammatillisena ja millainen työ päätyi 

virallisiin tilastointeihin.15 Kuitenkin erinäisistä syistä johtuen, alkaen jo kaupunkien 

väestöjakaumasta, suuri joukko urbaanin työväenluokan naisia elätti itseään ja heistä riippuvaisia 

perheenjäseniä.16 Tässä tutkielmassa pohditaan taloudellisen vastuunkannon jakautumista 

miesten ja naisten välillä niissä alimman tuloluokan perheissä, joita huoltoapua saavien joukko 

edustaa.  

 

Huoltoapua saaneiden naisten epävarma toimeentulo linkittyi heikkoon kiinnittymiseen 

työmarkkinoille. Köyhyydessä oli kyse työn puutteesta, eli vajaatyöllisyydestä, jota yhteiskunta ei 

naisten kohdalla nähnyt työttömyytenä. Työttömyyttä käsiteltiin sotien välisessä yhteiskunnassa 

vielä pitkälti miesten ongelmana, sillä mies oli perheen pääelättäjä. Työttömäksi jäädessään naisen 

katsottiin voivan jäädä kotiin huolehtimaan perheestä ja kodista miehen elättäessä perhettä. 17 

Tästä syystä myös kaupungin työllisyystoimet, erityisesti varatyöt, tähtäsivät enimmäkseen 

miesten työllistämiseen. Naisille vastaavaa työtä järjestettiin naisten työtuvissa, mutta 

pienemmässä skaalassa miehiin verrattuna.18 Köyhäinapu oli vuosisadan alussa vielä ensisijainen 

työttömyysturvan muoto, joten avustuspäätökset kuvaavat jossain määrin työttömyyttä tuon ajan 

yhteiskunnassa. Tarkastelen, miten Helsingin kaupungin järjestämä työttömyystyö lievitti 

naistyöttömyyden vaikutuksia. Miten työttömyystyö edisti köyhäinapua saaneiden naisten 

 
15 Markkola 1994, 156-162; Moring 2015. 
16 Rahikainen 2007, 12. 
17 Rahikainen 2007, 20. 
18 Rahikainen 2007; Rahikainen 2005.  
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ammattitaidon kasvua ja kiinnittymistä työelämään. Pohdin myös sitä, mikä oli kaupungin 

työtupajärjestelmän toimintalogiikka ja millaisia tavoitteita toimintaan liittyi.   

 

 

Tutkimuskysymykset:  

- Mistä köyhäinapua saavien naisten toimeentulo koostui ajanjaksolla 1920-1950? Millaisilla 

toimialoilla he työskentelivät? 

- Miten naisten toimijuus vaikutti perhetalouden kykyyn mukautua muuttuviin 

olosuhteisiin?  

- Miten kaupungin työttömyystyöt paransivat työttömien naisten toimeentuloa? Edistivätkö 

työllisyystyöt kiinnittymistä työmarkkinoille? 

 

Tutkielma kattaa ajanjakson 1920-luvulta 1950 – luvulle. Aikarajauksen on määritellyt käytettävä 

aineisto, jossa avustusjaksot alkavat 1920-luvulla ja loppuvat viimeistään 1950-luvulla. Tarkastelu 

on hyvä lopettaa 1950-luvulle, koska seuraavan vuosikymmenen aikana alkoi vahvistua konsensus 

rahallisesta työttömyyskorvauksesta ainoana työttömyyskorvauksen muotona. Asiasta säädettiin 

laki 1971, joka lakkautti kaikki vara- ja työttömyystyöt. Naisten kohdalla rahallisen työttömyystuen 

maksamiseen siirryttiin jo 1950-luvulla, sillä naisten työllistäminen työttömyystöillä koettiin 

hankalaksi. 19 Ajanjaksolle sisältyy 1930-luvun lama, joka lisäsi merkittävästi työttömyyden määrää 

Helsingissä ja näkyi nousuna köyhäinhoidon avustettavien määrässä.  

 

Tutkielma jäsentyy kolmeen osaan. Ensin tarkastellaan köyhäinapua saavien naisten ansiotyötä ja 

elinkeinoja. Sen jälkeen laajennetaan näkökulmaa ja otetaan mukaan tarkasteluun ei työperäiset 

ansiot. Luvun 4 lopussa luodaan katsaus naisten ansiotulojen merkitykseen perhetalouden 

toimeentulon kannalta. Luvussa 5 pureudutaan vajaatyöllisyyden ja työttömyyden 

problematiikkaan naisten kohdalla. Millä tavalla naisten työttömyyteen ilmiönä suhtauduttiin 

1920-50 luvuilla. Pohdin tätä esimerkiksi sen kautta, miten naiset saivat työttömän statuksen 

työvoimatoimiston silmissä. Selvitän myös, millä logiikalla kaupunki järjesti työttömyystöitä 

naisille.  

 

 
19 Nenonen 2007, 199; 221.; Rahikainen 2007, 21-22; Rahikainen 2005. 
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1.3 Tutkimusaineistot ja rajaukset 
 
Tutkielman aineistona käytetään Helsingin kaupungin huoltoviraston arkistoon kuuluvia 

huoltoviraston henkilöakteja.  Henkilöakteista on mahdollista tehdä havaintoja siitä, millaisia 

ansioita ja toimeentulostrategioita avustusta saaneiden kotitalouden naispuolisilla henkilöillä oli. 

Henkilöakteista koostuvan aineiston avulla voidaan selvittää avustusta saaneiden naisten 

elinkeinoja ja perhetalouksien rakennetta.  Jokaisesta köyhäinapua saavasta henkilöstä laadittiin 

henkilökohtainen akti. Henkilöakti, josta käytettiin myös nimitystä huoltoselostus, oli asiakirja, 

johon köyhäinhoitoviranomaiset kirjasivat kaikki kyseisen henkilön avustamiseen liittyvät seikat. 

Akteista käy ilmi tiedot henkilön syntymäajasta, asuinpaikasta, perheenjäsenistä ja sukulaisista. 

Aktiin kirjattiin milloin ja mihin syyhyn vedoten henkilö anoi köyhäinavustusta. Avustuspäätökseen 

liittyen köyhäinhoitoviranomaiset selvittivät hakijan elämäntilanteen ja varat ja kirjasivat nämä 

tiedot hakijan henkilöaktiin. Henkilöakteista voi siis lukea sellaisista henkilön elämäntilanteessa 

tapahtuneista muutoksista, jotka vaikuttivat tämän toimeentuloedellytyksiin. Näitä olivat 

esimerkiksi miehen kuolema, lapsen syntymä, hakijan sairaus ja työkyky sekä töiden löytyminen tai 

loppuminen. Avustuspäätökseen vaikutti tietenkin hakijan mahdollisuudet tulla toimeen tuloillaan 

ja tämän takia viranomaiset selvittivät tarkkaan jokaisen tulolähteen. Kaikki ansiot pyrittiin 

selvittämään, mukaan lukien ansiot itsenäisestä yritystoiminnasta tai keikkatyöstä ilman virallista 

työsuhdetta. Viranomaisia ei kiinnostanut vain työansio, vaan myös huoneen vuokraamisella, 

tavaran panttaamisella tai ystäviltä lainaamalla saadut tulot. Köyhäinapu oli laina, jonka 

avunsaajan odotettiin maksavan takaisin. Viranomaiset selvittivät myös avunsaajan omaisten 

varallisuuden, sillä he olivat viimekädessä huoltoavun takaajia.  

 

Tutkielmaan valittu henkilöakteista koottu aineisto on alun perin koottu Antti Häkkisen 1930-luvun 

lamaprojektia varten. Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia köyhyyden ylisukupolvisuutta. 

Aineistoa on kerätty lamatalouden kuvaamisen näkökulmasta ja aktien valinnan pohjana on ollut 

teoreettinen otanta. Häkkisen tutkimuksessa käytetty aineisto sisälsi 154 henkilöaktia, jotka oli 

valittu kolmelta eri otantavuodelta 1927, 1933 ja 1936. Hakija tai kotitalous, jota henkilöakti 

koskee, on tullut avun piiriin näinä vuosina. Aineisto sisältää 154 henkilöaktia, mutta Häkkisen 

tutkimuksessa keskityttiin loppujen lopuksi vain kymmeneen tämän aineiston joukossa olleeseen 

perheeseen. Aineistoa ei siis koko laajuudessaan ole käytetty missään aikaisemmassa 

tutkimuksessa. Itse käytin varsinaiseen analyysiin 72 henkilöaktin joukkoa, jotka sisälsivät viitteitä 
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naisten työstä. Tarkasteluni ei kohdistunut siis kaikkiin 154 henkilöaktiin vaan rajoittui 72 

henkilöaktin joukkoon, jotka edustivat osittain tai kokonaan naisvetoisia kotitalouksia. Olen 

arvioinut, että Häkkisen tutkimusta varten kerätyn aineiston käyttö omassa tutkimuksessani ei 

vinouta tutkimustuloksia. Oman tutkimuskysymykseni kannalta se muistuttaa satunnaisotantaa.  

On toki mahdollista, että 1930-luvun lama näkyy henkilöakteissa lisääntyneenä tilapäistyönä ja 

katkonaisina työsuhteina. Huoltoavun saajien toimeentulo perustui kuitenkin normaaliaikoinakin 

katkonaisiin ja lyhyisiin työsuhteisiin. Muuten he eivät olisi olleet köyhäinhuollon avustettavina. 

Parikan mukaan 1930-luvun lama oli erityisesti palkkatyöläisyyteen kiinnittyneen perheen tai 

yksittäisen työläisen kriisi.20 Huoltoavun saajat olivat ryhmänä niin heikosti työmarkkinoille 

kiinnittyneitä, että heidän toimeentuloonsa laman vaikutukset olivat todennäköisesti pienemmät. 

Tutkimieni naisten tulot perustuivat pitkälti vakiintuneesta palkkatyöstä poikkeavaan 

ansionmuodostukseen.   

 

Aineisto soveltuu mielestäni hyvin köyhyyssidonnaisten toimialojen selvittämiseen. 

Köyhäinhoitoviranomaisten motiivi oli selvittää, täyttyivätkö taloudelliset kriteerit avun saannille. 

Tämän takia he yrittivät päästä kaikkien tulonlähteiden jäljille, riippumatta siitä oliko kyse 

työperäisistä vai muista ansioista. Köyhyyteen kytkeytyvistä naisammateista on vaikea saada 

tietoa muista lähteistä. Aikakauden ammattitilastoinnit eivät huomioineet kovin hyvin muiden 

kuin perheen pääelättäjän työtä. Epäsäännöllisistä ja vaihtelevasta työstä ei jäänyt merkintää 

mihinkään tilastoon. Verotietoja on joskus käytetty aineistona naisten ammatissa toimivuutta 

kartoittavissa tutkimuksissa.21 Kaikkein pienituloisimmat ammatinharjoittajat rajautuivat kuitenkin 

pois verotiedoista, sillä 1900-luvun alussa alle 800 markkaa vuodessa tienaavien ei tarvinnut 

maksaa Helsingissä veroja.22 Henkilöaktiaineisto on siis yksi harvoista aineistoista työväen 

muistitietoaineiston lisäksi, jolla päästään käsiksi muiden kuin perheen pääelättäjän 

epäsäännöllisiin ja tilapäisiin tulonhankintakeinoihin. Ne tarjoavat merkittävän johtolangan 

naisten työn ja toimeentulon maailmaan aikana, jolloin naisten paikkaa ja asemaa luonnehti 

enemmän hänen siviilisäätynsä, ei niinkään ammattinimikkeensä.  

 

 
20 Parikka 1994, 267. 
21 Saaritsa 2019; Vainio-Korhonen 2001. 
22 Moring 2015, 52. 
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Aineiston heikkoutena on sen rajallisuus, eli sillä ei tavoiteta kuin ne epävarmoilla työmarkkinoilla 

työskennelleet naiset, joiden kotitalouksissa kynnys hakea köyhäinapua ylittyy. Suuri joukko 

tilapäisillä ansioilla sinnittelevistä naisista selvisi ilman köyhäinapua, eikä siksi päädy tämän 

tutkimuksen aineistoon. Aineisto tarjoaa siis vain pienen kurkistusikkunan laajempaan ilmiöön, 

joka on epävarma toimeentulo naisammateissa. Lisäksi lähdemateriaali ei tarjoa aukotonta kuvaa 

huoltoavun saajan toimeentulosta. Ensinäkin kirjauksia löytyy vain niiltä osin, kun avunhakija on 

ollut yhteydessä köyhäinhoitoviranomaisiin. Tuloista ja toimeentulokeinoista saatu data on siis 

hajanaista ja sisältää aukkoja. Ajanjaksot, joista ei löydy merkintöjä, ovat todennäköisesti merkki 

työllistymisestä. Näistä jaksoista ei saada tietoa henkilöaktien kautta.  

 

Lisäksi aineiston luennassa on huomioitava, että avunhakija ja viranomainen toimivat kumpikin 

oman intressinsä ohjaamana. Viranomaisen intressi oli välttää turhien avustusten jakamista. 

Köyhäinhoidon linja oli se, että kansalaisten oli kaikin keinoin tultava toimeen yhteiskunnan apuun 

turvautumatta. Köyhäinhoito oli viimesijainen oljenkorsi ja avun tuli olla vähin tarpeenmukainen. 
23 Avunhakijan näkökulmasta tavoitteena oli saada helpotusta usein äärimmäiseen niukkuuteen. 

Tähän kelpasivat kaikki keinot. Avustettavat eivät välttämättä kertoneet viranomaisille kaikista 

tuloistaan. Viranomaiset olivat kirjanneet useaan henkilöaktiin epäilynsä, että avunhakija on 

jättänyt tahallaan ilmoittamatta työpaikoistaan tai tuloistaan. Joskus henkilöakteista paljastuu, 

että perheenjäseniä oli kielletty mainitsemasta avunhakijan kaikista toimista 

köyhäinhoitoviranomaisille. Asiakirjat on kirjoitettu viranomaisten toimesta, joten heidän 

epäilynsä, mielipiteensä ja ajatuksensa pääsevät ääneen dokumenteissa. Avunhakijoiden ajatusten 

ja motiivien jäljille ei dokumenttien avulla pääse.  

 
Tutkielmassa on lisäksi käytetty aineistona naisten työtupien johtokunnan pöytäkirjoja, jotka 

sijaitsevat myös Helsingin kaupunginarkistossa naisten työtuvat nimisessä arkistonmuodostajassa. 

Pöytäkirjoista on selvitetty naisten työtupien toimintaa ja johtamista, sekä toiminnan tavoitteita. 

Tietoja täydennettiin naisten työtupien sekä köyhäinhoidon vuosikertomuksista, jotka julkaistiin 

vuosittain teoksessa kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta. Samasta lähteestä saatiin 

myös tilastotietoa toimintaan liittyen. Naisten työttömyystöiden järjestämistä pohdittiin myös 

useissa kaupungin mietinnöissä, joita on käytetty tämän työn lähteinä.  Kaikki edellä esitellyt 

 
23 Haatanen 1992, 101. 
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kaupungin asiakirjatlähteet antavat tietoa työtupien hallinnon ja virkamiesten edesottamuksista. 

Sen sijaan työtupiin osallistuneiden työttömien naisten näkemykset toiminnasta jäävät hämäriksi. 

Johtokunnan pöytäkirjojen liitteistä löytyi muutamia työtupaan osallistuneiden naisten laatimia 

kirjeitä, joiden avulla saatiin kuvaa myös osallistujien kokemuksista. Ne tarjosivat arvokkaan 

todistuksen työttömyystyöstä kokijan näkökulmasta. Henkilöakteista on myös pystytty 

havainnoimaan milloin ja missä elämäntilanteissa työttömyystöihin päädyttiin. Osallistumisesta 

kertoi viranomaisen merkintä henkilöaktissa, mutta kokemuksen jäljille ei sen tarkemmin päästä.  

 

Havaintoja köyhäinapua saaneiden elinkeinoista ja työttömyydestä on täydennetty 

tilastoaineistolla, jota on julkaistu kertomuksissa Helsingin kunnallishallinnosta ja Helsingin 

kaupungin tilastollisissa vuosikirjoissa. Näitä on täydennetty hakemalla Helsingin 

kaupunginarkistosta tilastotoimiston laatimia taulukoita köyhäinhoitoon liittyen. Painetuissa 

lähteissä julkaistut taulukot perustuivat tilastotoimiston datoihin. Tilastotoimiston taulukoista oli 

mahdollista löytää tietoa, joka ei päätynyt painettuihin julkaisuihin. Yhdistelemällä eri lähteiden 

tarjoamia tilastoja, loin omat taulukkoni köyhäinhoidosta, jotka löytyvät tutkielman liitteistä. 24 

 
1.4 Tutkimusmenetelmät 
 
Tutkielma on menetelmältään laadullinen tutkimus, jossa ilmiötä kuvataan aineistosta tehtyjen 

havaintojen avulla. Havaintojen muodostamisessa hyödynnetään metodina sisällönanalyysia, 

jonka avulla hajanainen aineisto järjestetään selkeään ja tiiviiseen muotoon hävittämättä sen 

sisältämää informaatiota. Sisällönanalyysissa aineisto hajotetaan ensin osiin, käsitteellistetään ja 

muodostetaan tutkimuskysymysten kannalta uusiksi loogisiksi kokonaisuuksiksi.25 Käytännössä 

aineiston jäsentelyssä on edetty koodaamalla. Koodaamisen ja analyysin apuvälineenä käytettiin 

ATLAS.ti ohjelmaa. Aineistosta on havainnoitu, millaisia työperusteisia tulonlähteitä huoltoapua 

saaneilla naisilla oli.  Näille toimeentuloille on annettu koodi, joka kuvailee niitä. Seuraavassa 

vaiheessa koodit on yhdistetty laajempiin yläkategorioihin. Nämä yläkategoriat kuvaavat alaa tai 

ammattia, johon toiminta kuului. Koodeista muodostettuja ammattikategorioita oli kuusi: 1.) 

ansiokäsityö ja kotiteollisuus, 2.) pennikapitalismi, 3.) palvelija 4.) myynti ja kaupustelu 5.) 

tehdastyö 6.) ulkotyö. Elinkeinoista kertovat havainnot on muodostettu aineistolähtöisesti, mutta 

yläkategorioiden määrittämiseen on käytetty tutkimuskirjallisuuden avulla muodostettua 

 
24 Liitteet 2 ja 3. 
25 Sarajärvi & Tuomi 2018, 108.  
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tietämystä erilaisista köyhäinammateista. Luvussa 3. käydään läpi ne ammattikategoriat, joista 

kertyi eniten havaintoja. Jokainen ammattikategoria saa oman alalukunsa, jossa esitellään alaan 

liittyneitä piirteitä ja toimintamalleja. Henkilöakteissa ei ole keskitytty kuvaamaan työtoiminnan 

luonnetta kovin tarkkaan, sillä viranomaiset olivat kiinnostuneempia selvittämään hakijoiden 

tulojen suuruutta. Tämän takia aineiston antamaa kuvaa kaupunkiköyhälistön elinkeinoista on 

täydennetty tutkimuskirjallisuuden tarjoamalla viitekehyksellä. Havaintoja ja tutkimustietoa 

yhdistämällä konstruoidaan kuva siitä, millaisilla aloilla köyhäinapua saavat naiset työskentelivät.   

 

Analyysimenetelmää, jossa aineistosta muodostettuja havaintoja yhdistetään aikaisempaan 

tutkimustietoon ja teoriaan kutsutaan teoriaohjaavaksi sisällönanalyysiksi. Se sijoittuu 

menetelmänä aineistolähtöisen ja teorialähtöisen sisällönanalyysin välimaastoon. Analyysi lähtee 

liikkeelle aineistosta käsin, mutta aiheesta tuotettua tutkimustietoa ja teoriaa käytetään hyödyksi 

analyysin toteuttamisessa. Päättelyn logiikka ei noudata induktiivista (yksittäisestä yleiseen) tai 

deduktiivista (yleisestä yksittäiseen) kaavaa. Sen sijaan metodi muistuttaa abduktiivista päättelyä, 

jonka mukaan teoriat muodostuvat havainnoista, joiden tekemistä ohjaa jokin johtoajatus. 26 

Teoriaohjaavan sisällönanalyysin lähtökohtana on tiedostaa, että tutkielman kirjoittaja ei voi 

kadottaa tietojaan, joita on hankkinut tutustuessaan aiheeseen. Tästä näkökulmasta puhtaasti 

aineistolähtöitä analyysiä pidetään epärealistisena toteuttaa.27 

 

Tutkimusstrategian muotoutumista innoittivat Moringin ja Fuchsin tutkimukset pienituloisimpien 

kaupunkilaisnaisten työn ja toimeentulon piirteistä.28 Näissä tutkimuksissa toimeentulokeinoina 

huomioitiin muutkin, kuin työperusteiset tulonlähteet. Näitä olivat esimerkiksi asukkien 

pitäminen, lasten antaminen kodin ulkopuolelle elätettäviksi tai lasten tienaamat ansiotulot. Loin 

omat koodit kuvaamaan edellä mainittuja toimeentulokeinoja.  

 

Naisille suunnattua työttömyystyötä jouduttiin lähestymään viranomaislähteistä, koska 

osallistujien kertomuksia ei ole kirjattu mihinkään lähteisiin. Analyysi muodostettiin johtokunnan 

pöytäkirjojen, vuosikertomusten ja komiteamietintöjen pohjalta. Organisaatiossa tapahtuneet 

muutokset tarjosivat pisteitä, missä tarkastella toiminnan taakse kätkeytyviä tavoitteita ja arvoja. 

 
26 Mt.,  95 
27 Salo, 2015, 172 
28 Moring 2015; Fuchs 2005.  
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Osallistujien näkökulmaa pystyttiin selvittämään lähinnä havainnoimalla henkilöakteista, ketkä 

olivat osallistuneet työtupatoimintaan ja missä elämäntilanteissa. Yhden henkilöaktin pohjalta 

muodostettiin aikajanakuvaaja työuran eri vaiheista, joka löytyy tutkielman liitteistä. Kuvaaja 

auttoi hahmottamaan työn ja työttömyyden vaihtelua köyhäinavun saajien kohdalla.  

 
Tarkoituksena ei ole testata minkään teorian paikkaansa pitävyyttä, vaan ennemminkin 

käyttämään ilmiöstä luotua tutkimusta täydentämään kuvaa, joka köyhäinhoitodokumenteista 

piirtyy. Ilmiönä naisten työtä ja toimeentuloa työmarkkinoiden marginaalissa leimasi piilossa 

pysyvyys. Historialliset dokumentit tai aikalaistilastoinnit eivät tarjoa valmista kuvaa 

todellisuudesta, vaan tutkijan pitää seurata useita johtolankoja päästäkseen ilmiön jäljille. 

Tutkimuksen haasteena on rakentaa hajanaisesta ja aukkoisesta viranomaisaineistosta kuvaa 

työmarkkinoiden marginaalissa muodostuneista ansaitsemisen tavoista. Tämän takia tulkinnan 

viitekehyksenä käytetään olemassa olevaa tutkimusta ja tietämystä kaupunkiköyhälistön 

tyypillisistä elinkeinoista. Aiheesta tuotettu tieto ei saa kuitenkaan ohjata havainnoista 

muodostettuja päätelmiä. Aineistosta nousevat havainnot, jotka kiistävät tai kyseenalaistavat 

aiemman tiedon, ovat metodin kannalta yhtä merkityksellisiä. Ilmiön kuvaaminen on 

tasapainottelua suuresta havaintojoukosta muodostettujen yleistysten ja ennakoidusta 

poikkeavien tietojen esittämisen välillä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa myönnetään se, että 

tutkimuksen löydökset ovat tukijan omia tulkintoja aiheesta. 29 

 

Lähdeaineistosta pyritään viranomaisen kirjaamia tiedonmuruja hyödyntämällä konstruoimaan 

kuva työläisnaisten toimeentulosta heidän omasta toimijuudestaan käsin. Samalla pyritään 

hahmottamaan olosuhteita ja realiteetteja, joiden rajoissa he toimivat. Tarkastelemalla 

toimijuutta työmarkkinoiden marginaalissa, pystytään samalla ymmärtämään rakenteita, joita 

yhteiskunta normalisoi esimerkiksi liittyen siihen, mikä oli sovelias perheenelatus. Tässä mielessä 

voidaan puhua mikrohistoriallisesta tutkimusotteesta. Mikrohistoriallinen analyysi nostaa 

tutkimuksen keskiöön epätyypillisen tai marginaalisen vastakohtana merkkihenkilöiden historialle. 

Mikrohistoria voi olla avain tiettyyn aikakauteen olematta silti edustava. Metodi hyödyntää 

tutkimusasettelua ”poikkeuksellinen tyypillisyys”.30 Alan johtavien teoreetikoiden Giovanni Levin 

ja Carlo Ginzburgin lanseeraama johtolankametodi kuvaa ehkä parhaiten tässä tutkielmassa 

 
29 Metsämuuronen 2005, 201. 
30 Peltonen 1999, 132. 
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hyödynnettyä lähestymistapaa. Otetaan lähtökohdaksi jokin erityinen, vastavirtaa edustava ilmiö 

tai tapahtuma ja rakennetaan sen merkityksien kautta kuva yleisestä. 31 Tällainen näkökulma 

auttaa hahmottamaan niitä arkielämän reunaehtoja, elämäntilanteita, sekä myöskin 

yhteiskunnassa vallinneita valtasuhteita, joiden rajoissa naiset ovat toimeentulonsa hankkineet. 

Lähtökohtana on työläisnaisten oma aktiivisuus ja taloudellinen toimijuus. Tutkielman 

viitekehyksenä on köyhäinavun saajat, mutta tälle joukolle tyypilliset toimeentulostrategiat ja 

ansaintamallit koskettivat myös laajempaa väestöä.  

 

Samalla pitää muistaa, että lähdeaineisto ei ole työläisnaisten itsensä tuottamaan vaan 

viranomaisten koostamaa materiaalia. Se ei edusta muistitietomateriaalia, jota ”history from 

below” – tyyppisen sosiaalihistorian kirjoittajat normaalisti käyttävät. 32 Materiaali on tuotettu 

viranomaisten lähtökohdista ja tämän intresseistä käsin. Henkilöaktit eivät kerro koko totuutta 

avustettavan tai tämän kotitalouden tilanteesta. Materiaalissa korostuu köyhäinhoitoviranomaisia 

kiinnostavat yksityiskohdat ja ajallisesti ne kuvaavat vain jaksoja, jolloin avustusta haettiin.    

 

1.5. Teoreettinen viitekehys 
 
1.5.1 Naishistoriallinen tutkimusote 
 
Tutkielman lähtökohtana on sukupuolta tunnistava historiantaju33, joka auttaa havaitsemaan ne 

yhteiskunnan rakenteet, jotka ovat pitäneet naisten työtä marginaalissa. Naishistorian tutkimus 

antaa viitekehyksen, jossa purkaa niitä käsityksiä, joita naisten työhön on liitetty. Se on lähtökohta, 

josta tarkastella työmarkkinoiden ja sukupuolen kytköstä epävarman työmarkkina-aseman 

taustalla. Millä tavalla sukupuoleen perustuvat mekanismit, kuten palkkahierarkia, ylläpitivät ja 

synnyttivät köyhäin- tai matalapalkka-aloja. Naishistorian ammentavaa lähtökohta on myös tehdä 

näkymättömiä toimijoita, tässä tapauksessa huoltoapua saavia naisia, näkyviksi. Tutkielman lähtee 

siitä oletuksesta, että mitä matalamman tuloluokan perheestä oli kyse, sitä todennäköisemmin 

vaimot tai yksinhuoltajaäidit osallistuivat työmarkkinoille. Naisten ansiot olivat työväestön 

pienituloisimmassa osassa hyvin todennäköisesti perheen toimeentulon edellytys. Siitä huolimatta 

naisten ansiotyö kotona ja kodin ulkopuolella edusti näkymätöntä työtä, joka kätkeytyi tilastojen 

 
31 Peltonen 2006, 150. 
32 Mt., 145. 
33 Määritelmää käytetään esim. Suoranta 2009, 19.  
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taakse. Tähän vaikutti 1900-luvun alun yhteiskunnassa vallinneet normit ja ihanteet porvarillisesta 

kotitaloudesta, jossa perheenelatus kuului miehen vastuulle ja koti oli naisen luonnollinen 

ympäristö. 34 Tämän siitäkin huolimatta, että naisten johtamat kotitaloudet olivat yleisiä 

monestakin syystä, esimerkiksi kaupunkien väestörakenteesta johtuen. Kaupungeissa vallitsi 1800-

luvun taitteessa naisenemmistö ja naisten elinikäinen naimattomuus oli tavallista.35 Työläisistä 

tuotettua historiankuva on jossain määrin vajavaista yksinhuoltajien, leskien ja muiden itsensä 

elättäneiden naisten ansiotyön osalta ja naishistorian tutkimustraditio on osaltaan pyrkinyt 

täydentämään kuvaa.36 

 
Historiantutkimuksessa sukupuoli nousi tarkasteluun naishistoriantutkimuksen myötä 70-luvulla. 

Ensimmäisessä vaiheessa havahduttiin siihen, että tutkimusta oli tuotettu pääosin miehistä ja 

naisten oli aika päästä esiin historian toimijoina. Erityisesti naisten tekemä työ kiinnosti 

historiantutkijoita. 80-luvulla naisten roolin näkyväksi tekemisestä siirryttiin tarkastelemaan 

sukupuolta ja sukupuolijärjestelmiä yhteiskunnassa vaikuttavina valtarakenteina. 

Sukupuolijärjestelmästä puhuttaessa viitataan yhteiskunnan tapaan määritellä sukupuolen erot, 

naisinen ja miehinen. Tässä lähestymistavassa erotetaan toisistaan biologinen ja sosiaalinen 

sukupuoli. Sosiaalinen sukupuoli on näistä historiantutkimuksen kannalta mielenkiintoinen 

analyysin väline, sillä se muistuttaa sukupuolen suhteiden historiallisesta ja yhteiskunnallisesta 

luonteesta. Sosiaalinen sukupuoli on kulttuurinen tuote, joka määrittää naisille ja miehille erilaisen 

liikkumatilan yhteiskunnissa. Scottin mukaan sukupuoli oli ja on ennen kaikkea tapa jäsentää 

yhteiskunnallisia valtasuhteita. 37 Naiseus ja miehisyys on eri aikakausina käsitetty eri tavalla, 

esimerkiksi naisen työ on tiettynä aikakautena voinut olla miehen työ. Näkökulma on 

hedelmällinen, kun se johtaa vanhojen käsitteiden uudelleentarkasteluun. Esimerkiksi käsite 

kotitalous voidaan nähdä tapana järjestää työnjako porvarillistuvassa yhteiskunnassa. 38  

 
Naisten työtä ja toimeentuloa on lähestytty eräänlaisen tasa-arvo paradigman kautta, eli 

pohdittiin sitä, millainen oli naisten työura suhteessa miehiin. Naisten siirtyminen palkkatyöhön 

kodin ulkopuolelle on nähty alkuna modernille (pohjoismaiselle) tasa-arvolle. 39 Tätä näkemystä on 

 
34 Moring 2015, 47. 
35 Rahikainen 2007, 12; Markkola 1994, 45. 
36 Moring 2015; Rahikainen & Räsänen 2001; Markkola 1994. 
37 Scott 1986.  
38 Vainio-Korhonen 2002, 20-23; Haapala, 1989, 74. 
39 Haapala 1989, 77; Vattula 1891b, 63. 
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tarkasteltu kriittisesti naisten ansiotyötä käsittelevissä tutkimuksissa ja historioitsijat ovat 

varoittaneet vetämästä yhtäläisyysviivaa naisten ansiotyön ja emansipaation välille. Vattula 

mukaan samalla, kun naisten ansiotyö ja mahdollisuudet palkkatyöhön lisääntyivät, alkoi 

ammattien luokkaluonne korostua. 40 Tähän liittyen tutkijat ovat painottaneet toimeentulon 

edellytyksiä korostavaa näkökulmaa eli sitä, että naisten ansiotyö oli alimmalle tuloluokalle pakon 

sanelema välttämättömyys – ei emansipaatiosta johtuva ilmiö. 41 Työtätekeviä naisia ei voi 

käsitellä yhtenäisenä ryhmänä. Samalla kun ylä- ja keskiluokkaisille naisille ansiotyö merkitsi 

vapautta, työväenluokkaisille naisille se merkitsi pakkoa.42 Haapalan mukaan tasa-arvonäkökulman 

painottaminen voi johtaa myös ns. kurjuushistorioihin, joissa naisten toimijuus jää näkökulmana 

paitsioon. Näin tarkasteltuna ei oteta huomioon ansiotoimintaa, jonka turvin naiset ovat luoneet 

omat toimeentulonsa edellytykset.  Tasa-arvoon keskittyvän paradigman sijaan naishistorian 

tutkimuksessa on suunnattu huomio yhteiskunnassa vallinneisiin sukupuolijärjestelmiin ja 

sukupuolen merkityksiin. 43 Näistä lähtökohdista perhe-elämää ja työmarkkinoita voidaan 

tarkastella ilmentyminä yhteiskunnassa vallinneista normeista, jotka ilmensivät sisäistettyjä 

käsityksiä sukupuolten välisistä suhteista. Työmarkkinoiden marginaalissa vallitsi omanlaisensa 

sukupuolijärjestelmä, johon toimeentulon niukkuus, taloudellinen pakko ja kurjuudesta johtuneet 

olosuhteet vaikuttivat.  

 
Millaisia olivat ne normit, jotka vaikuttivat työläisnaisen asemaan ja perhe-elämään. Juuret 

ulottuvat jo 1700-luvulle, jolloin yleinen laki naimiskaaresta liitti vaimon miehensä säätyyn ja 

tilaan. Mies hallitsi perheen yhteistä ja yksityistä omaisuutta, vastasi vaimonsa puolesta ja käytti 

ehdotonta päätösvaltaa perheessä. Erityisesti laki vaikutti siihen, että vuosisatoja naimisissa olleen 

naisen toimeentulon katsottiin olevan aviomiehen vastuulla. Miehen asema edusmiehenä, 

perustui siihen, että hänen vastuunsa perheen elättämisestä oli suurempi, kuin vaimon. Käsitys 

miehen velvollisuudesta elättää perheensä eli vahvana koko Euroopassa vielä 1900-luvun alussa, 

siitäkin huolimatta, että naiset osallistuivat yhä enemmän kodin ulkopuoliseen palkkatyöhön. 

Perheen elatukseen liittyvissä vastuissa ei ollut kyse vain toimeentulosta vaan mitä suuremmassa 

määrin myös sukupuoleen liitetyistä ihanteista. Työmiehen miehisyyden mitta oli hänen kykynsä 

 
40 Vattula 1989b, 13. 
41 Moring 2015; Chinn 1998, 98. 
42 Vainio- Korhonen 2002, 23. 
43 Haapala 1989, 74-76. 
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elättää perheensä. Samoin ihanteellinen naiseus kytkeytyi naisen kykyyn huolehtia kodista ja 

lapsista miehen tulojen puitteissa. 44 

 
Kysymys perheen elatusvastuusta liittyi oleellisella tavalla palkkaukseen. Keskeisin tekijä naisten ja 

miesten palkkaeron määrittelijänä oli peheenelättäjyyden periaate. Tästä näkökulmasta arvioitiin 

myös naisten osallistumista ansiotyöhön. Perheen pääasialliselle elättäjälle maksetun palkan tuli 

olla sen suuruinen, että se riitti myös perheen elättämiseen. Tätä käytäntöä tutkijat nimittävät 

perhepalkaksi. Perhepalkkaihanteen mukaan nainen ei ollut perheenelättäjä ja tällä perusteella 

naisten työstä voitiin maksaa pienempää palkkaa. Suomessa ammattityöläiset ja työväenliike 

vaativat perhepalkkaa ja vahvistivat käsitystä miehestä perheen pääelättäjänä. Taustalla saattoi 

olla se, että työväenliikkeessä pelättiin naisten teollisuustyön alentavan miesten palkkoja. 

Perhepalkka juurtui Suomeen ideologisessa merkityksessä, mutta käytännössä työläisvaimot olivat 

osin tai kokonaan perheensä elättäjiä. Perhepalkkaihanne vaikutti kuitenkin siihen, että 

käytännössä naisten palkat pysyivät miesten palkkoja alemmalla tasolla.45  

 

Perheenelättäjyysmalli oli vahva ihanne muissakin vanhemmissa teollisuusyhteiskunnissa ja 

Suomeen se tulikin tuontitavarana. Englannissa naimisissa olevien naisten työnteko herätti paljon 

aikalaiskeskusteluja ja siihen liitettiin monia porvarillisiin perhearvoihin liittyviä uhkia. Naimisissa 

olevien naisten työntekoa arvosteltiin erityisesti siitä näkökulmasta, että sen seurauksena kodin- ja 

lastenhoito jäi heitteille. Englantilaisen taloustieteilijä Alfred Marshallin mukaan naisten 

markkinapalkkojen oli pysyttävä alhaisina, jotta naiset eivät hakeutuisi palkkatyöhön ja laiminlöisi 

kodinhoidollisia velvollisuuksiaan.46 Vastuullisten miesten ei katsottu voivan antaa lastensa ja 

vaimojensa ottaa vastaan työtä tehtaissa, joiden karussa ilmapiirissä heidän moraalinsa saattaisi 

pahimmillaan turmeltua. Epäiltiin myös, että työssäkäyvät vaimot olivat esimerkkejä naisista, jotka 

lankesivat laiskojen ja moraalittomien miesten ansaan. Vaimojen työssäkäynti myös mahdollisti 

tällaisilla luonteenpiirteillä varustettujen miesten laiskuuden ja moraalisen rappion. Toista 

näkökulmaa edustivat naisasianaiset ja feministit, jotka tosin hekin kommentoivat ilmiötä 

keskiluokan näkökulmasta. Heidän mukaansa ansioäidit ja työssäkäyvät vaimot toimivat tasa-

arvon etulinjan taistelijoina. Omien ansioiden mukana nähtiin tulevan naisen vapaus ja 

 
44 Lähteenmäki 1997, 158. 
45 Markkola 1994, 158-162 
46 Marshall 1895; Suoranta 2009, 24. 
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riippumattomuus miehestään. 47 Englannissa ja Yhdysvalloissa naisten ansiotyö nähtiin sen 

tasoisena uhkana miesten palkoille ja työläiskodille, että heitä pyrittiin sulkemaan pois miehisiltä 

aloilta. 48 

 
Suomessakin työläisnaisliike ylläpiti vaatimuksia kodista naisten tehtäväkenttänä, pitkälti 

eurooppalaisten ihanteiden mukaisesti. He eivät suoraan vaatineet, että miehille tuli maksaa 

perhepalkkaa ja naiset oli suljettava ansiotyön ulkopuolelle. Sen sijaan he puhuivat “naisten 

suojelulaeista” joihin kuului esimerkiksi vaatimus samapalkkaisuudesta ja työläisnaisten äitiyden 

suojelemisesta. Samapalkkaisuusvaatimus kuulosti ristiriitaiselta siinä mielessä, että samalla 

vaalittiin miehen roolia kotitalouden pääelättäjänä ja toivottiin, että perhepalkka mahdollistaisi 

tämän. Vaatimukseen kuitenkin sisältyi ajatus miesten palkkojen kohentamisesta naisten palkkoja 

nostamalla. Markkolan mukaan naiset ikään kuin hinnoittelivat itsensä ulos työmarkkinoilta 

perheen eduksi. Työväenliikkeessä tiedostettiin, että nainen saattoi joutua vastuuseen perheensä 

elättämisestä miehen työttömyyden, sairauden, kuoleman tai huonotapaisen elämän johdosta. 

Tätä pidettiin kuitenkin olosuhteiden aiheuttamana pakkona. Miesten alhaisten palkkojen nähtiin 

aiheuttavan sen, että vaimo joutui hankkimaan kotona tehtävää ansiotyötä täydentääkseen 

perheenelatusta. Työväenliikkeen palkkavaatimukset tarkoittivat ensisijaisesti vaimolle 

mahdollisuutta vapautua ansiotyöstä kodin hyväksi. Vaatimuksista huolimatta työväen parissa 

tiedostettiin, että todellisuudessa suomalaisessa työläisperheessä nainen oli vähintäänkin osittain 

perheen elättäjä. 49 

 
1.5.2 Subaltern classes – alistettujen luokkien käsite työväenhistorian tarkastelussa 
 

Työläisyyden historiaa on teoretisoitu paljonkin eri tutkimuksissa. Tämän tutkimuksen kannalta on 

oleellista teoreettinen tutkimus, joka ei käsittele työläisten luokkaa homogeenisena joukkona vaan 

erottaa siihen rakentuneet eri segmentit. Helsinkiläiset köyhäinapua saavat työläisnaiset olivat 

segmentti, jonka työmarkkina-asema oli heikko ja heidät voi nähdä sijainneen palkkatyöläisten 

hierarkiassa alimmassa kategoriassa. Seuraavaksi esittelen Marcel van der Lindenin teoriaa 

sorrettujen tai alistettujen luokkien (subaltern classes) käsitteestä työväestön historian 

tarkastelussa. 

 
47 Chinn 1998, 97-98. 
48 Markkola 1994, 163. 
49 Mt, 164-168. 
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Tarkastelemani työvoiman tutkimiseen sovelletaan Marcel van der Lindenin teoretisointia 

globaalista työväenhistoriasta (Global labour history). Van der Lindenin näkökulma on 

uudenlainen näkemys työväenhistoriaan, jonka tarkoituksena on välttää eurosentrisyys ja tuoda 

paremmin esille erilaisia alisteisen työn muotoja (subaltern work). Van der Linden haastaa 

työväenluokkaan perinteisesti liitetyt totuudet, jotka juontavat juurensa siitä, että käsite on 

syntyjään 1800-luvun Euroopasta.  50 

 

Van der Lindenin luoma subaltern class, eli sorretun tai alistetun luokan käsite paikkaa sitä aukkoa, 

jonka perinteinen työväenhistoria on jättänyt palkkatyön tutkimukseen. Karl Marx määritteli 

teoksessaan Pääoma, että kapitalistisessa tuotantoketjussa työvoima on vapaa hyödyke, jota 

työläiset myyvät kuin mitä tahansa muutakin hyödykettä vapailla markkinoilla. Tähän nojaa 

Marxin käsite vapaasta palkkatyöläisestä, joista työväenluokka pääasiassa koostuu. Van der Linden 

haastaa Marxin määrittelemät viisi alaluokkaa kapitalistisessa hierarkiassa, jotka Marxin mukaan 

olivat pikku porvaristo (elättää itsensä pienimuotoisella tuotannolla ja kaupalla), itsensä 

työllistäjät, orjat ja ”lumpenproleaatin”, joka vapaasti käännettynä tarkoitta ryysyköyhälistöä. 

Marx näkee vapaan työläisen muista alistetuista työläisten luokista sosiaalisesti erillään olevana 

ryhmänä. Van der Lindenin teoria pohjautuu siihen, että palkkatyöläinen ei ole globaalisti 

tarkasteltuna työn organisoinnin normi, vaan muut tavat ovat yleisempiä. 51 

 

Van der Lindenin mukaan työn hyödykkeistäminen on todellisuudessa paljon monimutkaisempi 

prosessi, kuin mitä Marx esittää. Työläinen ei aina ole myymänsä hyödykkeen, tässä tapauksessa 

työ, omistaja. Näin on muun muassa sellaisissa tilanteissa, missä on kyse pakotetusta orjuudesta, 

työn alivuokrauksesta tai itsensä työllistäjän suorittamasta työstä. Todellisuudessa työn 

organisoinnissa on olemassa suuri määrä välimuotoja, jotka eivät mahdu Marxin kategorisointiin. 

Näitä hän on omassa tutkimuksessaan luokitellut seuraavasti:  

 

1.) Intermediate forms between wage labor and slavery 

2.) Intermediate forms between wage labor and self-employment 

3.) Intermediate forms between slavery and self-employment 

 
50 van der Linden 2008.  
51 Van der Linden 2008. 20-22. 
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4.) Intermediate forms between wage labor/slavery / self-employment and 

lumpenproletariat52 

 

Van der Lindenin siis luo alistetun luokan kategorian vapaan palkkatyöläisen rinnalle ja korostaa, 

että jako näiden luokkien välillä ei ole niin selkeä, kuin mitä perinteinen työväenhistoria on 

antanut ymmärtää. Työn organisoinnin välimuodot vapaan palkkatyön ja alistetun työn välillä 

pitäisi ottaa huomioon. Van der Lindenin kuvailemat työn organisoinnin välimuodot esiintyivät 

myös 1900-luvun alun helsinkiläisillä työmarkkinoilla.  

 

Van der Lindenin mukaan alistettuun työhön liittyi useita vaihtelevia työmarkkinarooleja ja 

ansaintastrategioita. Tämä näkyy myös tutkimieni työläisnaisten kohdalla, jotka saattoivat tehdä 

palkkatyötä tiettyinä aikoina, mutta työtilanteen ollessa huono työllistää itsensä esimerkiksi 

kotiompelijoina tai pyykkäreinä. Alisteista työtä tekeville oli yhteistä ansaintalogiikan 

mukauttaminen pakon edessä.  

 

Alistetun työn käsite auttaa näkemään työn organisoinnin lisäksi erilaisia kontrollin ja vallankäytön 

mekanismeja. Yksi epäarvoistava tekijä oli tuotantoprosessissa käytettyjen tuotantovälineiden 

omistukseen liittyvät vaihtelevat käytännöt.53 Marx oli sanonut, että työläisen omistama ainoa 

tuotantoväline on hänen työvoimansa. Tämä pätee ainoastaan vapaaseen palkkatyöläiseen, sillä 

esimerkiksi erilaisissa vuokratyön tai itsensä työllistämisen muodoissa työläinen joutui itse 

kustantamaan tuotantovälineiden hankkimisen. Näin joutui toimimaan esimerkiksi kotiompelija tai 

helsinkiläinen pyykkäri, joka maksoi itse pyykkäykseen tarvittavat pesuaineet ja vesimaksut.  

 

Van der Lindenin sorrettujen tai alistettujen luokkien teoria sopii mielestäni hyvin köyhäinapua 

saavien naisten työmarkkinapositioiden analysointiin. Se rikkoo perinteisen työväenhistorian 

luomaa käsitystä palkkatyöläisestä työläisyyden normina. Alistetun luokan näkökulmasta voidaan 

tarkastella marginaaliin jäävää työtätekevää luokkaa, jonka tekemä työ ei noudattanut 

vakiintuneen palkkatyön periaatteita. Tästä syystä se sopii erityisen hyvin naisten työn 

tarkasteluun. Monet naisten tekemät työt edustivat vakiintumattomia elinkeinoja, joissa työn 

organisoinnin muodot vaihtelivat. Työtä tehtiin usein ei työsuhteisesti, mutta silti esimerkiksi 

 
52 Mt., 22-28. 
53 Mt., 21, 25, 33. 
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kotiompelu noudatti tiettyjä työntekijän ja työn teettäjän välillä olevia valtarakenteita. Lisäksi 

teorian avulla voidaan tarkastella pakotetun työn eri muotoja. Näkökulma sopii 1900-luvun alussa 

Suomessa vallinneen työttömyyspolitiikan tarkasteluun, jota kuvasti työlinja, eli apua sai vain työtä 

vastaan. Pakotetun työn eri muodoista löytyy piirteitä työttömien kontrollointiin luoduissa 

järjestelmissä, joita edustivat erityisesti työlaitokset mutta jossain määrin myös työttömille 

suunnatut työtuvat. 

 
 
1.6 Aiempi tutkimus ja naisammatit aikalaistilastoissa 
 
 
1.6.1 Naisten työ ja toimeentulo tutkimuskohteena 
 
Naisten työn ja toimeentulon tutkimus on myötäillyt naisasialiikkeen kehityksen suuntaviivoja sekä 

Suomessa, että ulkomailla. Tutkimus on vahvasti linkittynyt naishistorian paradigmaan, jonka 

keskeinen tutkimuskohde naisten työ ja ansiot ovat.  Kiinnostus anisten työoikeudellista asemaa ja 

työoloja kohtaan heräsi jo 1900-luvun alussa. Ammattientarkastaja Vera Hjelt teki pioneerityötä 

naisten ammattiolojen kuvaajana. Hänen tutkimuksensa naisten työoloista julkaistiin osana 

teollisuushallituksen vuonna 1901 aloittamaa Työtilasto-sarjaa, joka sisälsi tutkimuksia 

tupakkateollisuudesta sahateollisuuteen.  Hjeltin Tutkimus ammattityöläisten toimeentulosta 

Suomessa 1908 – 1909 54 Hjeltin tutkimus edustaa ensimmäisiä Suomessa tehtyjä 

kulutustutkimuksia ja se avaa työläisperheiden toimeentulo ja arjen selviytymistä. Tutkimus 

toteutettiin jakamalla kotitalouksille talouskirjoja, joita heidän tuli täyttää. Tutkimus vaati siihen 

osallistuvilta perheiltä pitkäjänteisyyttä ja lopulta aineisto koostettiin 380 hyväksytystä 

talouskirjasta. Tämän tutkielman kannalta mielenkiintoisin tieto sisältyy niihin 62 naisten 

johtaman kotitalouden tuloihin, jotka sisältyvät Hjeltin aineistoon. Hjeltin mielenkiintoisin 

päätelmä oli, että naispuolisten elättäjien kotitaloudet eivät voineet tulla toimeen pelkästään 

naisten ansioilla. Tutkimusta ammattityöläisten toimeentulosta oli edeltänyt Hjeltin Tutkimus 

Ompelijattarien ammattioloja Suomessa.55 Erityisesti Hjeltin esiin tuomat tiedot ompelijoiden 

palkkauksesta ja ammatin raskaudesta auttoivat rakentamaan kuvaa toimialasta, joka esiintyi 

hyvin yleisesti henkilöaktiaineistossa.  

 

 
54 Hjelt 1912 
55 Hjelt 1908.  



 23 

1980-luvulla ilmestyi tutkimuksia naisten ansiotyön historiasta, joissa teemoina korostui naisten 

korkea työhön osallistumisen aste Suomessa. Kaarina Vattula kirjoitti ensimmäisiä tutkimuksia 

suomalaisten naisten ammatissa toimivuudesta, sekä kaupunkilais- että maalaisnaisten osalta. 

Vattulan tutkimukset Palvelustytöstä konttoristiin – naisten työhönosallistuminen 1880 – 1940 56 ja 

Lähtöviivallako? Naisten ammatissatoimivuudesta, tilastoista ja kotitaloudesta 57 selvittivät 

olemassa olevaa tilastoaineistoa hyödyntäen naisten osuutta eri alojen työvoimasta. Vattula tutki 

myös ammatissa toimivan naisväestön ikäjakaumaa ja siviilisäätyä. Vattulan tilastoihin pohjaavien 

havaintojen pohjalta piirtyy kuva ammattien tilastoinneissa ja toimenkuvissa tapahtuneista 

muutoksista naistyöntekijöiden osalta. Nämä muutokset kertovat Vattulan mukaan naisten 

ansiotyön arvostuksessa ja yhteiskunnallisessa asemassa tapahtuneista muutoksista. Vattulan 

artikkeli Lähtöviivallako? Ilmestyi osana Leena laineen ja Pirjo Markkolan artikkelikokoelmaa 

Tuntematon työläisnainen 58. Teoksen teemoja olivat työläisnaisten näkyväksi tekeminen 

ryhmänä, joka on jäänyt työväentutkimuksessa vähemmälle huomiolle. Artikkelit kyseenalaistivat 

käsitystä työstä ”vapauttavana tekijänä” ja korostivat työmarkkinoiden sukupuolittunutta 

jakautumista ja sukupuolten palkkaeroja. Riitta Oittisen artikkeli ompelijoiden työstä kuvastaa 

erinomaisesti naissukupuoleen liitettyä toimintaa, joka saa erilaisen merkityksen eri 

yhteiskuntaluokissa. 59 

 

Työteliäästä ja ahkerasta suomalaisnaisesta julkaistujen historioiden sarjaa täydensi Marjatta 

Rahikaisen ja Tarja Räisäsen toimittama artikkelikokoelma ”Työllä ei oo kukkaan rikastunna” 

Naisten töitä ja toimeentulokeinoja 1800– ja 1900-luvulla. 60 Kirja osoittaa, että työteliäät ja 

yritteliäät naiset ovat historiansa aikana kantaneet vastuun elatuksestaan mitä moninaisimmilla 

keinoilla. Samaan aikaan pitkäaikaiset ja pysyvät työsuhteet olivat naisten keskuudessa harvinaisia 

toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan asti. Marjatta Rahikaisen artikkeli ”Naiset näkyvät 

Suomessa tekevän vaikka mitä” kuvaa niitä moninaisia elinkeinoja, joita kaupunkilaisnaisilla oli 

1900-luvun alussa ja jotka tässäkin tutkielmassa nousevat esiin huoltoselostusten valossa. 

Rahikainen korostaa monipuolisuutta ja kekseliäisyyttä pakon edessä, kaupunkien työläisnaisten 

ammattikuvaa muokkaavana piirteenä. Rahikainen myös havaitsee yhteiskuntaluokkien eroissa 

 
56 Vattula 1981b. 
57 Vattula 1989a. 
58 Laine & Markkola, 1989.  
59 Oittinen 1989. 
60 Rahikainen & Räsänen 2001. 
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työllisyyteen vaikuttavia mekanismeja.61 Kirsi Vainio-Korhosen Ruokaa, vaatteita ja hoivaa. 

Suomalaisen naisyrittäjän historia62, kuvastaa, kuinka naisille avautuneet ansiomahdollisuudet 

ovat vuosisatoja pyörineet samojen kotityötä jatkavien elinkeinojen ympärillä. Rahikaisen ja 

Vainio-Korhosen kerryttämä tietämys naisten vakiintumattoman ansiotyön muodoista toimii 

tämän tutkielman kannalta merkittävänä taustamateriaalina, johon aineistosta nousseita 

havaintoja peilataan. Uudempaa työmarkkinahistorian kenttää edustaa Anu Suorannan 

Halvennettu työ. Pätkätyö ja sukupuoli sopimusyhteiskuntaa edeltävissä 

työmarkkinakäytännöissä63. Tämä tutkielma ammentaa Suorannan työstä erityisesti 

tutkimusstrategian osalta. Suoranta peilaa 1920- ja 30 lukujen ”sopimuksetonta yhteiskuntaa” 

naisten työsuhteiden osalta nykyaikana käytävään keskusteluun prekaareista työmarkkinoista. 

Suorannalle historia on tutkimuslaboratorio, jonka avulla voidaan hahmottaa nykyaikaisiin 

työmarkkinoihin liittyviä ilmiöitä. 

 

Tutkielma käsittelee köyhyyteen linkittyneitä elinkeinoja, ja tästä teemasta on julkaistu muutama 

erinomainen englantilainen tutkimus. Rachel G. Fuchsin Gender and Povery in Nineteenth-Century 

Europe on tutkimus köyhyydestä naisten näkökulmasta. Tässä tutkielmassa on ammennettu 

laajasti Fuchsin analyysistä kaupunkiköyhälistön selviytymiskeinoista.64 Analyysi ei koske vain 

elinkeinoja, vaan käsittelee laajemmin, miten köyhyydestä kärsivät naiset luovivat yhteiskunnan 

palveluiden, perheen ja naapuruston muodostamassa verkostossa. Urbaani köyhyys naisten 

näkökulmasta on aiheena myös Carl Chinnin teoksessa They worked all their lives. Women of the 

urban poor in England, 1880 – 1939.65 Chinn käsittelee Fuchin tavoin sukulaisten ja työläisyhteisön 

keskinäisiä verkostoja selviytymisen osatekijänä. Naisilla on ollut keskeinen rooli näiden 

verkostojen toimijoina ja ylläpitäjinä.    

 

Akateemisten tutkimusten lisäksi kaupunkiköyhälistön selviytymisestä ja elinkeinoista saadaan 

tietoa muistitieto- ja elämäkerta-aineiston kautta. Tässä tutkielmassa on ammennettu 

kansanedustaja Martta Salmela-Järvisen muistelmista, koskien hänen lapsuuttaan ja nuoruuttaan 

 
61 Rahikainen 2001a. 
62 Vainio-Korhonen 2001. 
63 Suoranta 2009. 
64 Fuchs 2005. 
65 Chinn 1988.  
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Helsingissä 1900-luvun ensi vuosikymmeninä.66 Martan ja hänen äitinsä, työläislesken ja 

yksinhuoltajan Ida Hellstedtin kertomus on arvokas kuvaus köyhyydessä elävien naisten 

moninaisista ansionhankkimiskeinoista. Elämäkerta kuvaa erinomaisesti työläisnaisten 

pärjäämisammatteihin liittyviä piirteitä ja käytänteitä. Sen takia se toimii mitä parhaimpana 

lähdemateriaalina täydentämään kuvaa henkilöakteista löytyvistä elinkeinoista.  

 

Tässä tutkielmassa huomio kohdistuu elinkeinojen lisäksi naisten rooliin perhetalouden toimijoina. 

Miehen asema perheen elättäjänä määritti naisten palkkoja ja sitä, miten sovelias perheenelatus 

nähtiin aina 1960-luvulle asti. Pirjo Markkolan tutkimus Työläiskodin synty. Tamperelaiset 

työläisperheet ja yhteiskunnallinen kysymys 1870-luvulta 1910-luvulle67, käsittelee laaja-alaisesti 

kysymystä mieselättäjä-mallista ja naisten ansiotyöstä työläisperheen toimeentulon kontekstissa. 

Markkola kuvaa työväestön toimeentuloehtojen muokkaamia perhestrategioita, jotka määrittivät 

puolisoiden taloudellisten velvollisuuksien jakautumista. Beatrice Moringin artikkeli Women, Work 

and survival strategies in urban northern Europe before the first world war käsittelee myös naisten 

ansioiden roolia perhetalouksien toimeentulostrategioissa. Moring keskittyy erityisesti naisten 

johtamien kotitalouksien analysointiin. Moringin tutkimus analysoi, miten väestötutkimusten ja 

tilastointien käytännöt vaikuttivat naisammattien puutteelliseen tilastointiin. Tilastoimisen tavat 

normalisoivat käsitystä miehestä perheenelättäjänä ja naisista ja lapsista passiivisina elätettävinä. 

Naisammattien näkymättömyys tilastoinneissa ruokki vääristyneitä käsityksiä perhetalouksien 

toimeentulomalleista etenkin kaikkein pienituloisimmissa tuloluokissa. Niissä naisten ja lasten työ 

oli enemmänkin pakon sanelema välttämättömyys. 68 Perheelle ja sukupuolelle yhteiskunnassa 

annetut merkitykset toimivat viitekehyksenä toimeentulon analyysissa. Naisten aktiivinen rooli 

perhetalouden toimijana on ollut lähtöoletus, josta käsin tämän tutkielman tutkimustehtävää on 

lähdetty rakentamaan.  

 
1.6.2 Naisammattien tilastointi 
 
Tässä tutkielmassa tarkastellaan köyhyyteen ja informaaliin talouteen linkittyvää työtä, josta hyvin 

harvoin jäi merkintöjä mihinkään rekistereihin. Perinteisen palkkatyön ulkopuolelle sijoittuvat 

naisten ansaintatavat kotituotannosta, palveluista ja pienkaupasta, jäivät perinteisten 

 
66 Salmela-Järvinen, 1965 & 1966. 
67 Markkola 1994. 
68 Moring 2015. 
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tilastokategorioiden ulkopuolelle. Tilastokategoriat, kuten ilman ammattia, sekalaiset ammatit tai 

vaimo, kätkivät sisälleen naisten työtä. Kategoriat heijastivat yhteiskunnan sukupuolelle antamia 

merkityksiä ja työmarkkinoiden käytänteitä. Köyhäinhoidon henkilöakteissa esiintyvien naisten 

ansiotyö oli erityisen näkymätön tilastoinnin kannalta, sillä heillä oli useita työmarkkina-asemaan 

liittyviä rooleja. Välillä he lukeutuivat palkkatyöläisiksi, toisinaan työllistivät itsensä urakkapalkalla 

ja välillä he saattoivat olla kaupungin työllistämistöissä. 

 

Suomalaisissa väestötilastoinneissa rekisteröitiin vain perheen päämiehen elinkeino. Tilastoinnit 

väestön elinkeinoista perustuivat vuosien 1880-1940 aikana papiston kymmenvuotistauluihin. 

Vuoteen 1830 asti näihin kirkonkirjoihin merkittiin vain perheiden päähenkilön ammattitieto.69 

Näin myös tilastokeskuksen ammattitilastoinneissa perheenjäsenet sijoitettiin yleensä samaan 

ammattiryhmään, kuin perheen päämies. Avustavat perheenjäsenet olivat yrittäjän ruokakuntaan 

kuuluvia henkilöitä, jotka osallistuivat tämän ammatin harjoittamiseen. Kotitaloustöitä suorittavia 

perheenjäseniä ei luettu ammatissa toimivaan väestöön. Heitä oli kuitenkin paljon, 1950-luvulla 

511 000, joista reilu 80 prosenttia perheen emäntiä. 70 Perheenelättäjyys oli siis lähtökohta, jota 

ammattien tilastoinneissa noudatettiin ainakin 1900 ensivuosikymmenien aikana. Vielä 1930-

luvulla julkaistu Helsinkiä käsittelevä sosiaalihistoriallinen klassikkotutkimus, Wariksen 

Työläisyhteiskunnan syntyminen Helsingin Pitkänsillan pohjoispuolelle, käsitteli työläisten 

yhteiskunnallista ryhmitystä perheen elättäjän ammatin kautta.71 Moringin mukaan 

väestölaskentojen käytänteet pitivät yllä vinoutunutta kuvaa mieselättäjyyden tavallisuudesta. 

Kyselylomakkeen täytti yleensä perheen mies, ja jos hänellä oli jokin koulutus tai ammattihistoria, 

se laitettiin lomakkeeseen. Mies saattoi olla sairaana tai työttömänä laskennan aikaan, ja 

kotitalous käytännössä naisten ja lasten ansioiden varassa. Silti tätä ei ollut tapana tilastoida. 72 

 

Naisten pääammatin katsottiin olevan kodin pitäminen ja jos heillä oli työperäisiä ansioita, niitä 

pidettiin yleensä tilapäisinä. Tilastot heijastelevat 1900-luvun alun yhteiskunnan suhtautumista 

naisten työhön ja erityisesti hankalasti määriteltävään kodin piirissä tapahtuvaan yrittelijämaiseen 

työhön. Tämän takia erityisesti naimisissa olevien naisten työ jäi tilastointien ulkopuolelle. 

 
69 Vartiainen, M. 2016, 17. 
70 väestö elinkeinohaaran ja ammatin mukaan 1950, SVT VI: C102; 2. 
71 Waris 1932-1934, 195-197 
72 Moring 69, 52-53. 
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Pyykkäämistä, siivoamista ja ompelua, joista useat työläisvaimot saivat tuloja, pidettiin 

sivutoimisina ammatteina. Tämä ei ollut käsitys vain Suomessa, vaan tilastoinnin käytänteet olivat 

samat myös esimerkiksi Englannissa.73.  

 
1900-luvun alkupuolella tilastojen laatijoiden ja tutkijoiden käsitys ammatista oli erilainen, kuin 

nykypäivänä. On tärkeä ymmärtää niitä käytäntöjä, joista käsin kategoriat työn tilastoimiselle 

luotiin. Tilastot normalisoivat työelämänkäytäntöjä ja asettivat rajat tyypilliselle ja epätyypilliselle 

työlle. Naisammattien näkymättömyys tilastoissa luo tutkimusaukon, ja tästä syystä aihetta on 

haluttu lähteä selvittämään. Aiheesta laadittu tutkimus antaa ymmärtää, että naisten ansiotyö oli 

yleistä, mutta pysyi marginaalissa. Tästä lähtökohdasta tutkielmassa lähdettiin tuomaan tilastojen 

ulkopuolelle tai residuaaliin jäävää työtä näkyväksi.   

 
2 Naisten työmarkkinat ja työttömyys – töiden ja köyhäinhuollon vuorottelu 
 
2.1 Köyhäinhoito Helsingissä  
 
Tässä tutkielmassa aineistona käytetään Huoltoviraston henkilöakteja, jotka olivat viranomaisen 

luomia asiakirjoja köyhäinavustusta hakeneesta henkilöstä. Koska aineiston valinnan myötä 

tutkimuksen otos koostuu köyhäinapua hakeneista henkilöistä, on paikallaan selvittää tarkemmin 

Helsingin köyhäinhoitotoimen historiaa ja sen toimintaperiaatteita.  

 

Varhaisin järjestetty köyhäinhoito oli kirkollisten toimijoiden vastuulla. Helsingissä köyhäinhoidon 

hallinnosta oli Ruotsin vallan aikaan huolehtinut ylimpänä päättävänä viranomaisena 

seurakuntakokous ja täytäntöönpanevana eliminä kirkkoneuvosto (kykoråd) ja kirkkoväärti 

(kyrkovärd). Ensimmäinen pelkästään köyhäinhoidon tehtäviin keskittynyt toimielin Helsingissä oli 

1815 perustettu Köyhäin Johtokunta (Fattig- Direction) ja sen perustamisen myötä vaivaishoito 

siirtyi osittain kunnan hoidettavaksi. Ylin päätäntävalta jäi silti vielä seurakuntakokoukselle. 

Huoltovelvollisuus koski vain ”kaikkein kurjimpia ja hädänalaisimpia” ja köyhäinhoito ole ennen 

kaikkea taistelua kerjuuta vastaan. 74  

 

 
73 Roberts 1984, 136; Chinn 1988, 96-97. 
74 Åström 1956, 240.  
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Vuonna 1880 Helsingin kaupunki vahvisti uuden vaivaishoito-ohjesäännön, joka perustui vuonna 

1879 annettuun armolliseen asetukseen vaivaishoidosta. Sen mukaan vaivaishoidon pääasialliset 

toimintamuodot olivat kunnan laitoshoito työ- ja vaivaistalossa, sijoitushoito yksityiskodeissa 

Helsingissä tai maaseudulla, sekä kotiavustus, jota annettiin raha- tai tarvikeavustuksina. 

Köyhäinhoidon avustukset olivat ensisijaisesti niille, jotka jonkin vamman, raihnaisuuden, 

vanhuuden tai alaikäisyyden takia, eivät pystyneet itse hankkimaan elantoaan.75 Kun työ- ja 

vaivaistalo oli täynnä ja sijaiskoteja ei ollut tarjoilla, tai kun vaivaishoitohallitus muutoin katsoi 

paremmaksi, saatettiin avustusta myöntää jatkuvana raha-apuna. Esimerkiksi iäkkäämmät 

henkilöt, joiden työ oli erityisesti talvella niukkaa, saattoivat saada avustusta rajoitetun ajan.  

Ennen vuotta 1914 Helsingin köyhäinhoidon avustettavien suurin ryhmä oli ruumiillisen työn 

tekijät, jotka eivät pystyneet tekemään työtä vanhuuden tai työttömyyden takia. Runsaasti yli 

puolet avustettavista oli vanhuuden tai sairaalloisuuden takia avustettuja naisia. Merkittävä osa 

1900-luvun alkupuoliskolla avustetuista naisista oli leskiä tai eronneita. Vuoden 1879 

köyhäinhoitoasetus ei taloudellisen liberalismin hengessä lähtökohtaisesti tunnistanut työhön 

kykenevien oikeutta köyhäinapuun. 76 Samana vuonna säädetty elinkeinovapaus kuitenkin 

tarkoitti, että työtön henkilö saattoi jäädä kokonaan ilman turvaa.  Aikaisemmin työläinen tai 

palkollinen oli ollut isäntävallan alaisena, mutta myös tämän suojeluksessa. Puute tai köyhyys 

saattoi kuitenkin kohdata työläisperhettä, jonka huoltaja jäi työttömäksi, sairastui tai kuoli. 77 

Köyhäinhoito pysyi koko 1900-luvun alun ensisijaisena työttömyyden torjunnan mekanismina.  

 

Ennen ensimmäistä maailmansotaa Helsingin köyhäinhoitoon kohdistui uudistuspaineita kasvavan 

kaupunkiväestön myötä. Huoltokustannukset avustuksen saaja kohden olivat Helsingissä 

huomattavasti pienemmät, kuin muissa Suomen isoissa kaupungeissa tai samaa suuruusluokkaa 

edustavissa pohjoismaisissa kaupungeissa.78 Helsinkiläisten kokivat, että apua viranomaisten 

taholta oli vaikea saada: ”Ei sinne voi mennä kuin äärimmäisessä hädässä, pois sieltä ajetaan”.79  

Viranomaisten resurssit eivät riittäneet perheiden puutteen selvittämiseen kunnolla, ennen kuin 

vuonna 1911 kaupunki otti käyttöön Elberfeldin järjestelmän. Se perustui vapaaehtoisiin 

 
75 Kertomus Helsingin kunnallishallinnosta (tästä lähtien KHK) 1880, 141. Routto 1991, 3. 
76 Åström 1956 240- 249; Kalela 1989, 41-42.  
77 Routto 1991, 8-9 
78 Esimerkiksi Göteborg käytti avustettua kohti noin 100 markkaa; Turku 124 markkaa ja Helsinki 85 markkaa 
(vuodessa). HKPA 1909: 15, s. 7-8. Åström 1956, 251.  
79 Routio 1991, 16-18. B Sarlin ja F. Malmberg kirje 8.6.1911. Vaivaishoidon tarkastajan vuosikertomukset vuodelta 
1911 s. 91-95. 



 29 

köyhäinluonakävijöihin, jotka tarkistivat avustusta hakeneen kodin tilanteen. 1930-luvulla tämä 

tehtävä siirtyi erityisen virkamiesryhmän, huoltotarkastajien, vastuulle. He suorittivat 

avustettavien haastattelut, kävivät heidän kodeissaan tarkastuskäynneillä ja keräsivät tietoa 

omaisilta, naapureilta ja työnantajilta. Kullakin huoltotarkastajalla oli hoidettavanaan suhteellisen 

rajoitettu alue kaupungista. Tämän oli tarkoitus palvella henkilökohtaisten siteiden luomista 

avustettaviin. Tämän selvitystyön tulokset merkittiin asiakirjoihin, joiden pohjalta 

luottamusmiehet ja huoltovirasto ryhtyivät toimenpiteisiin.80 Huoltotarkastajat olivat keskeisiä 

kenttätoimijoita köyhäinhuollon organisaatiossa. Aineistona käyttämäni henkilöaktit perustuvat 

pitkälti heidän selvitystyöhönsä.  

 

Vaivaishoito otti askeleen humaanimpaan suuntaan vuoden 1922 köyhäinhoitolain myötä. 

Vaivaishoidosta alettiin puhua köyhäinhoitona ja ainakin retoriikassa korostui ennaltaehkäisevä 

suhtautuminen sosiaalisiin ongelmiin. Käytännössä laissa kuitenkin säilyi oletus, että jokainen 

työkykyinen oli velvollinen huolehtimaan itsestään ja perheestään. Elatusvelvollisuus ulotettiin 

ensimmäistä kertaa vaimoihin, isovanhempiin ja lapsiin asti. Naisten elatusvelvollisuudesta oli 

keskusteltu vuodesta 1877 asti. Silloin pelättiin, että naisen tuloilla elävä kelvoton mies käyttäisi 

oitis tilaisuuden hyväkseen ja joisi vaimon ansiot. 1900-luvun alkupuolella mielipide kallistui jo sille 

kannalle, että jos mies ei kyennyt pitämään huolta perheen elannosta, ainakin osan vastuusta olisi 

vierittävä vaimon, ei kunnan, harteille. 81 Päätöksessä oli samaa henkeä Englannin 

köyhäinhoitolakien kanssa, jotka eväsivät avustuksen vaimoilta ja eronneilta naisilta. 

Viranomaisten mielestä tämä kannusti pariskuntia pysymään yhdessä. 82  

 

Vuoden 1922 köyhäinhoitolaki suositti ensisijaisena avustusmuotona raha-avustusta. Sen 

katsottiin parhaiten takaavan, että työkykyinen avustettava pystyisi tulevaisuudessa elättämään 

itsensä.83 Kotiavustettavien määrä kasvoi 1920-luvulta eteenpäin ja laman aikaan jopa viidennes 

kaupungin väestöstä sai kotiavustusta köyhäinhoidolta. Tämä johtui siitä, että köyhäinavustuksella 

 
80 Helsingin kaupunginvaltuuston asiakirjat: Kaupunginhallituksen mietinnöt 1951 n:o 4. Helsingin kaupungin 
sosiaalihuollon uudelleen järjestäminen. s. 17. 
81 Markkola 1994,  
82 Humphries 1998, 49. 
83 Mt, 103, 105.  
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hoidettiin myös työttömyyttä, jonka seurausta köyhyys oli. Laman jälkeen kotiavustuksia saavien 

määrä laski, mutta ei enää palannut lamaa edeltävälle tasolle. 84 

 

Ehkä merkittävin vuoden 1922 köyhäinhuoltolain vaikutuksista oli, että se ulotti 

auttamisvelvollisuuden myös työttömiin henkilöihin. Sotien välisenä aikana työttömyyden takia 

saattoikin saada työttömyysavustusta, jotka usein olivat luontaistuotteita, ruokaa ja polttopuita. 

Lisäksi voitiin anoa vuokra-avustusta, jota annettiin rahana. Avustusta saadakseen oli toimitettava 

hakemus työttömyyskomitean kansliaan, josta se siirrettiin köyhäinhuoltolautakunnalle. 

Kodissakävijät tarkastivat perheen tilanteen ennen avun myöntämistä. Avustukset, kuten kengät, 

vaateavustus ja ruoka-avustus tuli itse noutaa niitä myöntävistä paikoista. Työttömien määrän 

kasvun myötä kontrolli kuitenkin tiukkeni ja anominen muuttui byrokraattisemmaksi. Apua 

saadakseen työttömän täytyi olla: 

 

a.) työkykyinen ja työhaluinen ja ilman omaa syytään työtön 

b) niin heikossa taloudellisessa asemassa, ettei hän pärjää ilman yhteiskunnan tukea 

c.) avun tarpeessa työttömyyden tähden, jota oli jatkunut vähintään kuusi päivää sen jälkeen, kun 

asianomainen oli hakenut kunnan työnvälitystoimistosta työtä tai ilmoittautunut 

työttömyyslautakunnalle, mutta ei ollut saanut työtä. 85 

 

Avustuksia myönnettiin vain, jos henkilöllä oli kotipaikkaoikeus kunnassa, josta hän haki apua. 

Tämä oli vanha traditio, joka oli alkanut jo 1800-luvulla Euroopassa. Köyhien ja irtolaisten kulkua 

haluttiin rajata, jotta he eivät suuntaisi joukolla kaupunkeihin ja lamaannuttaisi niiden resursseja. 
86 Ylipäätään työttömyysavustuksien tuli olla ”äärimmäinen hätäkeino”, koska rahan arveltiin 

turmelevan työmoraalin. Huonoa elämää viettäviltä, juopoilta ja prostituoiduilta evättiin pääsy 

työttömyysavustuksen piiriin. Vuokra-avustuksia annettiin etupäässä ilman muita avustuksia 

jäänneille työttömille. Ensisijalla olivat lesket ja naiset, joilla oli alaikäisiä lapsia. Seuraavalla sijalla 

olivat yksinhuoltajaäidit ja perheelliset miehet. Vaimoja, joilla oli aviomies, avustettiin harkinnan 

mukaan tapauskohtaisesti. Mies saattoi esimerkiksi menettää avustuksensa, jos kävi ilmi, että 

 
84 Siipi 1962, 300. 
85 (Lähteenmäki 285-287) 
86 (Fuchs 200) 
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vaimolla oli mahdollisuuksia kotiansioon esimerkiksi ompelutöillä. Perheettömät miehet jäivät 

kokonaan ilman avustusta. 87 

 

Helsingin työmarkkinoihin vaikuttivat kansainväliset suhdannevaihtelut, katovuodet ja tavaran 

menekkivaikeudet. Suhdannevaihteluiden lisäksi talvityöttömyys oli tuttu ilmiö vuosisadan alun 

Helsingissä, erityisesti rakennustyöläisten parissa Talvityöttömyys vähensi myös työläisnaisten 

töitä, sillä monet heistä työskentelivät rakennustyömailla aputyövoimana kantaen esimerkiksi 

soraa ja tiiliä. Lisäksi talvityöttömyys vaikutti myös pesijöiden ja pyykkäreiden töihin, sillä pyykit 

huuhdottiin useimmiten ulkona meressä. Tämän lisäksi myös kotiompelijoiden tilaukset saattoivat 

vähentyä talvisesongin aikana. 88 Työttömyyttä torjuttiin pääasiassa köyhäinhoidolla, mutta jo 

1890-luvulla oli aloitettu miehille suunnattu hätäaputyö, josta tuli 1920-luvulla entistä tärkeämpi 

työttömyyden hoitokeino. Hätäaputyö oli enimmäkseen kattotermi, työttömyystyölle, joka liittyi 

kriisiaikoihin. Varatyöstä muodostui termi, jolla viitattiin miehille suunnattuun hätäaputyöhön, 

joka usein oli julkisia rakennus – tai tietyöhankkeita. Parikan mukaan työttömyystyöstä muodostui 

köyhäinhoitoon rinnastettavaa avustustoimintaa, joka oli viranomaiset mukaan kaikkein 

tarkoituksenmukaisinta järjestää työn teettämisen kautta. Varatöistä maksettu palkka rinnastuikin 

enemmän työttömyysavustukseen ja köyhäinhoitoon, kuin palkkatyöhön. Varatöihin otetut 

työttömät nähtiin kunnanelätteinä, siinä missä muutkin köyhäinhoidon avustettavat. Ainoa ero oli 

se, että heitä ja heidän perheitään ei saatettu holhouksen alaiseksi kuten muita köyhäinhoidon 

avustuksen saajia. Varatyöstä saatu palkka erosi köyhäinavustuksesta myös siinä, että saatua 

palkka ei peritty takaisin, kuten köyhäinhoidon avustuksia. Varatöistä maksettava palkka oli 

tarkoituksella pieni, jotta työhön kykenevät työttömät hakeutuisivat ns. normaaliin palkkatyöhön 

heti kun se olisi heille mahdollista. 89 Samalla vahvistui ajatus siitä, että toimeentuloturvan oli aina 

oltava vastikkeellista ja avun saannin oli perustuttava työsuoritukseen tai takaisinmaksuun.90 

Työttömien naisten kohdalla hätäaputöiden järjestämiseen kausityöttömille, oli jo pitkään haettu 

pysyvämpää ratkaisua. Naisten kohdalla fyysisen ulkotyön järjestämistä ei pidetty sopivana 

samaan tapaan, kuin miesten kohdalla. Naisten työttömyyteen liittyvää problematiikkaa kuvataan 

tarkemmin luvussa 6.  

 
87 Mt., 1997, 285-287. 
88 Rahikainen 2005 163.  
89 Parikka, 1994, 247. 
90 Kalela 1989, 84 



 32 

 

30-luvun lama ja sitä seurannut työttömyys iski voimakkaasti köyhäinhoitoon, joka edelleen oli 

ensisijainen sosiaaliturvan muoto. Työttömyys nousi avuntarpeen ensisijaiseksi syyksi. Helsingissä 

se oli vuonna 1932 avuntarpeen syy yli puolessa (53 prosenttia) avustustapauksessa. Vuonna 1928 

vastaava luku oli ollut 5 prosenttia.  Helsingissä köyhäinavun avustamien henkilöiden määrä lähes 

nelinkertaistui vuosina 1928- 1933.  Työttömyyden takia avustettuja oli vuonna 1933 30-kertainen 

määrä vuoteen 1928 verrattuna.91 Vuonna 1931 laman jatkuessa kolmatta vuotta, köyhäinavusta 

tuli entistä merkittävämpi avustuskeino työttömille. Aiemmin työttömyyden hoidossa oli luotettu 

varatöiden ja työnvälityksen kautta saatavien tilapäistöiden tuomaan helpotukseen, tosin tässäkin 

erityisesti miesten kohdalla. Parikan mukaan köyhäinhoidon kustannukset tulivat Helsingille 

halvemmaksi, kuin varatöiden järjestäminen. Köyhäinhoitohallitus katsoi, että työtön perhe saattoi 

tulla toimeen noin 300 mk avustuksella kuukaudessa, kun taas varatöiden järjestämisen 

kustannukset nousivat noin 1500 markkaan työllistettävää kohden. 300 markan kuukausituloilla oli 

lähes mahdoton tulla toimeen. Parikan laskelmien mukaan yleisin avustus lamavuosina 

perheellisillä oli 175 – 200 mk kuukaudessa vuokraan ja 250 – 300 mk kk ruokaan. Noin 500 

markan kuukausittainen köyhäinavustus kattaa Parikan mukaan Hjeltin vuonna 1908 laskemaan 

kotitalouden minimibudjettiin vertailtuna 30 prosenttia minimielintasosta. 92 Näin ollen Parikan 

mukaan monikaan kotitalous ei selviytynyt pelkästään köyhäinhoidon avustuksella. Perheellä 

täytyi olla tilapäisansioita, miehen, vaimon tai lasten töistä. Tämän lisäksi perheen tuli osata 

hyödyntää muita resursseja, kuten hyväntekeväisyyttä, luontaistaloutta kasvimaasta, kerjuuta ja 

soppajonoja, jotta se olisi saavuttanut minimitoimeentulon. Parikan mukaan hengissä pysymisen 

minimi koostuikin köyhäinhoidon raha- ja luontaisavustusten lisäksi ilmaisesta ruuanjakelusta ja 

vara- ja hätäaputöistä.93  

 

Köyhäinhoito oli ennen 1950 luvulla tapahtuneita uudistuksia luonteeltaan universaali 

sosiaaliturvan muoto. Köyhäinhoidolla avustettiin vanhuksia, työttömiä, sairaita, vammaisia ja 

leskeksi jääneitä. Köyhäinapu oli tasoltaan matala, jotta sen avulla ei kukaan haluaisi elää. Tukea 

annettiin rahan lisäksi luontaistuotteina, kuten kenkinä, polttopuina, maksusitoumuksina 

sairaalahoitoon ja ruokalippuina. Köyhäinhoito vertautui koko ajanjakson takaisin maksettavaan 

 
91 Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja 1929 – 1936, köyhäinhoitotilastot. Parikka 1994, 254 
92 Hjelt 1908. 
93 Parikka 1994, 254-256 
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lainaan ja köyhäinhoitovelan kerryttäminen ajoi pahimmillaan avunsaajat pitkään 

velkakierteeseen. Takaisinmaksusta luovuttiin vain, jos henkilö todettiin täysin 

maksukyvyttömäksi. Lainan takaajina toimivat myös sukulaiset ja perheenjäsenet, joilta lainaa 

voitiin periä. Vallalla oli vielä ajatus, että apua sai vain työtä vastaan. Kunniattomat köyhät, kuten 

miehet, jotka eivät huolehtineet perheensä elatuksesta, lähetettiin pakkotyöhön työlaitokseen. 

Kotitaloudella oli melkein aina oltava jotakin muita tuloja, koska pelkällä köyhäinavulla ei elänyt. 

Kun otetaan huomioon, että naisille ei järjestetty työttömyystyötä samassa laajuudessa kuin 

miehille, naisten ansioilla pärjäävissä kotitalouksissa oli turvauduttava erilaisiin pärjäämistöiden ja 

hätävaratalouden yhdistelmiin. Parikan mukaan köyhäinhoito oli kaikille sitä vastaanottaville 

määrältään riittämätöntä, luonteeltaan nöyryyttävää ja huono-osaisuutta pitkittävää. 94 

 
 
 
2.2 Naisten työ ja toimeentulo 1800-luvun lopulta 1900 alkupuoliskolle 
 

Suuret murroksen vuodet Suomen teollistumisessa ja kaupungistumisessa sijoitetaan aikavälille 

1860 luvulta 1910 luvulle. Väestö kasvoi kaupungeissa vauhdilla ja muutosta ajoi tilattoman 

väestön siirtyminen kaupunkeihin paremman elannon perässä. 95 Helsingissä voimakkain 

väestönkasvun kausi oli 1870 – luvulta eteenpäin. Vuonna 1870 kaupungin väkiluku oli noin 32 000 

henkeä ja vuonna 1900 se oli kasvanut jo 100 000 kynnykselle.96   

 

Varhaisteollisena aikana 1800 – luvun alkupuolella naisten ansaintamahdollisuudet kaupungeissa 

olivat vielä hyvin rajattuja. Kaupungeissa eli vuosina 1845 – 75 suuri määrä palvelijattaria, vuonna 

1870 heitä oli Helsingissä ja Turussa 71 prosenttia kaikista ammatissa toimivista naisista. Sven-Erik 

Åströmin mukaan palvelijan ammatti oli kaupungeissa ”ainoa säädyllinen ammatti, joka oli 

olemassa ennen suurta teollisuutta”. 97 Vattulan mukaan nuorten naisten ammattivaihtoehdot 

kaupungeissa tuohon aikaan olivat lähinnä palveluspaikat tai prostituutio. Hän siteeraa tutkija 

Patricia Brancaa, jonka mukaan naisen huonoin vaihtoehto oli joutua elämään omien ansioidensa 

varassa, minkä seurauksena hänen loppuelämänsä kulkisi lähellä nolla- ja nälkärajaa. 98 

 
94 Mt, 257. 
95 Häkkinen 32. 
96 Waris 31.  
97 Åström, Vattula 1981b, 65. 
98 Mt., 65. 
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Vuonna 1880 naiset muodostivat 36 prosentin osuuden ammatista toimivasta väestöstä, jos 

maataloudessa toimivaa väestöä ei lasketa mukaan. Ajanjaksolla 1880 – 1910 naisia oli kodin 

ulkopuolella töissä pääasiassa palvelijoina, erilaisissa tilapäistöissä ja tekstiilitehtaissa. Tuotannon 

koneistumisen on sanottu merkinneen naisille kodin ulkopuolisten työmahdollisuuksien 

avautumista. Ensimmäisenä teollistumiskautena (1880 – 1910) teollisuuden ja muidenkin 

ammattiryhmien naistyöntekijöiden määrä pysyi suhteellisen vähäisenä verrattuna palvelijattariin 

ja seka- ja tilapäistöitä tekeviin naisiin. Teollisuudessa työskenteli 1890 alle 10 000 naista, kun 

samaan aikaan palvelijattaria oli reilusti kaksinkertainen määrä. Poikkeuksen tekivät 

tekstiilitehtaiden tarjoamat työt, jossa työskenteli paljon työläisnaisia. Ensimmäiset 

puuvillatehtaat syntyivätkin Suomeen jo 1840-luvulla ja ”pumpuliflikat” edustivat ensimmäistä 

uutta naistyöntekijöiden ryhmää, jonka teollinen kehitys loi Suomeen. Puuvillatehtaissa naisten 

osuus työvoimasta oli keskimäärin 59 prosenttia vuosina 1845 – 1870.  Tampere muodostui 

tekstiiliteollisuuden keskukseksi, kun taas Helsingin teollisuus nojasi suurtehtaiden sijaan pieniin 

liikeyrityksiin. Tekstiiliteollisuudesta muodostui naisten suurin teollisuuden työnantajana ennen 

vuotta 1920. Lisäksi vaateteollisuudessa työskenteli ompelijattaria ja muita heihin verrattavia 

käsityöläisiä, joita ei laskettu teollisuustyöntekijöiksi. Ompelijattarien ammattiryhmä pysyi 

merkittävänä työläisnaisten ryhmänä aina 1920 – luvulle asti, kunnes vaateteollisuuden 

koneistuminen vähensi alan merkitystä naisten työllistäjänä. 99 

 

Helsingissä naisten osuus työvoimasta kasvoi vuodesta 1870 eteenpäin. Tähän asti naiset olivat 

työllistyneet pääasiassa taloustöihin ja teollisuudessa erityisesti tupakkatehtaisiin. 1870-luvulla 

naisia alkoi näkyä muuallakin kuin taloustöissä, esimerkiksi tehtaissa, konttoreissa, virastoissa ja 

kauppapuodeissa. Vuonna 1919 jo 30 prosenttia naisväestöstä kuului ammatinharjoittajiin. 

Väestötilasto antaa samanlaisia tietoja nousevasta kehityssuunnasta: vuonna 1870 teollisuuden ja 

käsityön palveluksessa oli 12 prosenttia naispuolisista ammatinharjoittajista, kun vuonna 1910 

heidän osuutensa oli noussut 35 prosenttiin. Vuonna 1910 suurin naisia työllistävä sektori oli 

vaateteollisuus, toisiksi eniten naisia työskenteli tupakkateollisuudessa. Naisia työskenteli myös 

paperi-, tekstiili., elintarvike ja graafisessa teollisuudessa.100 

 

 
99 Mt., 76.  
100 Åström 1956, 62-64 



 35 

Isossa kuvassa palvelijattarien suhteellinen osuus naistyöntekijöistä pieneni 1910 luvulle tultaessa 

ja tyypillinen kodin ulkopuolella ansiotyössä käyvä nainen oli tehdastyöläinen. 101 Teollisuus ja 

käsityö olivat kaupungeissa vuonna 1910 suurin yksittäinen toimiala, jolla työskenteli 27 prosenttia 

ammatissa toimivista naisista. Kaiken kaikkiaan teollisuuteen ja sekatyöväkeen luettavien naisten 

määrä noin kaksinkertaistui vuodesta 1890 vuoteen 1910.102  Kaupunkien tehtaisiin ja 

palvelustytöiksi päätyi lähinnä nuoria ja naimattomia tyttäriä maaseudun köyhästä ja maata 

omistamattomasta väestöstä. 103 1930-luvulle tultaessa teollisuustyöstä, nuorten naimattomien 

tyttöjen ammatista, oli muodostunut verrattain jatkuvaa ja siviilisäädystä riippumatonta 

toimintaa. 104 Toinen kaupunkilaisnaisten elinkeinoja leimaava muutos oli naisten osuuden 

kasvaminen säätyläisammateiksi luokitelluissa elinkeinoissa. 1930-luvulle tultaessa kaupanalalla, 

pankeissa, liikenteessä ja julkisessa hallinnossa työskenteli entistä enemmän naisia ja samalla 

nämä elinkeinot muuttuivat piirteiltään entistä keskiluokkaisemmiksi. Myös naisiin kohdistetut 

käsitykset muuttuivat. Ravintolatoiminta ei 1800-luvun puolella ollut säädyllinen toimi naiselle, 

mutta 1910-luvun puolella naisten osuus alalla kasvio. Kaupanala oli aiempana vuosisatana ollut 

miesvaltainen toimiala, mutta vuonna 1910 naistyöntekijöiden osuus oli noussut jo 40 prosenttiin. 
105 

 

Vattulan mukaan naisten ammatissa toimivuuden muutokset vuosien 1890 – 1910 välillä kertovat 

toimeentulon hankkimisen moninaistumisesta. Moninaistuminen ei kuitenkaan merkinnyt 

parempaa toimeentuloa, vaan lisääntyvää pakkoa hankkia toimeentulo monien pienempien 

työtehtävien avulla. 106 Seka- ja tilapäistöitä tekevät naiset kuuluivat vuosisadan alkupuolella 

yhtenä osana kaupunkien työmarkkinoille. Vattula käyttää termiä seka- ja tilapäistyö kuvaamaan 

väestön elinkeinotilastoissa esiintyviä ammattiryhmityksiä puhtaanapidon työntekijät, sekatyöväki 

ja ”elinkeino tuntematon”. Viimeksi mainittu ryhmä oli vuosina 1880 – 90 suurin yksittäinen 

maataloustyön ulkopuolella ammatissa toimineiden naisten ryhmä. Vattulan mukaan suurin osa 

ammatissa toimivista naisista, lukuun ottamatta maataloustyötä tekeviä, eli vuosisadan 

alkupuolella tilapäisillä ansioilla. Tämä ryhmä teki mitä erilaisempia työtehtäviä laastin kannosta 

 
101 Vattula 1881b, 69 
102 Sekatyöväkeen kuului 1890 14 111 naista ja vuonna 1910 vastaava luku oli 33 289. Teollisuus ja käsityö toimialaan 
kuului 1890 14 100 ja vuonna 1910 34 203 naista. SVT VI ´. Väestötilasto; Vattula 1989a, 14.  
103 Vattula 1881b, 87 
104 Mt, 24. 
105 Mt, 79 – 87. 
106 Mt, 15.  
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marjojen poimintaan. Miespuolisille seka- ja tilapäistyöntekijöille on kehittynyt ajan saatossa omat 

ammattinimikkeet, kuten ”souvari, jätkä, hanslankari tai hamppari”. Sen sijaan naisille ei tällaisia 

ammattinimikkeitä ole kehittynyt lukuun ottamatta siivoojaa, pyykkäriä ja saunottajaa. 107 

 

Helsingin osalta on vaikea löytää tietoa, kuinka paljon naisia oli seka- ja tilapäistöissä. Tilapäistyötä 

kätkeytyi esimerkiksi seuraavien tilastokategorioiden sisälle: ilman ammattia, ammatti ei tiedossa, 

sekalaiset ammatit, luokittelemattomat ammatit, vaimo ja naimaton. Wariksen tutkimuksessa 

Pitkänsillan pohjoispuolisen työväestön elinkeinot vuonna 1900 oli jaettu elättäjien ammatin 

mukaan kahdeksaan kategoriaan.  Näistä kategoriaoista naisten työtä sisältyi ainakin ryhmään 4. 

”sekatyöläisiä”, joka sisälsi ”työmiehiä ja työläisnaisia ilman tarkemmin määriteltyä ammattia”, 

sekä kategoriaan 5. ”palvelijat”. Kategoria 8. ”muita”, sisälsi mm. leskiä ilman tarkemmin 

määriteltyä ammattia ja tähän ryhmään voi olettaa kuuluneen myös paljon naisia. Sekatyöläisiä oli 

eniten, 34, 6 prosenttia Pitkänsillan pohjoispuolisista työläisistä. Palvelijoita oli 7, 2 prosenttia ja 

leskiä ym. 6.0 prosenttia.   Wariksen mukaan ammattitaidottoman sekatyöväen suhteellisen 

määrän lisääntyminen vuodesta 1870 vuoteen 1900 ja samalla ammattitaitoisen tehtaalaisväen ja 

palvelijattarien suhteellisen määrän väheneminen, ilmaisivat Pitkänsillan pohjoispuolisen Helsingin 

yhteiskunnallista murrosta, joka oli väestön köyhälistyminen ja proletaaristuminen.108 Åströmin 

mielestä Pitkänsillan pohjoispuolen tilannetta ei voi suoraan verrata koko kaupungin työväestön 

tilanteeseen, mutta hän myöntää, että suuren liikkuvan ”alemman työväenluokan” esiintymistä ei 

voi kieltää. Tämä luokkaa hän nimitti ”sosiaalipoliittiselta kannalta kaupungin surulapseksi”. 109 

 

Kaupungeissa nopeasti kasvaneen kaupunkiköyhälistön elämää leimasi vaihtuvuus, epävarmuus ja 

ennakoimattomuus. Kausi- ja suhdannevaihtelut tuntuivat erityisesti kaupungin elinkeinoissa, 

kuten rakennussektorilla, teollisuudessa ja kaupanalalla. Elinkustannukset olivat korkeammat kuin 

maalla ja riski jäädä työttömäksi oli suuri kaupungeissa, missä työvoimaa oli runsaasti tarjoilla. 

Toisin kuin maalla, luontaistalouteen ei voinut turvautua puutteen helpottamiseksi. Kaupunkien 

seka- ja tilapäistyöllä elävien työläisten toimeentuloon vaikutti vuosisadan alussa erityisesti yksi 

taloudellinen kriisi. 110 1920-luvun loppupuolen nousukautta seurasi 1930-luvun suuri lama, joka 

 
107 Mt, 78. 
108 Waris 1932-34, 215.  
109 Åström 1956, 57-58 
110 Kettunen 1997; Häkkinen 36.  
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Suomessa tunnettiin myös nimellä pula-aika.111 Kaupungeissa lama vaikutti erityisesti rakennus-, 

satama- ja lastaustöihin töiden vähentymisenä. Lama ei vaikuttanut ainoastaan työttömiin, vaan 

myös työpaikkansa säilyttäneet saivat tottua palkanalennuksiin, lyhennettyihin työviikkoihin ja 

tuotantoseisokkeihin. Lama vaikutti hieman eri tavoin miesten ja naisten työllisyyteen, vaikkakin 

molempien ryhmien työttömyys kohosi. Laman aikana naisten osuus Helsingin teollisuudessa 

kasvoi joka vuosi noin 0,6-1,2 prosenttia.112 Tämä viittaisi siihen, että miesten työpaikat 

teollisuudessa vähenivät naisten paikkoja enemmän. Suoranta on arvellut, että naisten työpaikat 

tehtaissa säilyivät, koska naiset olivat miehiä pienipalkkaisempia ja joustavaa työvoimaa. 

Taloudellisesti vaikeina aikoina oli siis halvempaa käyttää naistyövoimaa. 113 

 

Seuraavassa luvussa tarkastellaan lähemmin, millaista työtä kaupunkien seka- ja tilapäistöihin 

lukeutui. Käyn läpi, millaisia elinkeinoja köyhäinapua saavien naisten henkilöakteista löytyi. Yritän 

hahmottaa millaisia, toimialoja nämä köyhyyteen linkittyvät ammatit muodostivat ja millaisia 

ominaispiirteitä aloihin liittyi.  

 
3. Köyhäinapua hakeneiden elinkeinot 
 
3.1 Köyhyyteen linkittyneet elinkeinot  
 
Seuraavissa alaluvuissa käydään läpi köyhäinapua saaneiden naisten ansiotyötä sen mukaan, mitä 

heistä tehdyt henkilöaktit toiminnasta kertovat. Olen yhdistänyt työtä koskevat havainnot kuuteen 

kategoriaan, joista jokainen muodostaa oman toimialansa. Näitä toimialoja kuvataan omissa 

alaluvuissaan.  

 
3.1.1 Ansiokäsityö ja kotiteollisuus huoltoapua saavissa kotitalouksissa.  
 
Ansiokäsityöksi tai kotiteolliseksi tuotannoksi luokiteltavista ammateista löytyi merkintöjä 24 

huoltoselostuksesta. Seuraavaksi tarkastelen, millaisia muotoja ansiokäsityön ja kotiteollisuuden 

harjoittaminen sai köyhäinapua saavien naisten parissa. Ansiokäsityö ja kotiteollisuus luokkaan 

kerättiin havaintoja ompelutyöstä ja tarve- ja koriste-esineiden valmistuksesta. Englanninkielisessä 

tutkimuskirjallisuudessa elinkeinosta käytetään nimitystä sweated labor ja se on usein luokiteltu 

 
111 Peltola 2008.  
112 Parikka 1994, 218.  
113 Suoranta 2009.  
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samanlaiseksi kotityötä jatkavaksi palvelu- ja huoltotyöksi, kuin siivoaminen, pyykinpesu tai 

silittäminen.114 Englannissa ansiokäsityö ja kotiteollisuus liittyvät vahvasti tekstiiliteollisuuden 

aputehtäviin, kuten kehräämiseen ja kutomiseen, josta monet naiset saivat ansiotuloja. 115 

Käsitettä kotiteollisuus kuvaa tehdasmainen tuotanto, joka erosi tehdastyötä siinä, että työpaikka 

sijaitsi fyysisesti kotona. Lähteenmäki on arvioinut, että 1900-luvun alussa suhteellisen suuri osa 

työläisnaisista teki alihankintatyönä tuotteita tehtaille ja työpajoille. Enimmäkseen kotiteollisuus 

oli ompelutyötä, mutta käsite viittaa myös muuhun käsityöhön, kuten punostöihin tai 

kirjansidontaan. 116 

 

Ansiokäsityö ja kotiteollisuusammatit olivat monille keino hankkia sivutuloja, mutta aineistostani 

löytyi myös pieni joukko, jolle se oli pääasiallinen tulonlähde. 117 Päätoimisuudesta viesti se, että 

henkilöakteissa heihin viitattiin ammattinimikkeellä ompelija. Aineistosta löytyi esimerkiksi yksi 

kappaompelua opiskellut nainen, joka kuului Ruusun Ristin seuraan. Eräs nainen oli 

ammattioppilaana Kestilän räätäliliikkeessä.  Opiskelu viittaa siihen, että ompelutyö oli ainakin 

jossain vaiheessa ollut heidän pääasiallinen elinkeinonsa. He kuuluivat niihin naisiin, jotka olivat 

työskennelleet ompeluliikkeissä kodin ulkopuolella. Ompelijat työskentelivät joko vaateliikkeissä 

tai valmistivat niille ompelutöitä kotonaan. Henkilöakteissa mainittiin seuraavia helsinkiläisiä 

ompeluliikkeitä: Visterockin kappatehdas, “Uusi kappatehdas”, Uudenmaan rykmentin 

räätälinverstas, Kestilän räätäliliike, Tailor ja juutalaisten omistamat liikkeet. Liikkeissä maksettiin 

kappalepalkkoja tai tuntipalkkoja 5-6 markkaa tunnilta. Korkeimmat ansiot olivat erään hakijan 

vaimolla, joka ilmoitti ompelevansa eri juutalaisliikkeissä ja saaneensa vuoden 1935 aikana tuloja 

8000 markkaa vuodessa ja vuoden 1936 aikana 500-600 mk/kk. Näitä ansioita voi pitää melko 

korkeina varsinkin, jos vertaa siihen, että 1900-luvun ensi vuosikymmenenä vain n. 6 prosenttia 

helsinkiläisistä ompelijoista tienasi yli 1000mk vuodessa.118  

 

Kaksi huoltoapua saavaa naista sai tuloja kotiompelijana, eli he ompelivat kodin ulkopuolella 

perheissä. Ostovaatteet olivat vielä 1900-luvun alussa harvinaisuus ja herrasväen perheissä 

vaatteet teetettiinkin usein kotiompelijalla. Kotiompelija asui herrasväen luona, ompeli vaatteet 

 
114 Fuchs 2005, 124; Oittinen 1989, 61 
115 Humphries 1998, 38 
116 Lähteenmäki 1995, 99. 
117 Lähteemäki, 1995, 100 
118 Hjelt 1908b, 92 
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rouvien silmien alla ja usein myös ruokaili perheen kanssa. 119 Toinen aineistosta löytynyt 

kotiompelija toimi myös kotiapulaisena, tosin henkilöaktista ei käy ilmi oliko kyseessä sama perhe, 

jossa hän ompeli. Molemmat naiset olivat naimattomia ja lapsettomia, mikä todennäköisesti oli 

yleistä kotiompelijoiden joukossa. Ompelijoiden pienituloisessa ammattiryhmässä 

kotiompelijoiden tulot edustivat keskitasoa ollen noin 2 - 2,5 markkaa päivältä. Työ oli 

sesonkiluontoista ja ompelijat kärsivät usein kausityöttömyydestä. Aineistossa kotiompelijana 

työskennelleet naiset ilmoittivat ansaitsevansa 250 - 400 markkaa kuukaudessa.  

 
Kaikella ompelu ja tarve-esineiden valmistuksella pyrittiin saamaan tilapäisiä tuloja. Ei ole 

yksiselitteistä tapaa määritellä, milloin voidaan puhua kauppavetoisesta ansiokäsityöstä tai 

kotiteollisuudesta. Kotiteollisesta tuotannosta voidaan puhua erään naisen kohdalla, jonka 

henkilöaktiin oli kirjattu ”ompelee Halpahintainen kangas ja lyhyttavaraliikkeelle”. Toisessa 

merkinnässä ilmaistiin naisen tekevän “kotona ompelutöitä liikkeisiin, sekä tilaustöitä”. Tämä 

viittaisi kauppavetoiseen ansiokäsityöhön.120 Ansiokäsityö oli vaatteiden valmistusta kotona eri 

tilaajien toimeksiannosta. Tilaaja valitsi ja maksoi haluamansa kankaan, mutta langat, napit ja 

koriste-esineet ompelija usein hankki omalla kustannuksellaan. Ompelutyö oli pienyrittämistä ja 

hintoja painoi alaspäin kova kilpailu. Kotiteollisesta tuotannosta oli todennäköisesti kyse myös, 

kun puhuttiin ”kappojen valmistamisesta kotona”. Aineistossani muutama nainen sai elinkeinonsa 

tästä. Myös kankaankudonta ja trikoovaatteiden konekudonta oli kotiteollisuusvalmistusta, vaikka 

aineistostani ei löytynyt tästä esimerkkejä. 121 Myös koriste-esineitä valmistettiin 

kotiteollisuustuotantona. Eräs aineistossani esiintyvä nainen “oli saanut tilapäisen työpaikan 

jonkun venäläisen liikemiehen luona, joka valmistaa hattuneuloja kellarissa 30mk/kappale 

palkalla”. 122 Kotiteollisuus on nähty suurimmaksi osaksi ompelutyönä, mutta se saattoi olla myös 

muuta käsityötä, kuten punostyötä tai kirjansidontaa.123 Aineistosta löytyi merkintöjä esimerkiksi 

leikkikalujen, kahvipannun myssyjen ja valokuvakehysten valmistamisesta, sekä korihuonekalujen 

korjaamisesta. Eräs nainen sai tuloja päällystämällä värikyniä paperilla. 124 Havainto kertoo siitä, 

 
119 Rahikainen 2001, 123. 
120 Henkilöakti 78, avustettu v. 1933-41. Henkilöaktien kohdalla annettu numero viittaa aktin järjestysnumeroon 
omassa aineistossani. Lista henkilöakteista, sekä syntymäaika ja ajanjakso, jolloin henkilö sai avustusta löytyvät 
liitteestä 1. 
121 Vainio- Korhonen 2002, 97.  
122 Henkilöakti 56, avustettu v. 1933-49. (Tästä eteenpäin Henkilöakti merkitään HA) 
123 Lähteenmäki 1995, 99. 
124 HA 55, avustettu v. 1933-35 
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että kotiteollinen tuotanto saattoi myös olla mekaanista, hyvin vähän ammattitaito vaativaa 

toimintaa.  Lähteenmäen mukaan kotiansiotyön määrää Helsingissä on vaikea arvioida, sillä työt 

olivat kausiluontoisia ja niitä tehtiin perheen rahatilanteen mukaan. Kotiansiotyöt olivat suurilta 

osin näkymätöntä työtä, jota ei tilastoitu mihinkään. Perheenäidit saattoivat muiden töidensä 

ohella valmistaa ansiokäsitöitä myyntiin ansaitakseen muutaman ekstra markan perheelleen. 

Pelkkää kotiansiotyötä tekevät olivat usein kausiluontoisesti työttöminä. Ammatintarkastajien 

raporteista Lähteenmäki on arvioinut, että Helsingissä yksin työskennelleitä ansiokäsityöläisiä olisi 

ollut vuonna 1924 noin 50 ja apulaisen kanssa työskenteleviä n. 60 henkilöä.125   

 

Ansiokäsityöllä oli hätävara-ammatin luonne ja ompelu- tai muita käsitöitä alettiin valmistaa, kun 

muut toimeentulot pettivät. Kotona tehtävään ansiokäsityöhön viitataan aineistossa esimerkiksi: 

”ompelee kotonaan, mikäli töitä riittää, tulot epämääräiset ja epävarmat”. Tai ”vaimo tekee 

ompelutöitä kotonaan”. Kotiansiotyötä tekivät useimmiten kotiäidit ja lapset lisäansioiden takia. 
126 Naisille kotiansiotyö mahdollisti lapsista huolehtimisen työn ohessa. Toisaalta lasten läsnäolo 

vaikeutti ja hidasti tuotantoa ja palkkojen ollessa pieniä, naisten oli vaikea valmistaa tarpeeksi 

tuotteita tullakseen toimeen. 127 Aineistossani suurimmalla osalla ansiokäsityötä tekevistä naisista 

oli lapsia. He olivat myös pääosin eronneita yksinhuoltajia tai leskiä, eli kotitalouksiensa 

pääelättäjiä. Kotiompelijat, jotka asuivat perheissä, olivat usein nuoria ja naimattomia.   

 
Palkat olivat huonot ja yleisesti työväestön piirissä ajateltiin, että kotiteollisuus alensi palkkatasoa 

vaatetusteollisuudessa. Työnantajille alihankintana teetetty työ oli halpaa ja näin työnantajat 

välttyivät maksamasta esimerkiksi työhuonekustannuksia ja noudattamasta työsuojelulakeja. 128 

Palkka maksettiin kappale- tai urakkapalkkana, sen mukaan kuinka monta napinläpeä, hanskaa tai 

muuta vaatteen osaa valmistettiin. Jotta palkka olisi riittänyt elämiseen Fuchs arvioi, että työtä piti 

tehdä yli 12 tuntia päivässä. Kilpailu töistä ajoi palkkoja alas, erityisesti kausina, jolloin työtä oli 

vähän. Työhuoneena oli usein oma asunto, eli kuluja kertyi ainakin lämmityksestä ja 

valaistuksesta. 129 Kotiteollisuustyö noudatti pennikapitalismille tyypillisiä piirteitä, eli työntekijä 

hankki tuotannossa käytetyt välineet omalla palkallaan. Erityisesti ompelukone oli ompelijalle 

 
125 Lähteenmäki 1997, 102. 
126 Mt, 100. 
127 Fuchs 2005, 127. 
128 Lähteenmäki 1995, 100.  
129 Fuchs 2005, 126. 
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suuri investointi työvälineisiin. Äärimmäisessä niukkuudessa työvälineitä ei ollut mahdollista 

hankkia tai pitää. Aineistosta löytyi yksi ompelija, joka oli joutunut panttaamaan ompelukoneensa, 

jonka arvo oli 575 markkaa, työttömyyden takia. 130 Ompelukoneen arvo oli enemmän, kuin yhden 

kuukauden vuokra Helsingissä.  

 

Useissa tutkimuksissa mainitaan ompelijat ammattiryhmänä, jonka elintaso oli hyvin heikko. 131 

Vera Hjeltin vuonna 1906 tekemässä tutkimuksessa ompelijoiden ammattioloista Suomessa, noin 

70 prosenttia tutkimukseen osallistuneista ompelijoista ansaitsi vuodessa alle 500 markkaa. Tämä 

alitti Hjeltin laskeman yksinäisen naisen toimeentulon minimitason. Helsingissä ompelijoita, joiden 

vuositulot olivat 500 markkaa tai alle sen oli 35 prosenttia. 132  Hjeltin mukaan ompelijoiden 

toimeentulo olivat niin pieni, ”ettei ankarinkaan lihankurittaja sitä löydä pienintäkään ylellisyyttä”. 
133 Aineistosta voidaan silmämääräisesti arvioida ompelijoiden tuloja, mutta ne eivät ole 

vertailukelpoisia Hjeltin raportoimiin ansioihin, sillä havainnot ovat ainakin 20 vuotta 

myöhäisemmältä ajalta. Kotona tai liikkeissä ommelleiden tulot liikkuivat välillä 400-600 markkaa 

kuukaudessa silloin kun he olivat terveitä ja jaksoivat tehdä töitä. Eräs kutoja ansaitsi jopa 1200 

markkaa kuukaudessa työskentelemällä ilmeisesti kutomoliikkeessä. Sivutoimisesti ansiokäsityöstä 

sai pieniä tuloja: “on ollut käsitöitä ja ansainnut n. 60 markkaa kuukaudessa”. 134 “Vaimo saa 5-10 

markkaa silloin tällöin, kun ompelee tuttavilleen. “ 135 

 

Huonon palkan lisäksi ansiokäsityön tekemistä leimasivat pitkät päivät ja huonoista työoloista 

johtuvat terveyshaitat. Henkilöaktit eivät valitettavasti kerro paljoa avustettavien työympäristöistä 

tai kodin olosuhteista.  Lähteenmäki on tutkinut, että kodissa työskentelyssä terveyshaittoja 

aiheuttivat ahtaat työtilat, olematon valaistus ja huono ilmanvaihto. Jopa 14 tuntisiksi venyvät 

työpäivät, kyyryssä istuminen ja ompelupölyn hengittäminen vaikuttivat haitallisesti ompelijoiden 

terveyteen. 136 Englannissa kotiteollisuuden työoloja selvittäneet viranomaiset kuvasivat työläisten 

koteja kalustamattomiksi, huonosti hoidetuiksi huoneistoiksi, jossa alastomat lapset pyörivät 

lattialla vailla hoivaa. Kotiteollisuus linkitettiinkin 1900-luvun alussa kohonneeseen 

 
130 HA 78, avustettu v. 1933-41 
131 Fuchs 2015, 124-130; Rahikainen 2001, 125; Oittinen 1989, 70; Hjelt 1908, 77-78, taulu 46.  
132 Hjelt 1908, taulu 46. 
133 Mt., 113. 
134 HA 58, avustettu v. 1933-54 
135 HA 131, avustettu v. 1927-48 
136 Oittinen 1989, 67-68.; Lähteenmäki 1997, 100-101 
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lapsikuolleisuuteen ja tartuntatauteihin, kuten tuberkuloosiin. 137 Hjeltin tutkimuksessa, jopa 48 

prosenttia ompelijoista kuoli keuhkotautiin.138 Tuberkuloosi nousee esiin myös aineistossani, 

ainakin kolmessa ansiokäsityötä harjoittavassa kotitaloudessa sairastettiin sitä. Lisäksi 

ompelijoiden kohdalla havaittiin sairauksia kuin sokeritauti, struumamyrkytys, katkennut käsi, 

halvaus, korkea verenpaine, hermohäiriö.  

 

Ompelijoiden pienipalkkaisuus ja kausityöttömyys on herättänyt tutkijoissa ja aikalaisissa epäilyjä 

lisäansioiden hankkimisesta prostituutiolla. Oittinen on tutkinut Helsingin kunnalliskertomuksen 

lukuja vuodelta 1890 ja niiden mukaan kaupungin 168 prostituoidusta noin kymmenesosa oli 

ompelijoita. Väestönlaskennoissa prostituutiota harjoittavat naiset saattoivat ilmoittaa itselleen 

ompelijan ammattinimikkeen suojanimikkeenä. Vuoden 1870 väestönlaskennasta paljastui 10 

ompelijaksi ilmoittautunutta prostituoitua. 139 Prostituutioon viittaavaa toimintaa ei paljastunut 

henkilöaktiaineistosta.  

 
 
3.1.2 Pennikapitalismi ansioina 
 
Englantilainen työväenluokan naisia tutkinut Elizabeth Roberts käyttää termiä “Penny Capitalism” 

kuvaamaan kaupunkien työväenluokan yrittäjämäistä ansiotyötä. 140 Ilmiön ytimessä on pienen 

mittakaavan yrittäjämäinen työ, jossa palveluksina suoritettavasta työstä toivotaan jäävän käteen 

pientä voittoa. Työntekijä kattaa omat materiaalikulunsa, esimerkiksi pyykkäyksessä käytetyn 

saippuan ja vesijohtoveden, ja hänellä on vapaus päättää missä ja miten työnsä suorittaa. 

Työntekijä etsii itse asiakkaansa ja markkinoi omia palvelujaan itsenäisesti mahdollisille työn 

tilaajille.  “Pennikapitalistien” toimeentulokeinoihin lasketaan usein siivous, lasten vahtiminen ja 

peseminen, pyykkäys ja silittäminen.141 Joissakin tutkimuksissa myös ompelu, ansiokäsityö ja 

kotiteollisuus nähdään tällaisina ammatteina. Myös täyshoitolan tai vuokralaisten pito luetaan 

samaan toimintaan, koska se oli kotona työskentelevien naisten tapa ansaita tuloja. 142 Robertsin 

mukaan pennikapitalismi on erityisesti työväenluokkaisten vaimojen toimintaa. Se oli keino 

selviytyä esimerkiksi miehen työttömyyden tai sairauden yli ja ansaita tuloja, silloin kun kaikki 

 
137 Fuchs 1005, 130. 
138 Hjelt 1908b, 97. 
139 Oittinen 1989, 71. 
140 Roberts 1985 136 – 142. 
141 Chinn 109 
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 43 

muut ansiot tyrehtyivät. Naisten ansaitsemat tulot “pennikapitalisteina” saattoivat olla ratkaiseva 

tekijä, joka esti kaupunkien pienituloisimpia perheitä putoamaan totaaliseen köyhyyteen ja 

aliravitsemukseen. 143 Kirsi Vainio-Korhonen käyttää naisten harjoittamasta pienimuotoisesta 

yritystoiminnasta termejä itsensä työllistäjä, itsenäinen ammatinharjoittaja tai yrittäjä. Hän lukee 

yrittäjiksi kaikki naiset, joiden työ oli itsenäistä, jotka itse vastasivat työhönsä liittyvistä riskeistä ja 

saivat jonkinlaista kompensaatiota tästä toiminnasta. 144 Seuraavaksi käsitellään 

pennikapitalismiksi luokiteltavaa naisten itsenäistä yrittäjämäistä toimintaa, joka liittyi 

pyykkäämiseen, siivoamiseen ja lastenkaitsemiseen. Myöhemmin käsittelen vielä yrittäjämäistä 

toimintaa, joka liittyi ruuan tai tavaroiden kauppaamiseen.  

 
Peseminen, pyykkäys ja silittäminen:  
 
Tutkimus osoittaa, että pyykkääminen oli hyvin tyypillinen pennikapitalismia edustava 

ansaintakeino Englannin työväenslummeissa.145 Toiminta oli luonteeltaan tilapäistä ja siihen 

yhdistyi usein muiden tulojen hankkiminen esimerkiksi siivoamalla. Myös Suomessa pyykkäys oli 

kaupunkien työläisnaisten elinkeino, joka edusti tyypillistä ei työsuhteista yrittäjämäistä työtä ja 

jolla hankittiin lisäansiota perheen talouden ollessa tiukoilla. Pesemistä ja pyykkäystä tehtiin sekä 

rekisteröidysti että epävirallisesti. Pyykkiä pestiin teollisissa pesuloissa tai teetettiin urakkapalkalla 

pyykkäreillä ja pesijöillä. Ammattitilastoissa pyykkääminen ja peseminen ilmoitettiin usein osana 

kategoriaa “ruumiillinen työ”. Kotitalouksissa, joissa mies oli pääelättäjä, vaimon pyykkäämisellä 

tai siivoamisella saatuja ansioita harvemmin rekisteröitiin. Mitä ilmeisimmin pyykkäyksellä ja 

siivoamisella saadut ansiot olivat tärkeitä kaikkein pienituloisimmille kotitalouksille, joissa ei ollut 

mieselättäjää.146 

 

Siivoustyössä työn status riippui sen perheen statuksesta, jonka kotitaloudessa siivooja 

työskenteli. Herrasväen kodeissa piika hoiti yleensä päivittäisen siivouksen, mutta viikko- ja 

suursiivouksiin palkattiin yleensä siivooja. Tämän tehtäviin kuului esimerkiksi ilmaklosetin 

(vesiklosetin edeltäjän) tyhjentäminen ja puhdistaminen.147 Siivoustyö oli 1900-luvun alun 

Englannissa työläisnaisten joukossa jopa suositumpaa, kuin palvelijan ja kodinhoitajan työ. Nuoret 
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naiset eivät halunneet asettaa itseään isäntäperheen sääntöjen ja valvonnan kohteeksi, eivätkä 

asua eristyksissä omasta lähipiiristään. Siivoustyössä sai pitää oman asunnon ja työsuhteesta 

vapautui nopeasti, jos esimerkiksi oman puolison taloustilanne koheni. 148 

 

Englannissa pesulat sijaitsivat usein työväen slummeissa, mistä myös kaikkein halvin työvoima 

löytyi. Minkäänlaista valvontaa ei ollut ennen vuotta 1919 ja työtä tehtiin nälkäpalkalla. 

Englannissa palkat pesuloissa olivat kuitenkin paremmat kuin mitä itsenäisinä pesijöinä toimivat 

naiset saivat.149 Helsingissä oli vuonna 1905 seitsemän pesulaa, joissa työskenteli yhteensä 53 

naistyöntekijää.150 Tutkimusaineistosta löytyi yksi huoltoapua saava vaimo, joka oli työskennellyt 

Uusi Pesula Oy:ssä ja Lindströmin pesulassa. Hänen tulonsa vaihtelivat 3 markan tuntipalkasta 

korkeimmillaan 5 markan tuntipalkkaan. Köyhäinhoitoviranomaiset tosin epäilivät, että nainen 

ilmoitti tulonsa alakanttiin.  Tällaisia epäilyjä esiintyi aineistossa muutaman kerran. Ilmiö voi 

kertoa löyhästä moraalista, mutta toisaalta myös äärimmäisestä köyhyydestä, jossa rahaa 

hankittiin keinolla millä hyvänsä. Työsuhteet pesuloissa olivat tilapäisiä ja lyhytaikaisia. Kyseinen 

vaimo toimi avustusjaksonsa aikana myös silittäjänä ompeluliikkeessä sekä siivoajana. Hän oli 

kahden lapsensa ainoa elättäjä, jonka mies oli ollut vankilassa poliittisista syistä ja lähtenyt 

vapauduttuaan Venäjälle. Jotain toimeentulon niukkuudesta kertoo se, että vaimon oli pakko 

työskennellä, vaikka hän sairastikin munuaissairautta ja oli välillä täysin työkyvytön.151 Pesulassa 

työskentely ei välttämättä ollut helpompaa, kuin itsenäisesti työskennelleen pyykkärin työ. 

Muistitieto ja työläisnaisten kertomukset paljastavat, että jopa kuusivuotiaat tytöt saattoivat 

työskennellä pesuloissa äitinsä rinnalla. Työt venyivät usein niin myöhään, että kotiin 

menemisessä ei ollut järkeä, vaan yö vietettiin pesulassa.152  

 

Suurin osa pyykkärinä toimineista naisista pyöritti yhden naisen yrittäjämäistä pyykkäritoimintaa. 

Pyykkäri haki pyykit tilaajalta, pesi ne kotonaan ja toi puhtaana takaisin. Pyykkäri saattoi myös 

pestä pyykit tilaajan kotona tiettynä pyykkipäivänä, joko yksin tai perheen kotiapulaisen 

avustuksella. Herrasväki tilasi pyykkärin hoitamaan ison pesu-urakan noin kerran kuukaudessa tai 

2-3 kertaa vuodessa. Urakassa pestiin kaikki kotitalouden tekstiilit ja pyykkäys saattoi kestää useita 
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päiviä. Pyykit liotettiin, valkaistiin, keitettiin lipeässä, kuivattiin ja mankeloitiin. Joissakin ylemmän 

luokan kodeissa oli pesutupia, liotusaltaita ja vesihanoja pyykinpesua varte. Useimmiten pyykkäri 

kuitenkin pesi pyykin pesutuvassa, ja suoritti huuhtelun ilmaiseksi merivedessä. Ammatin raskaus 

korostui talvisin, kun pyykkärit joutuivat raahaamaan pyykin kelkassa meren jäälle ja 

huuhtelemaan pyykkiä viiman kylmettäminä kädet pyykkiaineiden kovettamina.153 

 

Aineistossani yrittäjämäisestä pyykkäritoiminnasta käytettiin ilmaisuja: “pesee ja pyykkää milloin 

missäkin” tai “vaimo pesee ja siivoaa niin että juuri ja juuri saa ruuan itselleen ja lapsilleen”154. 

Eräs naimaton nainen yhden aviottoman lapsen kanssa teki: “siivoustyötä ja pyykinpesua 

perheissä” ja “on yrittänyt saada vaatteiden pesua, mutta silläkin alalla on työn puutetta” 155. 

Pyykkääminen yhdistyi siivoamiseen ja lasten vahtimiseen ja talonmiehen tehtäviin. Kaikki 

yrittäjämäistä pyykkäämistä harjoittaneet naiset tekivät myös siivoustyötä. Aineistosta tehtyjen 

havaintojen perusteella pelkällä pesemisellä tai siivoamisella ei tullut toimeen ja lähestulkoon 

kaikki näitä ammatteja harjoittavat täydensivät toimeentuloaan muilla ansiotöillä. Moring on 

laskenut vuoden 1913 tilastollisten tietojen pohjalta, että itsenäisesti toimivat pyykkärit, jotka 

ilmoittivat ansionsa veroviranomaisille, tienasivat noin 400 – 800 markkaa vuodessa. Moring 

kuitenkin arvelee, että kolmasosa Helsingin pyykkäreistä ansaitsi alle 400 markkaa ja 12 prosenttia 

enemmän kuin 1000 markkaa vuodessa. Hjeltin budjettitutkimuksessa vuodelta 1908 pesemistä ja 

pyykkäystä harjoittavat naiset ansaitsevat noin 400 markkaa vuodessa. Tämä oli usein noin puolet 

heidän miestensä tuloista.156 Henkilöakteissa ilmoitetut tulot ovat jotakuinkin samaa luokkaa. Jos 

siivoajan työnkuva laajeni esimerkiksi talonmiehen tehtävillä, perhe saattoi saada merkittäviä 

luontaisetuja, jotka nostivat toimeentuloa. Esimerkiksi erään verstastyöläisen vaimo ”ansaitsi 

jonkin verran siivoustyöllä” ja koska vaimo toimi samalla talonmiehenä, perhe sai ilmaisen 

asunnon. 157 

 

Pyykkäämistä ja siivoustyötä yrittäjämäisesti tehneitä naisia yhdisti se, että he olivat 

kotitalouksiensa pääelättäjiä. Aineistossani moni heistä oli myös leskiä. Miehen kuoltua he yrittivät 

pärjätä siivoamisesta saaduilla ansioilla, jotka aineistossa vaihtelivat 200 markasta – 350 markkaan 
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kuukaudessa. Eniten ansaitsi leski, joka siivosi Valtion Rautateillä ansaiten jopa 1000 markkaa 

kuukaudessa.158 Useat lesket pärjäsivät siivoajan tuloilla ainoastaan siksi, että heidän 

kotitaloudessaan oli tienaavia lapsia. Siivoustyötä hankaloitti leskien yleinen heikkous, eräskin 

sairasti sydäntautia, reumatismia ja syöpää. Silti hänellä oli parhaimmillaan kolme eri 

siivouspaikkaa samanaikaisesti. 159 Pyykkääminen ja siivous oli usein varteenotettava 

ansaintakeino leskille tai vaimoille, joilla oli lapsia huollettavanaan. Kotiapulaisiksi ei huolittu 

perheellisiä naisia, joten siivoamisen ja pyykkäämisen kaltaisten kotitalouspalveluiden tarjoaminen 

jäi yksinhuoltajien ja iäkkäiden naisten keinoksi ansaita tuloja.160 

 
Ei työsuhteisen yrittäjämäisen työn luonteeseen kuului, että pyykkäreinä tai siivoojina toimineet 

naiset kattoivat kaikki työhön liittyvät kustannukset ja riskit pienistä ansioistaan. Epävarmuus 

toimeentulon kannattavuudesta kärjistyi kiistaan kaupungin ja pyykkärien ammattiosaston välillä, 

kun kaupunki päätti vuonna 1911 sulkea meren rannassa olevat huuhteluhuoneet veden 

saastumisen takia. Helsingissä pyykki huuhdeltiin perinteisesti meren päällä sijaitsevissa 

huuhteluhuoneissa. Kun pyykin huuhtomiseen käytetyn meriveden saastumiseen havahduttiin 

1911 kaupunki päätti kieltää huuhteluhuoneiden käytön ja rakentaa tilalle maksullisia 

huuhteluhuoneita, joihin tuli vesijohtovesi. Maksullisen vesijohtoveden käytöstä syntyi kiista, 

jonka osapuolina olivat kaupunki, pyykkärien ammattiosasto, sekä porvarilliset naisten 

kotitalousjärjestöt Kvinnoförbundet ja Husmorförbundet. Jälkimmäiset hyväksyivät kaupungin 

toimet huuhteluhuoneiden sulkemiseksi. He vaativat vesijohtovedestä perittävän maksun 

pienentämistä ja sitä, että huuhtelualtaita rakennettaisiin kaikkien talonyhtiöiden pesuhuoneisiin. 

He ja työnantajina toimivat rouvat olivat sitä mieltä, että paras tapa saada puhdasta pyykkiä oli 

maksaa vesijohtoveden käytöstä. Työläisnaisia edustaneen pyykkärien ammattijaoston mukaan 

rouvat eivät nähneet ongelman ydintä, joka oli pyykkäyksestä saatavan palkkion pienuus.  

Pyykkärien palkkiot eivät mitenkään riittäneet vesijohtovedestä maksamiseen. He maksoivat 

palkkiostaan jo ennestään pesuaineet ja pelkäsivät, että vesimaksun jälkeen palkkiosta ei jäisi 

mitään käteen. Pyykkärien ammattijaosto toivoi, että niin kauan kuin huuhteluhuoneet pysyivät 

suljettuina, rouvat maksaisivat pyykinpesusta korkeamman palkkion, joka kattaisi myös 

vesimaksut. Järjestöjen kiistassa käy ilmi se, että porvarillisille naisjärjestöille pyykkäyksessä 
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korostui puhtaus ja hygienia. Ansionaan pyykkäämistä tekeville työläisnaisille sen sijaan jokainen 

penni oli tärkeä. Porvarillisten naisjärjestöjen edustajilla ei ollut käsitystä ammatikseen 

pyykkäävien naisten toimeentulon realiteeteista. Sen takia he eivät ymmärtäneet, minkä 

ongelman maksullisen vesijohtoveden käyttö pyykkärien ammattikunnalle loi. 161 

 

Siivoojilla oli vastaavanlainen työmarkkinapositio itsenäisinä pienpalveluiden tarjoajina. Työolojen 

surkeudesta kertoo Martta Salmelan kuvaus työvoimatoimiston virkailijan ja työtä hakeneen 

vaimon välille syttyneestä riidasta. Vaimoa moitittiin siitä, ettei hän ollut saapunut 

työnvälitystoimiston välittämälle siivouskeikalle. Vaimon mukaan hänelle oli annettu niin huonot 

ohjeet, ettei hän löytänyt perille. Vaimon mukaan tämä johtui siitä, että eräät rouvat olivat 

tunnettuja siivoojien huonosta kohtelusta. Hänen mukaansa “Työtä kyllä osattiin vaatia, mutta 

ruokaa ei annettu ja palkankin suhteen kitsasteltiin. Jotkut vaativat, että siivoojalla pitää olla 

itsellään pesurievut ja jopa saippuat.” 162 Pyykkärit ja siivoojat edustivat pienpalveluilla itsensä 

työllistävää joukkoa, joka kattoi tuotantovälineet- ja kulut täysin omasta palkastaan. Heillä ei 

näyttänyt olevan paljon vaikutusvaltaa työn organisoinnin tapoihin, koska Helsingissä vallitsi työn 

suhteen tilaajan markkinat. Äärimmäisen puutteen takia hintoja oli helppo polkea, koska aina 

löytyi joku, jolle kelpasi alhaisempi palkka. Pesijättärillä ja siivoojilla ei ollut vaikutusvaltaa ajaa 

alalle minkäänlaista vähimmäispalkkarajaa.   

 
3.1.3 Palvelijat ja kotiapulaiset 
 

Vuonna 1870 Helsingissä kaikista ammatissa toimivista naisista noin 71 prosenttia oli 

palvelijattaria. Sven-Erik Åströmin mukaan, se oli ainoita säädyllisiä naisten ammatteja ennen 

suurta teollisuutta. 163 Piian ja palvelijattaren ammatti kuului köyhien perheiden tyttöjen 

elämänkulkuun eri puolilla Eurooppaa. Sotien välisenä aikana kaupunkiin piioiksi tulleet naiset 

olivat yleensä “köyhistä” tai “erittäin köyhistä” oloista. Lastenkotien, koulukotien ja 

kasvatuslaitosten tyttöjä jopa ohjattiin valitsemaan palvelijan ammatti. Palvelijoiden joukossa oli 

myös iäkkäitä naisia ja leskiä, jotka tarvitsivat jonkunlaisen elannon vanhuuseläkkeen vakiintuessa 

vaihtoehdoksi vasta 1960-luvulta eteenpäin. Kaupunkien väestö oli naisenemmistöistä, eli 

kaupungeissa oli enemmän naisia kuin miehiä. Tästäkin johtuen jotkut naiset pysyivät 

 
161 Laakkonen 1999.  
162 Salmela-Järvinen 1966, 152-153. 
163 Vattula 1981, 66. 
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naimattomina koko elämänsä ajan ja palvelijan ammatti oli heille varteenotettava elinkeino. 

Perheettömille naisille palvelijana toimiminen toi aina elannon lisäksi myös asunnon. 1890-luvun 

alkupuolella naispuolisia palvelijoita oli köyhäinavun saajista vajaa kymmenes. 1900-luvun 

ensivuosikymmeninä heidän osuutensa oli noin 10-15 prosentin luokkaa ja pahimmillaan heitä oli 

noin viidennes avunsaajista vuonna 1920.164 

 
Palvelijan ammatti oli leimallisesti tyttöjen ja nuorten naisten ensiammatti. Maalta kaupunkiin 

muuttanut tyttö löysi usein ensimmäisen työpaikkansa palvelijana perheessä. Palvelijan ammatin 

etuna oli, että sitä kautta kaupunkiin saapuva nuori sai usein myös asunnon itselleen. Sotien 

välisenä aikana lukuisat naiset toimivat ainakin jossain vaiheessa elämäänsä palvelijoina. Vuonna 

1930 suurin osa palvelijoina toimivista kaupunkilaisnaisista oli alle 20-vuotiaita. Palvelijoiden osuus 

kaikista ammatista toimivista naisista lähti laskuun 20-vuoden jälkeen ja nousi taas lievästi 

kaikkein vanhimmassa ikäluokassa. Parhaassa työiässä olevista naisista vain pieni osa toimi 

palvelijan ammatissa. Kokonaisuudessaan kotiapulaisten ja palvelijoiden määrä väheni 1960-

luvulle tultaessa, kun muun muassa päiväkotien määrä ja alentunut syntyvyys vähensivät tarvetta 

lastenhoitajille. 165 

 

Vuodesta 1928 eteenpäin viranomaiset käyttivät uudissanaa kotiapulainen kuvaamaan nuorta 

palvelijaa. Keski-ikäisiä tai vanhempia palvelijoita ei yleensä nimitetty kotiapulaisiksi vaan 

talousapulaiseksi, taloudenhoitajaksi, emännöitsijäksi tai keittäjäksi. Nämä nimitykset kertoivat 

uralla etenemisestä ja siitä, että palvelijalla oli kokemusta.166 Henkilöakteissa nuorena tehtyyn 

palvelijan työhön viitataan usein “ollut aikaisemmin kotiapulaisena” tai “ollut nuoruudessaan 

kotiapulaisena”. Huomattava osa palvelijoina toimineista oli naimattomia ja useat heistä olivat 

palvelijoina toimiessaan olleet hyvin nuoria. Jotkut asuivat vielä kotonaan aloittaessaan 

kotiapulaisena toimimisen. Näin teki eräs 16-vuotias tyttö, joka pestautui puolipäiväiseksi 

kotiapulaiseksi. Tytön kotitalouteen kuului sairaalloinen äiti sekä kaupungin työntekijänä toimiva 

isä, joka sai tukea köyhäinavulta. Perheessä oli 3 alaikäistä lasta, ja tytön veli kävi myös töissä. 

Nuorena aloittaminen näytti olevan olosuhteiden sanelema pakko kaikkein pienituloisimmissa 

kotitalouksissa. Samaa ilmiötä kuvataan myös Martta Salmelan työläiselämäkerrassa. Pienituloisen 

 
164 Rahikainen 2006, 226-227, 246. 
165 Mt., 227-229.  
166 Mt., 228. 
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leskiäidin kasvattama Martta pestautui 13-vuotiaana piiaksi rouva Grönlundille, merikapteenin 

leskelle. Martan tehtäviin kuului arki aamuisin huoneiden siivous ja edellisen päivän tiskien siivous. 

Lauantaisin pestiin kaikkien huoneiden lattiat, puhdisteltiin matot ja kuurattiin keittiön 

kupariastiat. Viimeisenä oli puhdistettava samovaari. Ruokaa Martta ei joutunut laittamaan, vaan 

rouva itse kokkasi. Kesällä rouvan ollessa maalla, Martan oli oltava töissä seitsemältä keittämässä 

rouvan pojalle teetä ennen tämän töihin lähtöä. 167 Vaikka Martta oli päiväapulainen, eikä 

perheeseen kuulunut kuin kaksi henkilöä, oli tässä silti 13-vuotiaalle paljon työtä. Palkaksi hän sai 

10 markkaa kuukaudessa, jotka olivat tervetullut lisä leskiäidin ja tyttären niukkaan kotitalouteen.  

 

Tutkimusaineistossa esiintyy myös palvelijoin toimivia vanhoja naisia, tosin melkein kaikki olivat 

silti naimattomia. Helsingissä ja Viipurissa oli keski-ikäisiä ja vanhempia palvelijoita enemmän kuin 

muualla, koska näissä kaupungeissa palvelijoiden osuus ammatissa toimivista naisista oli suurin. 168 

Aineistossa esiintyneet yli 50-vuotiaat olivat yleensä entisiä palvelijoita, eli he oivat 

nuoruudessaan toimineet palvelijoina. Vanhuuden päivillä heidän oli täytynyt löytää muita 

tulonlähteitä, kuten esimerkiksi ompelu. Silti joukossa oli myös niitä, jotka myös vanhalla iällä 

saivat ansioita yksityiskotien palvelijoina. Useimmat heistä olivat yli 50-vuotiaita ja heillä oli 

taustallaan uraa palvelijattarina perheissä ja yhdellä naisella jopa Söderkullan kartanossa. Kaikkia 

heitä vaivasi työkyvyn heikkeneminen useiden sairauksien takia. Aineistossa mainittiin ainakin 

nivelreuma, sokeritauti ja sydäntauti. Sairauksistaan huolimatta eräs yli 60-vuotias huoltoavun 

saaja jatkoi työskentelyä siinä määrin, että viranomaiset mukaan hän ei tarvinnut 

köyhäinavustusta. Vanhoille palvelijoille oli harvoin mahdollista jäädä eläkkeelle ennen 1960 -

luvun eläkeuudistusta. Vanhuuseläkkeen puuttuessa iäkkään palvelijan oli jatkettava palveluksessa 

niin kauan kuin hän kelpasi tai terveys salli. Jos isäntäperhe ei huolehtinut rahallisesti palvelijan 

vanhuudesta vaihtoehdoksi jäi vaivais- tai köyhäintalo, kuten kunnalliskotia kutsuttiin. 169 

Aineistossani oli yksi palvelija, joka pystyi omien säästöjensä avulla kustantamaan itselleen 

ylläpidon Pelastusarmeijan vanhainkodissa. Kun säästöt loppuivat, hän joutui kääntymään 

köyhäinavun puoleen, joka jatkoi vanhuksen avustamista niin, että hän sai asua vanhainkodissa 

kuolemaansa saakka. Tässä tapauksessa vanhuksen kohtalo oli ehkä parempi, kuin mihin monen 

muun vanhuuden heikon ja työkyvyttömän vanhuksen polku johti.  

 
167 Salmela-Järvinen 1966, 6. 
168 Rahikainen 2006, 228. 
169 Mt., 246. 
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Aineistossani noin puolella palvelijoina toimineista naisista oli lapsia ja puolella ei ollut. 

Isäntäperheessä asuvalla palvelijalla ei voinut olla lasta mukanaan ja joskus äidit joutuivat 

antamaan lapsensa jopa kasvattilapsiksi voidakseen toimia palvelijan ammatissa. 170 Aineistostani 

löytyi kaksi tällaiseen ratkaisuun päätynyttä äitiä. Toisen lapsi oli otettu lastensuojelulautakunnan 

toimesta huostaan ja sijoitettu Töölön lastenmajaan. Sijoituksen hinta oli 300 markkaa 

kuukaudessa ja maksua perittiin äidiltä sekä lapsen isältä, jota ei kuitenkaan löydetty. Toinen äiti 

piti lastaan Pelastusarmeijan lastenseimessä, jotta voisi jatkaa työtään palvelijana.  Henkilöaktista 

ei selviä oliko lapsen sijoitus väliaikainen vai pysyvä ratkaisu. 171 

 

Jos palvelijana toiminut nainen avioitui, hänellä oli mahdollisuus jatkaa saman tyylisiä tehtäviä 

esimerkiksi siivoojana, pyykkärinä tai silittäjänä. Sen sijaan isäntäperheessä asuvaksi palvelijaksi 

häntä ei enää huolittu.172 Kahta tapausta lukuun ottamatta kaikki aineistoni 17 palvelijasta oli joko 

naimattomia, eronneita tai leskiä. Kahdessa tapauksessa vaimo oli ollut palvelija nuoruudessaan, 

mutta avioiduttuaan jättänyt työn. Jos palvelijana toiminut nainen sai tuoja jostain muusta työstä, 

tulivat ne usein ansiokäsitöistä tai kotiteollisuudesta. Toiseksi yleisin toimeentulo palvelutyön 

rinnalla oli tehdastyö. Tehdastyötä tekevät naiset olivat usein nuoria. Iäkkäät naiset yhdistivät 

palvelijan työn useimmiten lastenvahtimiseen tai pyykinpesuun. Eräs iäkäs leskirouva joutui 

miehensä kuoleman jälkeen elättämään itsensä. Kun pyykinpesua ei löytynyt tarpeeksi, hän palasi 

nuoruuden ammattiinsa kotiapulaiseksi yli 50-vuoden iässä. Ammatti tarjosi ylöspidon, mutta 

työsuhteen päätyttyä leski jäi asunnottomaksi. Uusi asunto löytyi köyhäinavustusta nauttineen 

tuttavaperheen luota.  173 Turvautuminen ystävien ja sukulaisten apuun oli yleistä silloin, kun 

ansiotuloja ei tullut enää mistään. Vanhalla iällä työkyky heikkeni useilla niin, ettei edes hätävara-

ammateilla kyennyt saamaan toimeentuloa. Silti monet vanhukset työskentelivät viimeiseen asti.  

 
3.1.4 Tehdastyö 
 
Tähän luokkaan kerättiin havaintoja tehdastyöstä tai työstä, joka noudatti teollista 

tuotantoprosessia. Tarkastelussa on siksi mukana myös työ, jota tehtiin tehdasmaisissa 

ympäristöissä, kuten kirjapainoissa, leipomoissa tai varastoissa. Yhteensä 25 henkilöaktista 

 
170 Mt., 227. 
171 HA 87 avustusta v. 1927-32; HA, avustusta v.1927-28. 
172 Rahikainen 2006, 227. 
173 HA 72, avustusta v. 1933-50- 
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köyhäinhoitoviranomaiset olivat tehneet merkintöjä ansiotyöstä, joka tässä tutkielmassa luetaan 

teollisuustyöhön. 174 Helsingissä teollisuuden työvoimasta 19 prosenttia oli vuonna 1885 naisia. 

Vuonna 1908 naisten osuus oli noussut 30 prosenttiin. Aineistossani naiset työllistyivät esimerkiksi 

Stockmannin varastolla, Sohlbergin tehtaalla, Haagassa erikoistehtaalla, kotelotehtaalla, 

pukutehtaalla ja Kaapelitehtaalla.  

 
Erityisesti työnantajien joukosta nousi esiin kaksi tehdasta, Arabian posliinitehdas ja Fazerin 

karamellitehdas. Fazerin tehtaalla työskentelevien naisten työurien pituus vaihteli muutamasta 

kuukaudesta yli kymmeneen vuoteen. Tehtaan tarjoamat työtunnit eivät kaikissa tapauksissa 

riittäneet minimiansioiden saavuttamiseen. Köyhäinhoidosta jouduttiin hakemaan avustusta 

riittämättömien ansioiden takia. Voi olla, että tahtaalla oli tuotannollisia katkoksia vuonna 1927, 

ainakin yhden henkilöaktin mukaan tehdas oli suljettuna joulukuussa 1927. Eräs Fazerilla 

työskennellyt nainen oli ”ylössanottu” 4 vuoden työskentelyn jälkeen hyvällä todistuksella kesällä 

1931. 1930-luvulla teollisuudessa oli vielä voimassa käytäntö, jonka mukaan työvoiman määrää 

säädeltiin ympäri vuoden riippuen teollisuudenalasta. Fazerin karamellitehtaassa oli keväällä ja 

syksyllä enemmän työvoimaa, kuin kesäkautena ja sydäntalvella. Kesäisin työvoima siirtyi 

maataloustöihin ja talvisin työttömyysjonoihin. 175  

 
Arabian tehdas oli iso työnantaja Helsingissä ja sen työntekijöistä noin 50 prosenttia oli naisia 

vuonna 1903. 176 Aineistossani Arabian tehtaalla työskentelevät naiset näyttivät olleen tehtaan 

palveluksessa lyhyitä jaksoja ja jättäneen työnsä aina liittyen johonkin sairauteen. Myös 

pahvikotelotehtaalla työskentelevistä naisista kertyi useita havaintoja. Kyseessä ei varmaankaan 

ollut yksi ja sama tehdas, vaan Helsingissä näytti olevan useita laitoksia, joissa valmistettiin 

pahvikoteloita. Martta Salmela työläiselämäkerrasta selviää, että askitehtaalaiset valmistivat 

pahviaskeja tupakkatehtaita varten. Henkilöakteista ei löydy tarkempaa kuvausta työn luonteesta, 

mutta vaikuttaa siltä, että kyseessä voisi olla tupakka-askien valmistus. Salmelan muistelmissa 

pahviaskeja valmistettiin muun muassa Wellin & Göösin kirjasitomossa, jossa hän oli töissä.  

 
174 Koko otos kattaa 75 henkilöaktia.  
175 Fazerilla oli vuonan 1938 naisia töissä seuraavasti: Tammikuu 491, Huhtikuu 527, Heinäkuu 515, Lokakuu 725. 
Työtauluja yrityksittäin, Karl Fazer Oy 1938, TKK.; Lähteenmäki 1997, 283 
176 Åström 1956, 63 



 52 

Hänen kuvauksensa mukaan askitehtaalaiset, eli ”askit” olivat alimpana kirjasitomon 

hierarkiassa.177 

 

Martta Salmela, työläislesken tytär, päätyi itse 15-vuotiaana kirjasitomoon töihin. Vainio-Korhosen 

mukaan naispuolisia kirjansitomoyrittäjiä toimi muuten miesvaltaisella alalla jonkin verran. 

Kirjasitomoissa, toisin kuin metalliverstaissa, puutyöpajoissa tai maalarinliikkeissä, saattoi hänen 

mukaansa löytää helposti naistyövoimaa. Naiset tosin työllistyivät kirjapainoissa kaikkein 

vaatimattomimmissa tehtävissä nitojina, taittajina, liimaajina ja pahvikansien sitojina. Salmelan 

kuvauksen mukaan Weilin & Göösin sitomossa vallitsi tiukka hierarkia. Miehet olivat ylimmässä 

arvossa kuin naiset, ja erityisesti koneita hoitavat henkilöt olivat hierarkian huipulla. Naistenkin 

tehtävissä oli oma arvoasteikko ja alimmalla portaalla olivat nuoret työntekijät ja oppitytöt, mihin 

myös Martta lukeutui. Tutkimusaineistossani löytyi useita naisia, työskentelivät kirjasitomoissa tai 

kirjapainoissa.  Silmiinpistävää oli, että kirjapainotyö näytti muutaman henkilöakteissa 

paljastuneen tapauksen valossa periytyvän vanhemman ammatista lapsen ammatiksi.  Eräs vaimo 

oli työskennellyt 15-vuotiaasta asti kirjapainoissa ja valmistunut latojaksi. Hänellä oli kolme jo 

aikuista lasta, joista pojalla oli oma kirjasitomo. Vaimo oli joutunut jäämään työttömäksi 

Keskuskirjapainosta vuonna 1933 työvoiman vähentämisen takia. Viranomaiset arvioivat, että 

hänen työkykynsä oli mennyt raskaan työn takia. Vaikka vaimo oli jäänyt työttömäksi, hänen 

tyttärensä työskenteli eri kirjapainoissa ja elätti tuloillaan kotona olevaa äitiään ja sisartaan. 

Aineistossa oli tämän lisäksi kaksi muutakin tapausta, jossa perheen tytär elättää kotona olevaa 

äitiään kirjapainossa tienaamilla ansioillaan. Molemmissa tapauksissa äidit olivat jääneet leskiksi ja 

toisessa näistä äidin ammatti oli myös ollut kirjapainotyöläinen. Perhetalous muistutti Salmelan 

tapausta, tosin sillä erolla, että Salmelan kotitaloudessa hänen äitinsä oli pääasiallisessa vastuussa 

kotitalouden elättämisestä.  

 
Työsuhteet katkesivat tai vaihtuivat tehdastyöläisten kohdalla usein sairauden johdosta. Haapalan 

mukaan kaunokirjallisuuden tehtaalaisnaisesta esittämä stereotypia oli nuori köyhistä oloista 

lähtöisin oleva tyttö, joka ahertaa raskaassa työssä, kunnes kuolee keuhkotautiin alle 30-

vuotiaana. 178 Aineistostani löytyvät tehtaalaisnaiset kärsivät esimerkiksi reumatismista ja 

struumasta, mutta yleisin sairaus oli tuberkuloosi. Eräs erikoiskotelotehtaalla työskennellyt 

 
177 Salmela-Järvinen 1966,. 24.  
178 Haapala 1986b, 42.  
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naimaton yksinhuoltaja oli vain 36-vuotias kuollessaan tautiin. 179 Haapalan aineistossa 

tehtaalaisnaisten ennenaikaisen kuoleman tärkein syy oli juuri keuhkotauti, joka tappoi noin 30 

prosenttia tehtaalaisnaisista. 180 

 

Tehtaiden pelättiin 1900-luvun alkupuolella olevan ympäristö, joka turmeli naisten moraalia. 

Samoin naisten tehdastyön pelättiin horjuttavan patriarkaalista perhemallia. 181 Todellisuudessa 

naisten hankkimat sivutulot olivat taloudellisessa puutteessa eläville perheille välttämättömiä. 

Tehtaalaisnaisten työura päättyi hyvin yleisesti avioliittoon. Tosin Vattula on havainnut, että 

tehdasteollisuus nosti vanhempien naisten osuutta naistyövoimasta 1900-luvun ensimmäisten 

vuosikymmenten aikana. Vuonna1934 jo 43 prosenttia naimisissa olevista tehdastyöntekijöistä oli 

ollut työssä koko avioliittonsa ajan. 182 Helsingissä ei ollut mitenkään tavatonta, että tehtaassa 

työskentelevä nainen oli perheensä pääelättäjä. Wariksen mukaan Pitkänsillan pohjoispuolella 

asuneista tehdastyöläisistä tällaisten naisten osuus oli 27 prosenttia vuonna 1900. 183 

Vuonna 1906 Helsingin kansakoululaisten yksinhuoltajaäideistä 9 prosenttia oli tehdastyössä. 184 

Omassa aineistossani tehtaissa työskentelevät naiset olivat perheidensä pääelättäjiä ja usein 

yksinhuoltajia. Avioliittostatus ei aina käynyt selväksi henkilöaktista, mutta tienaavan miehen 

puuttuminen kotitaloudesta oli yleistä. Noin kolme neljäsosaa oli naimattomia, eronneita tai 

leskiä, eli naisia, jotka huolehtivat omasta elatuksestaan Puolella tehdastöissä olleista naisista oli 

lapsia elätettävänään. Hieman alle puolella naisista tehdastyö oli ainoa elinkeino, josta he saivat 

tuloja. Yli puolella tehdasansiot olivat vain yksi monista toimeentulokeinoista. Yleisimmin ansioita 

oli tehdastyön lisäksi saatu pyykkäämisestä, siivoamisesta tai lasten vahtimisesta.  

 
 
3.1.5 Ruoka- ja kahvikojujen pitäminen 
 
 
1900-luvun alussa yritteliäät kaupunkilaisnaiset hankkivat niukan toimeentulon esimerkiksi kahvin 

keitolla, jota kaupattiin kojuissa ja toreilla. Välillä kojut tarjoilivat myös lounasta työmiehille. Näitä 

 
179 HA 50, avustusta v. 1933-40. 
180 Haapala 1986b, 48. Tiedot perustuvat MUULI- aineistoon, joka käsittää 327 Tampereella tehdastyössä olevaa naista 
vuosina 1850 – 1890.  
181 Markkola 1994, 22-23. Haapala 1986b, 174-175. 
182 Vattula 1989, 24. 
183 Haapala 1986, 48. 
184 G.R. Snellman, Työtilastoa 1908, 20-21.  
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kojuja nimitettiin “kahviputkaksi” ja niiden esikuva tuli Pietarista, jossa samanlaiset “putkat” 

(venäjäksi budka) myivät erilaisia elintarvikkeita ja juomia. 185 Martta Salmelan elämäkerrasta saa 

kuvan millaisesta elinkeinosta oli kyse. Martan äiti Ida Hellstedt toimi seka- ja ulkotyöläisuransa 

aikana useasti kahvi- ja ruokakojun pitäjänä. Hänen ensimmäinen kojunsa sijaitsi Blekholmassa 

työmaalla, jossa myytiin kahvia ja keittoa työmiehille. Kahvipannun, kattilan ja primuskeittimen 

hankkimiseen tarvittiin alkuinvestointi, jonka Ida sai panttaamalla vihkisormuksensa. Martta kulki 

äitinsä mukana ja auttoi tätä tiskaamalla ja kaatamalla kahvia. Kun rakennustyöt Blekholmassa 

saatiin valmiiksi, Ida muutti kahviputkansa Hakaniementorille. Kilpailu siellä oli ankaraa, mikä piti 

hinnat alhaisina. Ruokalassa aterioi paljon ”viikkomiehiä”, jotka söivät aterian joka päivä, mutta 

maksoivat laskunsa tilipäivänään. Suuri osa oli reiluja maksajia, mutta joukossa oli myös niitä, jotka 

häipyivät velkaansa maksamatta muiden kahvikojujen asiakkaiksi. Näiden työmiehien perässä sai 

nuori Martta päivysti Siltatehtaan porteilla tilipäivinä.  Ida myi kahvikojunsa, kun toiminta 

osoittautui kannattamattomaksi, mutta palasi vielä kanttiinin pitäjäksi vuonna 1915, kun Helsingin 

ympäristön vallitustyöt alkoivat. Kesällä 1914 Idalla oli myös hetken aikaa ruokala Hämeentien ja 

Neljännen linjan kulmatalossa. Kuten Idan tarinasta voi havaita, kahviputkan pitäminen oli usein 

väliaikaista ja suhdanneherkkää toimintaa, joka oli vaikea saada kannattamaan. Toiminta oli 

sidottu asiakaskunnan maksukykyyn, joka koostui lähinnä vähävaraisista työläisistä. He maksoivat 

silloin kuin pystyivät. 186  

 
Aineistossani kahvi- ja ruokakojun pidosta sai ansioita kolme naista. He kaikki olivat kotitaloutensa 

pääelättäjiä ilman ansaitsevaa miestä ja yksi naisista oli leski. Kaikilla heillä oli lapsia 

elätettävänään. Yhdessä tapauksessa ruokaputkan ja työmaaruokalan pyrittäjinä toimivat 

sisarukset. Ruokaputkat sijaitsivat kaupungin työmailla, jotka usein olivat varatyömaita. Tässä 

mielessä kaupungin työllistämistoimilla oli seurannaisvaikutuksia ainakin kahviputkaa pitäneiden 

naisten toimeentuloon. Naiset tinasivat kahviputkan tai ruokalan pidolla noin 10-15 markkaa 

päivässä tai 300-400 markkaa kuukaudessa. Ruokalaa pidettiin silloin, kun toiminta oli mahdollista 

ja kannattavaa, muuna aikana naisilla oli muita tulonlähteitä. 187 

 
Kahviputkien määrää Helsingissä voi hahmottaa kunnallishallinnon vuosikertomuksista. Vuonna 

1919 rahatoimikamari myönsi 73 henkilölle oikeuden jatkaa tai perustaa uusi kahvin- ja 

 
185 Vainio-Korhonen, 2001, 106. 
186 Salmela- Järvinen 1965, 261-275 
187 HA 20, avustusta v. 1933-35.; HA 46 avustusta v. 1933-45; HA 129, avustusta v. 1927-52. 
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ruuanmyyntikoju Helsinkiin. Vuonna 1920 peräti 61 henkilöä sai oikeuden myydä kioskeissa kahvia 

ja ruokaa. Terveydenhoitolautakunta alkoi hillitä kaupungin kaduilla tapahtuvaa kahvin, 

virvoitusjuomien, leivän ym. myyntiä. Terveyshoitoviranomaisten mukaan myyntikojut eivät 

täyttäneet terveydellisiä vaatimuksia, kojuissa ei muun muassa ollut vesijohtoa, ne olivat ahtaita ja 

huonosti valaistuja. Jatkossa myynnin tulisi tapahtua ainoastaan rahahoitokamarin hyväksymissä 

siisteissä nelipyöräisissä kärryissä, joiden paikan kaupunki saisi määrittää. Rahatoimikamari oli 

päättänyt, että vuodesta 1921 eteenpäin kaupungilla toimivien kahvikojujen vuokrasopimuksia ei 

jatkettaisi. Poikkeuksena kahvikojuja sai vielä pitää tietyillä alueilla kaupungissa, jotka sijaitsivat 

suurten satamien tai työmaiden läheisyydessä ja joissa ei ollut muita kahvila- tai 

ravintolapalveluita. Kaupungin mukaan vuosisadan alussa myönnetyt luvat olivat perustuneet 

siihen, että kaupunki oli pienempi ja laita-alueella myymälöitä ja palveluja oli vähän. Tuohon 

aikaan kaupunki katsoi voivansa sallia sen, että yksittäiset yritteliäät naiset hankkivat tuloja 

perustamalla kojuja. Kaupungin kasvaessa ja palvelujen levittäytyessä laita-alueille, yrittäjämäinen 

toiminta haluttiin kieltää. Rivien välistä voi lukea syyn olleen se, ettei toiminta ollut viranomaisten 

kontrolloimaa. Kysymys oli ennemminkin kaupunkitilan kontrolloinnista ja hygieniasta, kuin 

ihmisten elinkeinosta. 188  

 
3.1.6 Ulkotyö 
 
Ulkotöissä työskenteleviä naisia oli aineistossani pieni joukko. Ulkotyöstä tehdyt havainnot 

sisälsivät puutarhatöitä, puutöitä, rakennus- ja satamatöitä. Ehkä erikoisin ulkotyöhön lukeutuva 

ammatti oli eräällä vaimolla, joka oli rannikkotykistön sianhoitajatar. Vaimon ja tämän miehen 

elanto oli niin hyvä, että köyhäinhuolto hylkäsi heidän avustushakemuksensa.  

 

Eniten havaintoja oli satamatyöstä. Aineistosta löytyy kaksi naista, jotka olivat laivatelakalla töissä. 

Huomio kiinnittyy siihen, että heidän molempien työkyky oli alentunut sairauden takia. Yksi heistä 

oli vain 30-vuotias, mutta joutui lopettamaan työskentelyn telakalla reumatismin takia. Häneltä 

löytyi paljon merkintöjä muistakin pätkätöistä, esimerkiksi lehden jakajana ja leipomoauton 

kuljettajana. Köyhäinhoitoviranomaiset kuvailivat sekä vaimoa että tämän miestä juopoiksi.189  

 
188 Björkqvist 1967, 251-252; Helsingin kaupunginvaltuuston painetut esityslistat vuodelta 1921, s. 22-23. 
189 HA 124. Avustusjakso 1927-47. 
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Vain yksi nainen aineistostani työllistyi rakennustöissä. Kyseessä oli sekatyömiehen vaimo, joka oli 

jättänyt työnsä kehruutehtaalla, koska luuli perheen tulevan toimeen miehen tuloilla. Mies oli 

kuitenkin usein työttömänä. Vaimo työskenteli puolustuslaitoksen rakennustyömaalla, vaikka 

viranomaiset kuvailivat häntä työkyvyttömäksi sydäntaudin ja reumatismin takia. Henkilöaktissa ei 

kuvat sen tarkemmin, miten vaimo selvisi fyysisesti raskaasta työstä.190  

 

Rakennuksilla naisten tehtävänä oli kantaa tiiliä ja muurilaastia. Rakennustyömaiden 

aputyövoiman työnjako oli se, että naiset toimivat ruukinkantajina ja pojat tiilenkantajina. Mitä 

korkeammaksi rakennuksen seinät valmistuivat, sitä raskaammaksi kävi tiilen ja laastin kuljetus.191 

Työ oli erittäin fyysistä ja raskasta. Martta Salmelan äiti Ida oli keväällä 1902 Kansallisteatterin 

rakennustyömaalla ja työn raskaus ja fyysisyys käy hyvin ilmi kuvauksessa töistä kotiin palaavasta 

Idasta: ”Hänellä oli ollut pitkä päivä. Hän oli kantanut ruukkia rappareille, se oli urakkakantoa ja 

siinä sai hosua kuin heikkopäinen. Ei ehtinyt ajatella mitään, kun oli juoksujalkaa kiivettävä 

telineitä ylös ja alas ja ruukkikontti painoi hartioita. Hänen kasvoillaan oli hien piirtämiä uomia ja 

kun hän riisui puseronsa peseytyessään, näin että olkapäät olivat hiertyneet verille”.192 

Perheellisille naisilla työ rakennuksilla sopi paremmin, kuin tehdastyö, sillä rakennuksille sai ottaa 

lapsia.193  

 

4. Muut kuin työperäiset ansiot – taito ympäristön hyödyntämiseen 
 
Tässä tutkielmassa pohditaan, mistä köyhäinapua saavien naisten toimeentulo koostui sotien 

välisen ajan Helsingissä. Edellä on käsitelty työperäisi ansionlähteitä ja yritetty hahmottaa niitä 

köyhyyteen liittyviä toimialoja, joilla huoltoapua saavat naiset toimivat. Työstä saadut ansiot olivat 

kuitenkin vain osa toimeentulostrategiaa. Köyhäinapu oli 20- ja 30-luvuilla suuruudeltaan niin 

pieni, että perhetalouksilta vaadittiin Parikan sanoin taitoa hyödyntää ympäristön tarjoamia 

erilaisia, vaikkakin tilapäisiä, resursseja. 194 Monet tutkijat nostavat kaupunkiköyhälistön 

resursseista esiin asukkien, eli alivuokralaisten pitämisen, tavaroiden panttaamisen ja 

perheenjäsenten tilapäisen tai pysyvän erkaantumisen, mikä usein tarkoitti lasten antamista kodin 

 
190 HA 117. Avustusjakso 1926-56. 
191 Rahikainen 2001, 119. 
192 Salmela-Järvinen 1965, 248.  
193 Markkola 1994, 107. 
194 Parikka 1994, 269-269. 
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ulkopuolelle elätettäväksi.195 Seuraavassa tarkastelen, miten nämä toimeentulokeinot esiintyivät 

henkilöakteissa.   

 

4.1 Asukkien eli alivuokralaisten pitäminen  
 
Asukkien ottaminen oli tapa pitää asumiskulut alhaisina. Useimmille se näytti olevan viimeisin 

keino pitää katto pään päällä Helsingissä. Alivuokralaisen ottaminen saattoi olla keino säilyttää 

asunto työttömyyskauden yli. Aineiston perusteella suurin osa huonetta alivuokraavista oli naisia 

ja usein vielä yksinhuoltajia. Helsingissä asuminen oli kallista, 1900-luvun alussa asuntoon meni 

keskimäärin 340 markka vuodessa. 196 Vuonna 1909 naispuolisen perheenelättäjän tulot olivat 

keskimäärin 660 markkaa vuodessa.197 Moring on laskenut, että alivuokralaisen pitäminen saattoi 

nostaa nämä tulot noin 744 markkaan. 198 Naiselättäjien kotitalouksissa alivuokralaisten pitäminen 

helpotti vuokranmaksua. Naiset eivät tosin pelkästään majoittaneet alivuokralaisia, vaan myös 

todennäköisesti itse asuivat alivuokralaisina. Naisasukkien osuus kasvoi Helsingissä vuoteen 1910 

mennessä 49 prosenttiin yhden huoneen asuntojen ja 46 prosenttiin kahden huoneen asuntojen 

osalta.199 

 

Asukkien pitäminen oli ollut tyypillistä jo vanhemmissa teollisuusyhteiskunnissa esimerkiksi 

Englannissa. Siellä asukkien pitäminen oli huipussaan vuosien 1850 – 1885 välillä johtuen maan 

teollisesta kehityksestä. Myöhempinä vuosikymmeninä asukkien pitäminen hiipui, koska 

alivuokraamisesta saatu taloudellinen hyöty ei ollut yhtä suuri, kuin siitä koituva ylimääräinen työ 

ja yksityisyyden menettäminen. 200 Yleensä alivuokralaisia ottivat lesket ja yksinhuoltajat 

lisäansioiden toivossa. Kotitalouksissa, joissa mies asui kotona, ei yleensä ollut asukkeja. Näin 

siinäkin tapauksessa, vaikka mies olisi ollut ilman ansiotuloja ja perhe selvästi lisäansioiden 

tarpeessa. Erityisesti leskille näytti olevan sosiaalisesti hyväksyttävää pitää alivuokralaisia. 
201Aineistosta tehtyjen havaintojen perusteella alivuokralainen saattoi olla myös mies.202 Mies 

vuokralaiset olivat yleensä nuorempia, kuin huoneistoa vuokraava nainen. Asunnossa elivät 

 
195 Fuchs, 2005;  Moring 2015. 
196 Hjelt 1912, 60.  
197 Hjelt 1912.  
198 Moring 2012, 64. 
199 Åströn 1956, 154-155.  
200 Fuchs 2005, 169.  
201 Humphries 1998, 39-40.  
202 HA 83, avustusta v. 1927-1955. 
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tavallisesti myös naisen alaikäiset lapset. Eräällä leskellä, joka oli Rautateillä siivoojana, oli kaksi 

miesasukkia. Lesken kanssa asuivat myös hänen kolme alaikäistä lastaan. Asunnossa oli yksi huone 

ja keittiö, kamari oli vuokrattu pois. Leski ja lapset nukkuivat ilmeisesti keittiössä.203 Joskus 

asunnoissa vierailleet köyhäinkaitsijat ilmaisivat mielipiteensä asunnosta ja sen asukeista. 

Henkilöakteihin he kirjasivat esimerkiksi ”asunnon maine huono” tai ”talon maine: monenlaista 

väkeä”. Erään naishakijan avustus hylättiin ilmeisesti sen takia, että hänellä oli asukkeinaan kaksi 

miestä, jotka olivat ”pirtuasioidensa vuoksi poliisin tuttuja”. 204 Sen sijaan miesasukkien pitämistä 

ei paheksuttu.  

 
Asunnot olivat melkein aina 1 huoneen ja mahdollisesti keittiön asuntoja. Asuntojen koko oli 

normaalisti 20 – 35 neliömetrin välimaastossa. Esimerkiksi vuonna 1910 Helsingin 

työväenkaupunginosissa noin puolessa yhden huoneen asunnoista oli asukkeja. Kahden huoneen 

asunnoissa asukkeja oli noin 71 prosentissa asunnoista.205 Pienin asunto oli eräällä miehellä, joka 

asui 12 neliömetrin huoneessa alivuokralaisena.206 Ahtaasti elämistä kertoo se, että myös perheet 

pitivät asukkeja. Erään kutojan 1 huoneen ja keittiön asunnossa oli kolme henkilöä 

alivuokralaisina. Lisäksi asunnossa asui naisen äiti ja tämän lisäksi perheeseen kuului myös naisen 

poika. Poika oli sentään sotapalveluksessa, eikä asunut pysyvästi kotona. Toinen esimerkki 

ahtaasta asumisesta tulee perheestä, johon kului mies, tämän vaimo ja yksi lapsi. Perhe asui yhden 

huoneen asunnossa, jonka he jakoivat yhden alivuokralaisen kanssa.207 Esimerkeistä voi päätellä, 

että asunnot olivat todella ahtaita ja minkäänlaista yksityisyyttä ei asujilla voinut olla. 

Köyhäinhoitoviranomaiset näyttivät olettavan, että köyhyydestä kärsivillä oli asukkeja. Asukin 

ottaminen oli oljenkorsi, joka köyhän tuli käyttää ennen avustukseen turvautumista. Esimerkiksi 

erästä huoltoapua saavaa naista kehotettiin ottamaan yhden huoneen asuntoonsa toinen asukki, 

vaikka hän jakoi jo entuudestaan vuokran yhden alivuokralaisen kanssa. 208 Köyhäinhoito näytti 

tulevan apuun vasta, kun asumiskulut oli saatu painettua niin minimiin kuin mahdollista.  

 

 
203 Ha 99 avustusta v. 1927-1936. 
204 HA 8, avustusta v. 1933-1941.  
205 Åström  1956, 154. 
206 Ha 90 avustusta v. 1927-1946. 
207 Ha, avustusta v. 1933-1942. 
208 Ha 51, avustusta v. 1933-1945. 
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4.2 Lapsi hoitoon tai huostaan – perheen hajottaminen selviytymiskeinona 
 

Köyhyys pakotti perheet erilleen silloin, kun ei ollut varaa huolehtia kaikista perheenjäsenistä.  

Pienten lasten hoidon yhdistäminen ansiotyöhön oli monelle yksinäiselle äidille mahdoton 

tehtävä.209 Silloin kun resurssit eivät riittäneet, turvauduttiin perheen hajottamiseen ja useimmin 

se merkitsi lapsien sijoittamista hoitoon kodin ulkopuolelle. Aineistossani löytyi 19 huoltoavun 

saajaa, jotka lähettivät lapsensa tilapäisesti tai pysyvästi pois kotoa taloudellisista syistä. Näistä 

vain kolmeen kotitalouteen kuului aviomies. Suurin osa tapauksista koski kotitalouksia, joissa 

nainen oli yksinhuoltaja esimerkiksi leskeyden takia, tai koska pariskunta oli eronnut. Tähän 

joukkoon kuuluivat myös perheet, joissa lapsi oli syntynyt avioliiton ulkopuolelle ja lapsen isä oli 

lähtenyt omille teilleen.  

 

Kun tulot eivät riittäneet elämiseen lapsi saatettiin lähettää maalla asuvan sukulaisen hoitoon. 

Aineiston mukaan kesä näytti olevan erityisesti sesonki, jolloin kaupunkien köyhät työläiset 

tarttuivat kotipuoleen jääneiden sukulaisten apuun. Lasten ollessa maalla, äideille jäi enemmän 

aikaa hankkia ansioita, esimerkiksi pyykkäämällä tai siivoamisella. Myös lapset pääsivät maalla 

usein töihin. Kun lapsi oli “sukulaisen perheessä ruokaa vastaan” tämä merkitsi sitä, että hän 

osallistui työhön ruokapalkalla. Lasten tehtävät sukulaisperheessä saattoivat pitää sisällään 

peltotöitä ja piikomista.210 Kaupunkiin lähteneiden työläisten maalla asuvat perheet elivät itsekin 

todennäköisesti minimitoimeentulon rajoilla.211 Resursseja ylimääräiseen hyväntekeväisyyteen 

tuskin oli, mutta kaupunkilaislapsia saatettiin pystyä ylläpitämään hetken aikaa ylimääräisinä 

sesonkityöläisinä. Maalla voitiin myös turvautua omavaraistalouteen helpommin kuin 

kaupungissa, jossa toimeentulo oli enemmän sidoksissa palkkatyöhön. Kaupunkiköyhälistölle 

maalaisjuuret tarjosivat jonkinlaisen turvaverkon kaupunkitalouden ulkopuolella. Maalle 

sukulaisiin lähettämisen lisäksi lapsi saatettiin lähettää koulun kesäsiirtolaan. Kesäsiirtolat olivat 

kansakoulujen virkistystoimintaa ja köyhäinhuolto kattoi vähävaraisten lasten osallistumismaksut. 

Varattomuus todettiin, jos oppilaalle oli lukuvuoden aikana annettu vaate- tai ruoka-apua, tai 

köyhäinhoitoviranomainen antoi vanhemman varattomuudesta lausunnon. 212 

 
209 Fuchs 159. 
210 Salmela-Järvinen 1965, 231. 
211 Haapala 1986, 101 – 103; Waris 1932, 70-90 
212 KHK 1932, 283. 
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Yksinhuoltajaäitien haasteena oli ansiotyön ja lastenhoidon yhdistäminen. Tehtaisiin ei voinut 

viedä vauvoja, eikä kaupunkilaisperheen palvelijalla sopinut olla lapsia.213  Eräässä henkilöaktissa 

palvelijattarena toimineen yksinhuoltajan lapsi oli pelastusarmeijan lapsenseimessä hoidossa. 214 

Hoito vei 250 markkaa palvelijattaren 300 markan kuukausitienestietä ja tämän takia köyhäinavun 

tarve oli ilmeinen. Lastenseimiä oli perustettu Helsinkiin jo vuodesta 1840 säätyläisnaisten voimin. 

Lastenseimiin oli mahdollista jättää lapsi päiväksi hoidettavaksi, jotta äidit pääsivät töihin. Ne 

myös tarjosivat tukea äideille, jotka eivät jostain syystä kyenneet antamaan lapselleen tarpeeksi 

hoitoa. Lastenseimessä lapselle tarjottiin päivittäin leipä ja lämmin ateria. 215 Lastenseimi vaikutti 

jossain mielessä päivähoidon esiasteelta aikana, jolloin minkäänlaista oikeutta päivähoitoon 

kunnan tarjoamana palveluna ei ollut.  

 

Jos vanhemmilla ei ollut varaa elättää lapsiaan, lapset saatettiin myös sijoittaa lastenkotiin 

lastensuojeluviranomaisten toimesta. Köyhyydestä johtuva puute oli yleisin syy lasten 

sijoittamisen takana.216 Aineistoni perusteella huostaan otetuiksi tulivat erityisesti aviottomina 

syntyneet lapset, joiden isä oli lähtenyt omille teilleen. Lasten isät olivat lähteneet esimerkiksi 

Kanadaan tai Venäjälle, tai päätyneet uusiin naimisiin eikä heiltä saatu perittyä elatusmaksuja. 217 

Yhdessä tapauksessa lapsen isä oli avioeron jälkeen alkanut viettää irtolaiselämää. 218 Tyypillistä 

pienituloista yksinhuoltajaäitiä edustaa eräs työtön ompelija. Pojan isä oli varaton työmies, joka oli 

uusissa naimisissa ja hänellä oli 4 alaikäistä lasta. Isä, joka ei maksanut elatusmaksujaan sai 

ilmeisesti osan tuloistaan hämärähommissa, sillä hänet oli tuomittu sakkoihin spriin 

hallussapidosta. Poika asui äitinsä kanssa kotona ja äiti sai toimeentulonsa ompelemalla kotonaan 

tilaustöistä liikkeille ja yksityisasiakkaille. Hän oli huoltoselostuksen mukaan pantannut 

ompelukoneensa ja myynyt kaiken omaisuutensa paitsi huonekalut saadakseen tuokaa. Poika 

otettiin lopulta poikakotiin vuonna 1937.219 

 

 
213 Markkola 1994, 61 
214 HA 103, avustusta 1927-1928 
215 Halila 1977, 17, 203; Waris 1915, 246. 
216 Termonen 2020, 58; Halila 1977, 119. 
217 HAt 95, avustusta v. 1927- 1940; 87, avustusta v. 1927-1932. 
218 HA 113 avustusta v. 1927-1947. 
219 HA 78, avustusta 1933-1941. 
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Aineistossani suurin osa huostaanottotapauksista koski yksinhuoltajaäitien lapsia. Joukossa oli 

kuitenkin yksi kotitalous, jossa lapset sijoitettiin perheen suurilukuisuuden takia. Perheeseen 

kuului sekatyöläismies, joka työskenteli muun muassa satamakonttorissa. Hänen vaimonsa oli 

ennen avioliittoa ollut kotiapulainen ja liikeapulainen, mutta lasten myöstä jäänyt huolehtimaan 

kodista. Vaimo oli sairaalloinen ja sairasti ainakin munasarjatulehdusta. Mies kärsi tuberkuloosista, 

joka ilmeisesti levisi myös perheen lapsiin. Lapset sairastelivat paljon ja köyhäinhoidolta anottiin 

usein maksusitoumusta lasten hoidon takia. Miehen tulot eivät riittäneet suuren perheen 

elättämiseen ja vaimo sai muutaman markan satunnaisista ompelutöistä. Vaimo panttasi 

vihkisormuksensakin saadakseen rahaa perheelle. Perheessä oli yhteensä yhdeksän lasta, joista 

vanhin oli annettu ottolapseksi. Vuonna 1938 viisi perheen lapsista oli sijoitettu eri lastenkoteihin. 

Sodan aikana lapset olivat sijoitettuina Ruotsiin ja Tanskaan. Perheen tilanne alkoi helpottaa vasta 

sodan jälkeen sen myötä, kun lapset olivat tarpeeksi vanhoja mennäkseen töihin. Vuonna 1946 

lapsista kaksi oli töissä, yksi pakkaajana ja toinen asiatyttönä. Kahdeksan henkilön perhetaloudessa 

miehen ja kahden lapsen epäsäännölliset ansiot pitivät perheen täysin riippuvaisena 

köyhäinavusta.220 

 
Aineistosta löytyi vain yksi miespuolisen huoltajan lapsi, joka päätyi huostaanotetuksi.221 Mies oli 

ammatiltaan kivipainaja ja hän oli eronnut vaimostaan, joka oli kampaaja. Isä ilmoitti, ettei 

pystynyt huolehtimaan lapsestaan, mutta huostaanottoa hän anoi kasvatuksellisista syistä. Poika 

oli kuulemma osoittautunut epärehelliseksi, ottaen koulutovereiltaan pikkuesineitä, sekä kotona 

hoitajalta ja kotiapulaiselta rahaa. Henkilöaktista ei selviä, mitkä olivat isän todelliset taloudelliset 

resurssit lapsesta huolehtimiseen. Hän oli kuitenkin poikkeustapaus siinä mielessä, että 

huostaanotto perustui kasvatuksellisiin syihin. Valtaosassa tapauksista syyt olivat taloudellisia.  

 

Aineiston perusteella huostaanoton kohteena oli tavallisesti avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi, 

jonka isä laiminlöi elatusvelvollisuutensa. Historiallisessa tarkastelussa avioliiton ulkopuolelle 

syntyneen lapsen selviytymismahdollisuudet olivat huonot. Englannissa köyhäinhoitoinstituutiot ja 

hyväntekeväisyys eivät tukeneet yksinhuoltajaäitejä. 1834 köyhäinhoitolain silmissä ainoa avustus 

aviottomalle äidille oli passitus työlaitokseen, minkä seurauksena myös lapsi joutui kasvatuskotiin. 

Laitoksiin otetuista lapsista, jopa 80 prosenttia kuoli laiminlyönnin, aliravitsemuksen ja sairauksien 

 
220 HA 131, avustusta vuosina 1930-1948. 
221 HA 48, avustusta vuosina 1933-41 
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seurauksena.222 Suomessa 1900-luvun alkupuolella tilanne ei ehkä ollut näin paha, tosin 

Markkolan mukaan aviottomana syntynyt lapsi oli kaikkein heikommin kiinni elämässä, eli 

imeväiskuolleisuus tässä joukossa oli suurta. Noin 40 prosenttia aviottoman lapsen Tampereella 

synnyttäneistä naisista ei solminut avioliittoa elämänsä aikana. Jos yksinhuoltajaäidin lapsi selvisi 

vauvaiästä, oli siis todennäköistä, että tämä pysyi isättömänä loppuelämäsä.223 Yksinhuoltajaäiti 

taloudessa ansiotyön ja äitiyden yhdistäminen oli erittäin haastavaa. Onnistuakseen äiti tarvitsi 

tukiverkoston, joka oli yleensä maalla asuvat sukulaiset. Yksinäinen äiti oli myös todella 

riippuvainen köyhäinhoidon avustuksista ja palveluista, kuten kesäsiirtoloista. Joskus talouden 

joustokyky ja ympäristön resurssit eivät riittäneet, äärimmäinen keino oli hajottaa kotitalous. 

Huostaanotto ei aina tapahtunut lastensuojeluviranomaisten aloitteesta, vaan aineistossani löytyy 

esimerkkejä, jossa äiti anoi huostaanottoa. 224 

 
4.3 Tienaavat lapset 
 
Tämän tutkielman keskiössä on naisten ansiotyö, mutta lasten ansiot olivat sen verran 

merkityksellisisä huoltoapua saavien kotitalouksien toimeentulostrategioissa, että ilmiötä on syytä 

tarkastella hieman lähemmin. Havainnoin lasten työtä henkilöakteista, sillä perusteella, olivatko 

he vanhempiensa kotitaloudessa asuvia huollettavia. En määritellyt lapselle ikärajaa. Ennen toista 

maailmansotaa lapsityövoimaksi määriteltiin alle 15-vuotiaat, mutta tässä tutkielmassa tehdyt 

havainnot voivat siis koskea myös yli 15-vuotiaita lapsia tai nuoria.225 Tutkimusaineistossa noin 

kolmasosassa perheistä lapsi oli töissä. Kuudessa tapauksessa näistä ansiotyötä tekevien lasten 

äidit olivat leskiä. Pojat saivat tuloja apupoikina, juoksupoikina tai asiapoikina. Tämän lisäksi pojat 

tekivät usein aputehtäviä teollisuuslaitoksissa, esimerkiksi Kone & Silta OY:ssä, Strömbergin 

tehtaalla. Pojat myös tekivät tyttöjä useammin ulkotöitä, kuten lumenluontia. Aineistostani 

havaittuja tyttöjen toimista yleisimpiä olivat konttorityttö, kirjapaino- tai sitomotyöläinen, ja 

kampaamo tai modisti oppilas. Tyttöjen ja poikien toimissa voidaan siis havaita sukupuoleen 

perustuvia eroja. Ainakin tyttöjen kohdalla näyttää siltä, että konttoristin, myyjättären tai 

puhelinkeskuksen vaihteen toimet olivat askel kohti keskiluokkaisempia ammatteja. Samalla juuri 

nämä ammatit yleistyivät 1930-luvulla kaupungeissa naisten keskuudessa.226 

 
222 Fuchs 206, 209 
223 Markkola 1994 62 
224 HA 56. avustusta vuosina 1933-49. 
225 Åström 1956, 59-60 
226 Vattula 1981b, 79. 
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Lehtien jakaminen ja kaupustelu oli leimallisesti köyhien lasten työtä ja tästä löytyi aineistossani 

havaintoja sekä tyttöjen että poikien osalta. Yhdessä perheessä myös äiti jakoi lehtiä lastensa 

kanssa. Myös Martta Salmela toimi kansakoululaisena Työmies-lehden jakelijana. Hän kuvailee 

lehtiä jakanutta joukkoa: ”Työmiehen ”irtonaisten” armeija oli suuri ja kovaääninen. Kova 

kamppailu käytiin joka päivä siitä, kuka pääsee kadulle tuoreet, painomusteelta tuoksuvat lehdet 

kainalossaan. Hän tietysti sai ensimmäisenä lehtensä myydyksi ja pääsi kotiin tai uusia 

noutamaan. – kun painokoneet alkoivat jyristä, silloin koko armeija kimeitä huutoja päästellen 

syöksyi jonoon. Ensimmäiseksi tulivat tietenkin suurimmat ja vahvimmat pojat. Heistä 

ensimmäinen tarttui kädellään jakeluhuoneen ovenripaan, ja kaikki muut toinen toiseensa 

vyötäröstä kiinni pidellen.”  Kaupungin kansakouluopettajat valittivat vuonna 1889, että ”lapset 

tulevat kuten ennenkin lehden myynnin suoritettuaan väsyneinä, nälkäisinä, haluttomina ja 

pahasti myöhästyneinä kouluun”. 227 Vuonna 1913 työväen lehdet päättivät, että he eivät käytä 

alle 13-vuotiaita lapsia lehdenjakelijoina. Hyvästä aikeesta huolimatta 13-vuotiasta lehdenjakajaa 

voi silti pitää lapsityöntekijänä. Myös katukaupustelu lasten toimesta kuului Helsingissä 

katukuvaan 1900-luvun alussa. Lasten kuvailtiin kulkevan hienojen ihmisten joukossa Esplanadilla 

ja yökahviloissa ”köyhäinuniformuissa”, myyden lehtiä, kukkia ja pikkurihkamaa. 228 

Kansakoululaisten ansiotyötä käsittelevässä tutkimuksessa vuodelta 1906, 17 prosenttia pojista ja 

7 prosenttia tytöistä hankki ansioita näistä ammateista. Lasten tehdastyö sen sijaan oli melko 

harvinaista Helsingissä, vain 0.6 prosenttia tutkimukseen osallistuneista lapsista sai tuloja 

tehdastyöstä. 229 

 
 
4.4 Toimeentulostrategiat naisten ansioiden ympärillä 
 

Edellä on käyty läpi, millaisilla aloilla köyhäinapua saavat naiset työskentelivät ja pohdittu, mitä 

yleispiirteitä näihin elinkeinoihin kuului. Lisäksi on havainnoitu toimeentulostrategioita, jotka 

perustuivat muihin, kuin työperäisiin tulonlähteisiin. Köyhäinavun saajista tehtyjen tilastointien 

avulla voidaan yrittää hahmottaa, ovatko aineistosta nousseet elinkeinot tyypillisiä tässä joukossa. 

Köyhyyssidonnaiset alat ja erilaiset vakiintumattomat palkkatyöt jäivät tilastokategorioiden 

 
227 Salmela-Järvinen 1965, 169 
228 Åström 1956, 59-60. 
229 Snellman 1908, 26-29. 
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ulkopuolelle. Tilastoihin sisältyy kuitenkin eräänlaisia kaatoluokkia, joihin nämä alat 

todennäköisesti kuuluivat. Köyhäinapua saavista naisista suurin osa kuului ammattiryhmään 

”työläisiä ilman erikoista ammattia”. Esimerkiksi vuonna 1933 tähän ryhmään kuului 42 prosenttia 

köyhäinavun kotiavustusta saavia naisia. Miehiä kuului tähän kategoriaan melkein 50 prosenttia 

avustettavista. Toiseksi suurin ammattiryhmä avustettavien naisten joukossa olivat palvelijat. 

Miehiin verrattuna naisia oli myös erityisen paljon tilastoluokissa ”henkilöitä ilman varsinaista 

elinkeinoa” ja ”muita”.230 Nämä havainnot vahvistavat käsitystä siitä, että suurin osa köyhäinapua 

saavien naisten harjoittamista elinkeinoista oli vailla virallista ammattinimikettä ja sen 

seurauksena ne kuuluivat epämääräisiin tilastokategorioihin. Henkilöakteista tarkasteltuna on 

kuitenkin selvää, että naiset olivat työelämässä.  

 
Köyhäinapua saavien naisten heikon toimeentulon taustalla vaikutti naisten pienipalkkaisuus. 

Naisten tulotaso pysyi Helsingissä matalana 1930-luvulle tultaessa siitä huolimatta, että naisten 

osuus työntekijöistä jatkoi nousuaan. Naisten alhaiselle tulotasolle on tarjottu selitykseksi 

esimerkiksi sitä, että naiset ottivat vastaan huonosti palkattua työtä. Toinen selitys liittyy siihen, 

että naiset kiinnittyivät työpaikkoihin miehiä heikommin, koska ura keskeytyi naimisiin menoon ja 

lasten saamiseen.231 Suurin syy oli kuitenkin yhteiskunnassa vallinnut periaate miehen roolista 

perheenelättäjänä. Miehen tuli ansaita enemmän, koska hänen palkallaan tuli elättää myös vaimo 

ja lapset. Tätä periaatetta kutsutaan perhepalkkasysteemiksi ja se oli vallitseva ihanne 1900-luvun 

ensimmäisellä puoliskolla.232   

 

Miten perhepalkkasysteemi sitten näkyi palkoissa käytännössä? Vuosia 1908- 1909 käsittelevässä 

budjettitutkimuksessa todettiin, ettei kotitalous voinut tulla toimeen naispuolisen elättäjän tuloilla 

turvautumatta esimerkiksi lasten ansioihin. Tutkimuksessa naispuolisten kotitalouden pääelättäjän 

keskiansiot olivat 666 mk vuodessa – tulotaso, joka saattoi olla jopa suurempi kuin 

naistyöntekijöillä yleensä. Hjelt mukaan tulos osoittaa, että naiselättäjän täytyi kamppailla 

saavuttaakseen edes minimielintason.233 Päätelmää tukee se, että aineistossani kotitaloudet, jotka 

selvisivät vain naisten tuloilla eivät saavuttaneet edes minimielintasoa. Olivathan he joutuneet 

turvautumaan köyhäinhuollon avustukseen. Hjeltin tutkimustulokset kyseenalaistavat muutenkin 

 
230 Liite 2. 
231 Siipi 1962, 197. 
232 Markkola 1994, 158-162 
233 Hjelt 1908, 30-31. 
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mieselättäjyyteen perustuvan perhepalkkaihanteen toteutumista. Ammattityöläisten 

kotitalouksissa vain 83 prosentissa miehen tulot riittivät perheen elättämiseen. Lopuissa jouduttiin 

turvautumaan naisten ja lasten tuloihin, jotka olivat suuruudeltaan 100-800 markkaa vuodessa, eli 

hyvin pienet. 234 Riittävästä toimeentulosta jäätiin kaikkein kauimmaksi ulkotyöläisten ja 

rakennustyöläisten perheissä. 235 Aineistoni vahvistaa tätä havaintoa, sillä suurin osa 

miespuolisista perheenjäsenistä kuului näihin ammattiryhmiin. Myös tilastot kertovat, että 

köyhäinhoidon avustusta saaneiden miesten suurin joukko oli ammatiltaan sekatyömiehiä. 236  

Naisten ansiot vertautuivatkin ehkä korkeimmillaan sekatyöläismiehen ansioihin. 237 

 

Havainnot henkilöakteista kertovat, että useimmissa perhetalouksissa elättäjä oli leski, avioton äiti 

tai miehensä hylkäämä vaimo. Nämä kotitaloudet olivat siis täysin naisvetoisia. 

Toimeentuloedellytykset heikkenivät myös niissä kotitalouksissa, joissa mies jäi työttömäksi, 

sairastui tai alkoholisoitui. 238 Havainnoin henkilöakteista neljä yleisintä syytä siihen, että perheen 

kuuluva mies ei pystynyt osallistumaan tulonhankintaan. Tämä ei tarkoita, että mies olisi 

kokonaan ilman tuloja, mutta syyt rajoittivat merkittävästi miehen kykyä ansioiden hankkimiseen. 

Alla olevassa taulukossa on listattu nämä syyt ja kuinka monessa henkilöaktissa ne tulivat esiin.  

 

Taulukko 1. Mieselättäjän ansiotulojen puuttumiseen vaikuttavat tekijät. 

  miehen 
tilanteesta 
ei 
mainintaa 

mies 
työtön 

miehellä 
ongelmia 
alkoholin 
kanssa 

mies hylännyt 
perheen tai 
pariskunta 
eronnut 

mies sairas 

n=72 37 19 13 10 9 
Liite: Henkilöaktit, Liite1. 

Joissakin kotitalouksissa mieselättäjällä kykyyn hankkia tuloja vaikutti useampi, kuin yksi syy. Ne 

henkilöaktit, joissa miehen tilanteesta ei mainita mitään, koskivat naimattomia tai leskinaisia.  

 

Aineistosta nousseet havainnot perhetalouksien naisvetoisuudesta ja mieselättäjän puuttumisesta 

ovat linjassa tilastoiduista piirteistä köyhäinhoidon avunsaajista. Perhesyyt, kuten miehen 

 
234 Mt., 63-64. 
235Mt., 63-64. 
236 KÖYHÄINHOITOTIALSTO LIIT X. Sekatyöläisestä käytetään nimitystä ”työläisiä ilman erikoista ammattia”.  
237 Moring 2015, 63. 
238 Markkola 107.  
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juoppous, vankilassa olo tai perheen hylkääminen, yhdessä perheen suurilukuisuuden tai 

aviottomasta lapsesta huolehtimisen kanssa, muodostivat naisten kohdalla noin 10 prosentin 

osuuden avuntarpeen syistä. Miehillä nämä syyt olivat avuntarpeen syynä vain noin yhden 

prosentin kohdalla. Naisilla vanhuuden heikkous myös yleinen avuntarpeen syy, joka vaikutti noin 

20 – 30 prosenttiin avustusta saaneista. Miehillä tämä syy oli huomattavasti matalampi ja pysytteli 

noin 10 prosentin ylä- ja alapuolella.239 Huoltoselostusaineiston perusteella voi olettaa, että 

naisleskien osuus oli hyvin suuri tässä ryhmässä. Vanhojen naisten oli ennen vanhuuseläkkeen 

kaltaisia uudistuksia turvauduttava köyhäinapuun miehiä useammin. Naisten toimijuudesta on 

tärkeintä hahmotta se, että naisten työhön osallistuminen oli reagointia vaihtuviin 

elämäntilanteisiin. Kun ulkoiset tai sisäiset kriisit kohtasivat kotitaloutta, naisten ansiotulojen 

merkitys korostui. Kotitalouden kyky mukautua muuttuviin tilanteisiin oli sen selviytymisen ehto ja 

tässä naisten toiminta oli avainasemassa.  

 

Tutkimiani köyhäinapua saavia naisia yhdisti tulojen epäsäännöllisyys ja riittämättömät ansiot. 

Taustalla monen kohdalla vaikutti heikko kiinnittyminen työmarkkinoille ja ajanjaksot, jolloin työtä 

ei löytynyt. 1900-luvun alun työttömyyspolitiikassa hoidettiin työttömyyden seurauksia, eli 

köyhyyttä. Vuonna 1929 alkanut lama muutti työttömyyden tuhansien ihmisten pysyväksi 

ahdingoksi ja pakotti kunnat kehittämään keinoja työttömyyden seurausten lieventämiseksi. Valtio 

valitsi työlinjan, eli työttömille oli järjestettävä töitä, ei avustusta. Valtio ja kunnat järjestivät 

varatöitä, joita pian alettiin kutsua ”hätäaputöiksi”. Nimitys tuli siitä, että köyhimmät perheelliset 

työttömät tekivät töitä pakosta alle normaalin palkkatason.240 Työttömillä miehillä teetettiin 1940-

1970 useita rakennushankkeita, kuten maanteitä ja rautateitä. Tätä tehotonta systeemiä, jossa 

ruumiillista työvoimaa suosittiin, vaikka tehokkaampiakin keinoja olisi ollut tarjoilla, kutsuttiin 

”lapiolinjaksi”. 241 Työlinja, jota tutkijat kuvaavat myös työpakoksi, koski myös työttömiä naisia. 

Naisten kohdalla työttömyystöiden järjestöinen osoittautui kuitenkin suuremmaksi ongelmaksi. 

Ruumiillista työtä pidettiin naisille sopimattomana. Naisten työttömyyttä lähdettiin ratkomaan 

perustamalla ”työtupia”, joissa oli selviä piirteitä työlaitosmaisesta pakkotyöstä. 242 Seuraavassa 

luvussa tarkastellaan lähemmin työlinjan toteutumista Helsingin kaupungin perustamissa 

 
239 Liite 3. 
240 Haatainen 1992, 239.  
241 Kts. Esim. Nenonen 2006.  
242 Rahikainen 2007, 22. 
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työtuvissa ja ammattikursseilla. Tarkastelemalla tätä järjestelmää, pohdin lisäsikö se millään 

tavalla heikoiten työmarkkinoille kiinnittyneiden naisten mahdollisuuksia parempaan 

toimeentuloon. Aloitan pohtimalla, onnistuiko työnvälitys naisten kohdalla lisäämään 

alityöllistettyjen köyhäinavun saajien toimeentulomahdollisuuksia.  

 
 
 6. Työn ja työttömyyden välimaastossa – avustusta vain työtä vastaan 
 
 
6.1. Työnvälitys Helsingissä  
 

Helsinkiin oli perustettu työvoimatoimisto talvella 1902-1903 ja siihen kuului erilliset osastot 

naisille ja miehille. Työnvälitystoimiston toivottiin helpottavan työttömistä köyhäinhoidolle 

koituvaa rasitusta, vaikka ilmiönä työttömyys oli edelleen köyhäinhoidollinen ongelma. 243 Vuoden 

1922 köyhäinhoitolaki oli vedenjakaja siinä mielessä, että ennen sitä kuntien auttamisvelvollisuus 

oli kohdistunut vain työkyvyttömiin henkilöihin. Lain myötä köyhäinapuun oikeutettuja ei enää 

jaoteltu työkykyisiin ja työkyvyttömiin ja näin henkilön, jonka työnsaantimahdollisuudet olivat 

vähentyneet niin, että henkilö oli joutunut ilman omaa syytään puutteeseen, saattoi saada 

köyhäinhoidon avustusta.  Työttömyyskortistoon oli lupa rekisteröidä vain ne työnhakijat, jotka 

olivat niin pahassa taloudellisessa ahdingossa, että he olisivat muuten joutuneet köyhäinhoidon 

asiakkaiksi. Tämä tarkoitti sitä, että työttömyyskortistoon pyrittäessä oli hankittava 

köyhäinhoitolautakunnan lausunto. Kaikkien työttömyyskortistoon päässeiden oli siis kuljettava 

köyhäinhoidon kautta, mutta kaikki köyhäinhoidon avustettavat eivät päässeet 

työvoimakortistoon.244 Työttömyyskortistoon pääsy tarkoitti, että henkilö oli oikeutettu 

kunnallisiin varatöihin. Tästä syystä viranomaiset halusivat, että kortistoon otetut henkilöt olivat 

työkykyisiä.245 Suurin osa kaupungin varatöistä oli suunnattu miehille ja ne olivat ulkotöitä usein 

rakennustyömailla. Työnvälitystoimistoissa työnhakijat luokiteltiin ”ulkotöihin pystyviin” ja 

”vähemmän pystyviin”. Naisista kuusi kymmenestä oli ”vähemmän pystyviä”, eikä heitä näin voitu 

laittaa rakennustyömaille siinä määrin, kuin miehiä. Ruumiillisen työn ei myöskään katsottu 

sopivan naisille. 246  Tästä johtuen harvat naiset täyttivät kriteerit, joita kortistoon pääsemiselle oli. 

 
243 Åström 7-732; Kuusi 185. 
244 Haatainen 1992, 113.  
245 Hannikainen 2004, 13; Rahikainen 2005, 165. 
246 Rahikainen 2007, 19-20. 
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Parikan laskelmien mukaan naisia oli laman aikana ilmoittautunut työnvälitykseen 25-30 % 

enemmän, kuin mitä hyväksyttiin työttömyyskortistoon. Sitä, miksi näin oli, ei Parikan mielestä ole 

tutkittu tarpeeksi. Yksi syy saattoi olla, että perheelliset miehet olivat etusijalla kortistoon ja 

työttömyystöihin.  Naisilla ei ollut yhtä selvää perheenelatusvelvollisuutta, kuin miehillä.  

Työnvälitykseen ilmoittautuneet naiset olivat usein nuoria ja naimattomia, tosin heilläkin saattoi 

olla perhettä huollettavanaan. Toinen syy liittyy siihen, että työnvälitys onnistui välittämään 

tehokkaammin tiettyjä naisten töitä esimerkiksi talouspulaisten kohdalla. Näillä ilmeisesti melko 

lyhytaikaisilla töillä naiset nousivat köyhäinhoidollisen avustettavuuden rajan yli. Jos työnhakijan ei 

ollut köyhäinhoidon silmissä puutteenalainen, häntä ei hyväksytty työttömyyskortistoon.  247 

 

Työnvälitystoimiston työttömistä työnhakijoista ennen lamaa valta osa oli naisia. Vuonna 1920 

naisia oli kaksinkertainen määrä työnhakijoina verrattuna miehiin. 1920-luvulla naisten osuus pysyi 

korkeana mutta laman vuosina työnvälityksen asiakaskunta miehistyi. 1920-luvulla miesten osuus 

oli pysynyt pääsääntöisesti alle 40 prosentin, kun taas laman aikana se oli yli puolet. Miesten 

jäädessä työttömiksi, perheenäitien osuus työnhakijoista kasvoi. Tämä oli yksi lama-ajan ilmiöistä 

ja kertoo siitä, että miesten jäädessä työttömiksi naiset hakeutuivat töihin. Naisten osuus 

hakijoista kasvoi taas 1930-luvun loppupuolella, mutta naisvaltaisuuteen ei enää palattu. 248 

Lähteenmäen mukaan tämä kertoo siitä, että normaaliaikoina naisilla oli taloudellisesti paremmat 

mahdollisuudet jäädä kotiin. 249 Mielenkiintoista on, että työvoimatoimisto välitti enemmän 

työpaikkoja naisille, kuin miehille. Naisvaltaisilla aloilla, kuten palvelijattarien ja talousapulaisten 

kohdalla, työnvälitystoimistolla oli merkittävä rooli välitysten tekijänä. Sen sijaan kaupan alalla 

työskentelevät naiset eivät hyötyneet työvoimatoimiston työnvälityksestä kovinkaan paljon. Syys 

saattoi olla, että kaupanalalle etsittiin erityisesti nuorta väkeä, jota kortistossa oli vähemmän 

tarjoilla. Vanhemmat naiset eivät ylipäätään työllistyneet yhtä hyvin, kuin nuoremmat. Naisten 

työnvälitystä koskien on hyvä huomioida, että työnvälitystoimisto teki vuosittain paljon 

työnvälityksiä vaatevara – ja puhdistusteollisuuden alalla. Suurin osa näistä välityksistä tehtiin 

naisten työtupiin ja ompelukursseille, eli kaupungin itsensä järjestämiin työllistämistöihin.250 

 

 
247 Parikka 1994, 229-230; Peltola 2008, 178-180. 
248 Hannikainen 2004, 50; Helsingin tilastollinen vuosikirja 1941 s. 37 Taulu 242. Kaupungin työnvälitystoimiston 
toiminta vuosina 1920-40. 
249 Lähteenmäi 1994, 284. 
250 KHK 1932 XXI Työnvälitystoimisto, 154.  
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Naisille työttömäksi jääminen ei siis ole tarkoittanut päätymistä työttömyyskortistoon. Ilmiö ei 

koskenut vain Suomalaisia työmarkkinoita, vaan esimerkiksi Ruotsissa tilanne oli sama. 

Naistyöttömyyttä Ruotsissa 1900-luvun alkupuolella tutkinut Lovisa Broström tuleekin 

johtopäätökseen, että työttömyydestä kärsivät naiset joutuivat kääntymään köyhäinhoidon 

puoleen. Sen takia todellista naistyöttömyyden määrää pitäisi selvittää työttömyyskortistojen 

lisäksi myös köyhäinhoidon tilastoista.251 

 

6.2. Työttömyystyö eri järjestelmien ympärillä – työttömien luokittelu 
 

Työtupatoiminta alkoi Helsingissä 1913 ja kehittyi hätäapukomitean kausittaista työttömyyttä 

torjuvien toimien ympärille. Hätäapukomitea oli asetettu vuodesta 1913 huolehtimaan 

hätäaputöiden järjestämisestä miehille ja naisille, jotka kärsivät kausityöttömyydestä tai talouden 

suhdannevaihteluiden aiheuttamasta työttömyydestä. Vuosina 1913-14 Helsingissä vallitsi niin 

ankara talvityöttömyys, että paikalliset työväenjärjestöt perustivat työttömyyskomitean, joka 

järjesti naisille ompelutyötä. Budjetti oli niin pieni, ettei työtä riittänyt läheskään kaikille naisille ja 

komitea joutui myöntämään myös suoraa raha-avustusta. Tämä koettiin kaupungin osalta suureksi 

epäonnistumiseksi ja seuraavina työttömyystalvina kaupunki painosti hyväntekeväisyysjärjestöjä 

tulemaan apuun. Vaikka hyväntekeväisyysjärjestöillä oli pitkät perinteet muun muassa 

ompelutyön järjestämisestä työttömille, otti kaupungin ”naisjärjestöjen komitea” lopulta vastuun 

työttömyystöiden järjestämisestä naisille.252 Järjestelyn oli tarkoitus olla väliaikainen, vaikka 

naistyöttömyyden tiedettiin olevan pysyvä ilmiö. Työttömien naisten työllistämiseksi mietittiin 

useita vaihtoehtoja, esimerkiksi maatöitä turvesoilla, sekä käsitöitä ammattiverstailla.253 

 

Työtuvista tuli naisten hätäaputyön ensisijainen muoto. Työtuvissa työttömät tekivät erilaisia 

ompelutöitä, sekä mattojen ja kankaiden kudontaa. Työtuvat saivat rahaa vaatetilauksista, joita 

tekivät ulkopuoliset tilaajat. Esimerkiksi armeija, suojeluskunnat ja partiojärjestö teetättivät 

univormunsa työtuvissa.254 Tämän lisäksi työtupien rahoitus tuli kaupungilta. Työntekijät valikoitiin 

työttömyyskanslian välityksellä työttömyyskortistossa olleista naisista. Palkka työtuvissa 

 
251 Broström 2019, 708.  
252 Kaupunginvaltuuston painetut asiakirjat n. 4 vuodelta 1938. Komitean mietintö huoltolautakunnan alaisten 
työtupien ja naisten työtupien yhdistämisestä. S.1. 
253 Rahikainen 2007, 19.  
254 Mt., 19.  
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maksettiin pääosin urakkapalkkana, mutta lisänä oli myös päiväpalkka. Päiväpalkka pidettiin 

tarkoituksella pienempänä, kuin vapailta työmarkkinoilta saatu palkka, jotta työntekijät eivät 

kokisi houkutusta jäädä työttömyystöihin. 255 Toiminta oli linjassa ajan moraalisen käsityksen 

kanssa, että yhteiskunnallinen apu oli vastikkeellista ja se piti lunastaa omalla työnteolla.  

Varsinaisen työttömyystyön ohella työtuvissa järjestettiin ammattikursseja vuodesta 1920 lähtien. 

Ammattikurssit olivat pääsääntöisesti ompelukursseja tai kotitalouskursseja. Ammattikurssien 

perustamisajatus oli perustunut havaintoon, että taloustoimen alalla oli työvoiman tarvetta, mutta 

saatavilla oli liian vähän ammattitaitoista väkeä. Ammattikursseille osallistui laman aikana paljon 

enemmän työttömiä, mitä varsinaisiin työtupiin otettiin. Pahimpana lamavuonna 1933 

ammattikursseille osallistui 1650 työtöntä.256 Ammattikurssien suosio väheni laman aikana, kun 

niille alettiin sijoittaa työttömiä puoliksi pakolla.257 

 

Ammattikurssien järjestäminen oli saman johtokunnan käsissä, kuin työtupienkin. Johtokunta 

ohjasi ammattikursseille työttömiä, joiden ammattitaitoa he pitivät liian vähäisenä työtupaan. 

Ammattikurssilaisten ei haluttu hidastavan työtupien tuotantoa, sillä työtupien rahoitus tuli osaksi 

myydyistä tuotteista. Valtio sen sijaan rahoitti ammattikurssien järjestämistä, joten siellä 

osallistujien tuottavuutta ei erityisesti painotettu. Ammattikursseja kritisoitiin siitä, etteivät ne 

oikeasti tähdänneet työttömien ammattitaidon parantamiseen. Toimittaja Mary Ollonqvist julkaisi 

ammattikurssitoiminnasta murskaavan kritiikin Uudessa Suomessa vuonna 1931. Hänen mukaansa 

kurssilaiset ”seisoskelivat kädet ristissä”, kun kursseilla tehtävät työt, esimerkiksi ruuan 

keittäminen ja leipominen, eivät työllistäneet kaikkia. Käsitöissä panostettiin töihin, jotka veivät 

mahdollisimman kauan aikaa ja materiaalit olivat melkein aina loppu. Osallistujat olisi pitänyt 

hänen mukaansa huolellisemmin ja tarjota heille enemmän kokemustaan vastaavaa työtä. Nyt 

hänen mukaansa oli ”mahdoton opettaa entistä rakennustyöläistä oppimaan liinavaateompelua – 

on selkeää, että ikänsä reippaassa ulkoilmassa oleskellut henkilö lämpimässä huoneessa, -- joko 

nukahtaa tai puoliksi torkkuu”. Moni kurssilainen tuli kursseille uudestaan vuosi toisensa 

jälkeen.258 Näyttää, että ammattikurssit tukivat hyvin heikosti työttömien mahdollisuuksia 

työllistyä vapailla työmarkkinoilla. Tietyllä tapaa ne olivatkin vain tapa suunnata laman myötä 

 
255 Lähteenmäki1995, 292. 
256 KHK 1933.  
257 Siipi 1962, 208.  
258 Helsingin kaupungin naisten työtupien johtokunnan pöytäkirjat 1931, liitteet. 
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kasvanut työttömien joukko jonkinlaisen toiminnan pariin, jotta suoria raha-avustuksia ei tarvitsisi 

maksaa. 

 

Naisten työttömyyttä hoidettiin Helsingissä kahdella eri rintamalla. Toisaalla oli erillisen 

johtokunnan alaiset työtuvat ja ammattikurssit, joita edellä kuvattiin. Sen rinnalla pohdittiin jo 

1919, millaista työllisyystoimintaa järjestettäisiin työtuvissa oleville naisille, joilla ei ollut ” 

tarpeellista ammattitaitoa ja riittävää työkykyä”. 259 Varsinkin naisten työtupien johtokunta ajoi 

erillisen köyhäinhoidollisen työtuvan perustamista, koska he toivoivat, että ”ammattitaitoisista 

työttömistä voitaisiin erottaa työkyvyttömät ja heikommat työläiset”. Kun nämä heikommat 

työntekijät saataisiin erotettua erillisiin työtupiin, voitaisiin työtuvat ” järjestää laitoksiksi, joihin 

otettaisiin vastaan vain ammattitaitoisia työttömiä henkilöitä, jotka työnsä tuloksilla voisivat 

kokonaan korvata heille suoritetut palkat”. 260 Perustelusta voi tulkita, että työtupien johtokunnan 

ensisijainen tavoite, oli tehdä toiminnasta kannattavaa. Vuonna 1928 perustettiin köyhäinhoidon 

alainen työtupa noin sataa naista varten. Toiminta oli laajimmillaan vuonna 1930, kun työtupia oli 

yhteensä 8 ja osa toiminnasta koski myös miehiä. Köyhäinhoitolautakunnan alaiset työttömyystyöt 

olivat erotuksena muista työtuvista tarkoitettu naisille, jotka vanhuuden, ruumiinvamman tai 

henkisen tai fyysisen sairauden takia pystyivät vain osittain hankkimaan itselleen elannon omalla 

työllään. Työntekijöiden ottamisesta työtupaan päätti köyhäinhoito-osaston alainen jaosto. 261  

 

Köyhäinhoitolautakunnan alisissa työtuvissa oli käytössä päiväpalkka. Tämä poikkesi erillisen 

johtokunnan alaisista työtuvista, joissa johtokunnan mukaan ”työntekijäaineksen laadullisesta 

paremmuudesta johtuen oli käytössä urakkapalkka”. 262 Vuonna 1928 köyhäinhoitolautakunnan 

työtuvassa päiväpalkan suuruus oli 5-13 markkaa päivässä. Lisäksi muutamat iäkkäät tai 

viranomaisten mukaan ”ei täysin työhön kykenevät” naiset saivat vuokra-apua. Vuonna 1929 

alettiin myös jakamaan ilmainen ateria. Työtuvassa suoritettavia työtehtäviä olivat muun muassa: 

höyhenien riipiminen, sukan kudonta, virkkaus, ompelu, peitteentikkaus sekä maton kutominen. 

Valmistetuista tavaroista 20% jäi köyhille, kun taas loput myytiin yksityisille ostajille tai 

 
259 Mt., 1938, 8.  
260 KHK 1927. Naisten työtuvat.  
261 Kaupunginvaltuuston painetut asiakirjat n. 4 vuodelta 1938. Komitean mietintö huoltolautakunnan alaisten 
työtupien ja naisten työtupien yhdistämisestä 
262 Mt., 1938, s.11. 
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laitoksille.263  Köyhäinhoitolautakunnan alaiset työtuvat toteuttivat osaltaan ajan moraalista 

tehtävää vastikkeellisen avun jakamisesta työpanosta vastaan. Viranomaisten mukaan ”työtuvilla 

on ollut huomattava moraalinen merkitys, sillä niiden kautta on voitu välttää suoranaisten 

kotiavustusten nousua edes jossain määrin”. 264 

 

Kun köyhäinhoitolautakunnan alainen työtupa vuonna 1928 perustettiin, kaikki työttömät eivät 

sinne halunneet. Työtupien johtokunta ryhtyi irtisanomaan työtuvista ”heikkoja, työtupaan 

sopimattomia työtä hakevia naisia”. Ainoastaan 4 irtisanottua naista suostui siirtymään 

köyhäinhoitolautakunnan työtupaan. Syy tähän oli viranomaisten tiedossa ja he ilmaisivat sen 

työtupien vuosikertomuksessa: ” työtupien oli maksettava näille työkyvyltään heikommille 

työläisille tuntipalkkaa 3 markkaa tunnilta, kun taas köyhäinhoitolautakunnan alaisessa työtuvassa 

suoritetaan avustus etupäässä luontaisavustuksen muodossa”. 265 Näyttääkin siltä, että siirtyminen 

köyhäinhoidon alaiseen työtupaan on merkinnyt näille työttömille huomattavaa tulonmenetystä.  

Köyhäinhoitolautakunnan alaisen työtuvan perustamisen myöstä Helsinkiin oli syntynyt kaksi 

erillistä työtupa järjestelmää. Se kumpaan järjestelmään työtön kuului, oli kiinni hänen 

tuottavuudestaan ja työkyvystään. Erityisesti ikä vaikutti olevan tässä ratkaiseva tekijä. Erillisen 

johtokunnan alaisiin työtupiin ohjattiin alle 30-vuotiaita naisia ja köyhäinhoidon työtuvissa 

työskenteli vanhempia naisia.266  

 

Vuonna 1937 alettiin pohtimaan naisten työtupien ja köyhäinhoitolautakunnan alaisten työtupien 

yhdistämistä. Tätä perusteltiin muun muassa sillä, että noususuhdanteen myötä työkykyset naiset 

työllistyivät paremmin vapailla työmarkkinoilla. Tämän seurauksena erillisen johtokunnan alaisissa 

työtuvissa työskenteli entistä enemmän naisia, joiden työkyky oli alentunut vanhuuden tai 

sairauden takia. Työntekijät olivat siis entistä enemmän niitä, jotka eivät työllistyneet vapailla 

työmarkkinoilla. Tämän takia kaupunginhallituksen mielestä ei ollut enää mielekästä pitää yllä 

erottelua voittoa tavoittelevan työtupajärjestelmän ja köyhäinhoidollisen työtupajärjestelmän 

välillä.267 

 

 
263 KHK 1929, VII Köyhäinhoitolautakunta s.35. 
264 KHK 1929, Naisten työtuvat.  
265 KHK 1928, Naisten työtuvat.  
266 Helsingin kaupungin naisten työtupien johtokunnan pöytäkirjat 1931. 
267 Mt., 1938, s. 11.  
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Vuonna 1937 köyhäinhoitolautakunnan alaiset työtuvat ja erillisen johtokunnan alaiset työtuvat 

yhdistettiin. Vuonna 1939 työtupien toiminta annettiin kokonaan huoltolautakunnan vastuulle ja 

erillinen johtokunta, joka oli vuodesta 1931 asti johtanut naisten työtupia lakkautettiin. 268 

Entisestä erillisen komitean alaisesta työtuvasta tehtiin C-osasto köyhäinhoidon työtupien 

yhteyteen. Sinne otettiin ”työhaluisia ja työkykyisiä naisia”, jotka tarvitsivat yhteiskunnan 

avustusta työttömyyden takia. Työttömyyskanslia, ei köyhäinhoito, valitsi työntekijät tälle 

osastolle noudattaen samoja kriteereitä millä työttömät oli ennen valittu kaupungin varatöihin.  269 

Heitä ei luettu köyhäinhoidon avunsaajiin, eli he elättivät itse itsensä. Työtuvat tuottivat joka vuosi 

tappiota, mutta kaupungille oli tärkeää, että työttömät eivät olleet varsinaisen 

köyhäinhoitoavustuksen varassa. Kaupungin mukaan oli kyse ehkäisevästä huoltomuodosta. 270  

 
6.3 Työtupatoiminta – tulosta työttömillä 
 

Naisten työtupiin otettiin työttömiä naisia, jotka olivat kirjoilla työttömyyskanslian 

työttömyyskortistossa. Jotta naiset pääsivät kortistoon, heidän oli täytynyt todistaa, että he olivat 

” työkykyisiä ja työhaluisia, ja lisäksi niin varattomia, että he joutuvat yhteiskunnallisen avustuksen 

tarpeeseen, jollei heille järjestetä työpaikkaa”. 271 Heidän oli siis oltava niin pahassa taloudellisessa 

ahdingossa, että ilman työttömyystöitä he jäisivät pelkästään köyhäinhoidon varaan. Työtupien 

johtokunnan pöytäkirjoja lukemalla hahmottuu toimintalogiikka, joka ei tähdännyt pelkästään 

työttömien avustamiseen. Itse asiassa pöytäkirjoista hahmottuu, että toimintaa johdettiin jopa 

liiketaloudellisella, voittoa tavoittelevalla logiikalla.272   Johtokunta toivoi, että työtuvat pystyisivät 

suurempaan tuotantokapasiteettiin. Ongelmana nähtiin esimerkiksi kausityöttömyydestä johtuva 

työntekijöiden määrän vaihtelu. Muun muassa vuonna 1926 harmitellaan, että työntekijöiden 

määrää ei saada kuin pahimpina työttömyyskuukausina tuotannon kannalta toivotulle tasolle. 

Työntekijöiden vähyys muina kuukausina aiheuttaa sen, että tuotanto painuu tappiolle. 273 

Tuottavuuden esteenä oli myös osallistujien ammattitaito etenkin ennen vuotta 1928, jolloin 

köyhäinhoidolliset työtuvat perustettuun. Vuoden 1927 vuosikertomuksessa johtokunta 

harmitteli, että työtupiin jouduttiin ottamaan ”verrattain heikkoa työaineista - Kun heikompi 

 
268 KHK 1938, 265.  
269 KHK1938, 265 
270 KHK 1956, 143-144.; Siipi 1962, 303. 
271 69 Kaupunginhallituksen mietinnöt 1938, s2. 
272 Rahikainen 2005, 167. 
273 KHK 1926, XVIII Naisten työtuvat. 
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työläisaines yleensä alentaa työtehoa työlaitoksissa on selvää, että tällainen järjestely on ollut 

omiaan ehkäisemään johtokunnan pyrkimyksiä kohottaa työtehoa työtuvissa –”. 274 Puheet 

työntekijöiden ammattitaidosta ja heikommasta työläisaineksesta viittaavat siihen, että 

työntekijöitä luokiteltiin heidän tehokkuutensa perusteella. Työtuvasta siirrettiin naisia 

köyhäinhoidon piiriin, jos he eivät onnistuneet valmistamaan ompelutöitä viranomaisten 

määräämällä tahdilla.275 Kaupunginhallitus joutui itse asiassa huomauttamaan työtupien 

johtokunnalle, ettei: ”—yhteiskunnallisen huollon käsitteeseen sovellu varsinainen, voittoa 

tavoitteleva liiketoimen luontoinen työtupatoiminta, jollaiseksi nettobudjetin varassa 

työskentelevien erillisten naisten työtupien toiminta oli 1.1.1937 saakka pyrkinyt ohjautumaan”.  
276  

 

Työtupien vakinaiseen toimintaan osallistuneet työttömät (tähän eivät siis lukeutuneet 

ammattikurssisen osallistujat) pitivät yllä tuotantoa, jolla maksettiin heidän palkkansa ja 

materiaalimenot, kuten kankaat ym. vastaavat. Kustannukset työtupien pyörittämisestä maksoi 

kokonaan kaupunki, kun taas ammattikursseihin kaupunki sai lisärahaa valtiolta. Tämän takia 

näyttää selvältä, että kaupunki halusi työtuvassa työskennelleiden työttömien olevan palkkansa 

arvoisia ja parhaassa tapauksessa jopa tekemään ompelutilauksilla työtuville voittoa. Naisten 

työtuvissa palkkamenot työntekijää kohtaan olivat kaikkein suurimmat. Vuoden1938 

kaupunginhallituksen mietinnössä työtuvissa olisi mennyt työntekijää kohden palkkakuluja 27 – 29 

mk päivässä vuosina 1931 – 1936. Köyhäinhoidon alaisissa työtuvissa palkat olivat vain puolet 

näistä. Ammattikursseilla palkka oli noin 15 mk päivässä (vuonna 1932).  

 

Menot työntekijää kohti työpäivältä naisten työtuvissa ja huoltolautakunnan työtuvissa 

Työntekijän palkat ja ruokinta 
 

naisten työtupa huoltolautakunnan työtupa 

1931 27,99 
 

1932 27,32 14,94 

1933 27,28 15,6 

1934 28,52 15,09 

 
274 KHK 1927, XVIII Naisten työtuvat, 110. 
275 Rahikainen 2005, 168. 
276 69 Kaupunginhallinnon mietintö 1938, s.2. 
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1935 29,72 14,26 

1936 29,54 16,23 

Taulukko 2: Kaupunginvaltuuston painetut asiakirjat n.4, 1938 (Komitean mietintö huoltolautakunnan työtupien ja naisten 
työtupien yhdistämisestä 

 

Taulukossa esitetyt palkkamenot työtupien työntekijöille olivat kuitenkin todennäköisesti vain 

työmäärään perustuvia arvioita. Työtuvissa oli nimittäin käytössä urakkapalkkaan perustuva 

palkkaus-systeemi.  Viranomaiset arvioivat, että työntekijät pystyivät tienaamaan viikossa 120 

markkaan asti perustuen kappalepalkkaan. Kuukaudessa ansioiden oli mahdollisuus nousta 480 

markkaan.  Todellisuudessa monien ompelijoiden palkat jäivät alle 100 markkaan, jos tilauksia oli 

vähän tai he eivät muuten suoriutuneet töistä odotetulla tahdilla.  

 

Jonkinlaista tuntikohtaista minimipalkkaa vaadittiin työtuvan johtokunnalta useaan otteeseen. 

Vuonna 1934 työtuvan työntekijä Edith Eklöf lähestyi johtokuntaa kirjeellä, jossa toivoi 

minimipalkan käyttöönottoa. Eklöfin mukaan silloin kun työtä on vähän, vallitsee työtuvassa 

kilpailu siitä, kuka ehtii tehdä eniten tilauksia. Nämä hänen sanoin ”häikäilemättömät” työläiset, 

jotka onnistuvat pitämään puolensa, voivat ansaita 200 tai 300 markkaa viikossa. Sen sijaan ne, 

jotka eivät töitä onnistu itselleen haalimaan, jäävät jopa 50 markan viikkotuloihin. Eklöf 

huomauttaa, että tämä oli alle 100 markan minimin, jonka kaupunki itse oli asettanut 

työttömyyden määritelmäksi. Eklöf itse koki, ettei 47-vuotiaana enää pystynyt oppimaan yhtä 

nopeasti, kuin nuoremmat työläiset ja tämän johdosta hänen ansionsa jäivät riittämättömiksi. Jos 

työtupien johtokunta määräisi työlle pohjapalkan, vähenisi Eklöfin mukaan ” kiroilu, panettelu, 

kateus, ahneus kieliminen ja terroriseeraus, jotka nyt ovat vallan päällä”. 277 Työtupien johtokunta 

ei katsonut, että palkanmaksua pitäisi muuttaa. Heidän mukaansa ”sellaista työtä, mitä kukin 

haluaa, ei voida aina järjestää”. 278 Päätöstä lukiessa ei voi välttyä ajattelematta, että työläiset 

pidettiin urakkapalkalla, koska se varmisti, että kaikki tilaukset tuli valmistettua. Urakkapalkalla 

työntekijät pidettiin tehokkaampina, kuin maksamalla heille tuntipalkkaa. 

 

Ammattikursseilla palkat olivat vielä pienemmät. Vuonna 1932 osallistujat tekivät 

sosiaaliministeriölle valituksen palkkojen pienuudesta. Kursseille osallistuvat saivat kuusi 

 
277 Helsingin kaupungin naisten työtupien johtokunnan pöytäkirjat 1934, liite. 
278 Helsingin kaupungin naisten työtupien johtokunnan pöytäkirjat 1934, § 31. 
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tuntisesta työpäivästä 11 markkaa, sekä kaksi ateriaa päivässä, aamulla puuroa ja päivällä soppaa 

ja leipää. Työtuvan johtokunta arvioi ateriat 4 markan arvoisiksi, joten ilmaisen ruuan kanssa 

osallistujien palkka nousi heidän mukaansa 15 markkaan päivässä. Osallistujien mukaan kursseilta 

saatu palkka ei riittänyt vuokraan, vaatteisiin ja muihin välttämättömiin menoihin. Työtuvan 

johtokunta oli tietoinen tästä, sillä se oli itse laskenut, että ammattikurssien palkat riittäisivät noin 

150 markkaa kuukaudessa suuruiseen vuokraan. Sen sijaan perheellisten vuokramenoihin, jotka 

saattoivat hyvin nousta 300 markkaan kuukaudessa, palkka ei riittänyt. 279 

Huoltoselostusaineistossani oli eräs nainen pyykkäyksellä ja siivouksella itsensä työllistänyt nainen. 

Hänet ohjattiin ammattikursseille, joissa hän ansaitsi 21 markkaa päivässä. Nainen lopetti kurssin 

kolmen kuukauden päästä, koska arveli tienaavansa paremmin siivoamalla. Myöhemmin sama 

nainen oli vielä köyhäinhoidon työtuvalla, mutta palasi vuoden päästä siivoamisen pariin. Naisen 

selviytymistä siivous- ja pyykkäyskeikkojen, sekä työttömyystöiden välillä on kuvattu tarkemmin 

liitteessä 5.  

 

Työtupien johtokunta ei myöntänyt ammattikurssilaisille lisää palkkaa. Sen sijaan se suositteli, että 

kursseille osallistujille voisi maksaa köyhäinavustusta, mihin he eivät kursseilla ollessaan olleet 

oikeutettuja. Johtokunnan mukaan ” Perheenäiti, joka muuten täyttää kurssille pääsemiseksi 

vaaditut ehdot ja jolle ompelutaito olisi erittäin hyödyllinen ja tarpeellinen, jää köyhäinhoidolta 

saamansa avustuksen menettämisen pelossa kurssille tulematta”.280 Näin johtokunta sai 

vieritettyä palkkaongelman toisen viranomaisen harteille. Palkat työtuvassa ja ammattikursseilla 

pysyivät koko niiden olemassaolon ajan huonompina, kuin mitä ammattitaidottomat työntekijät 

tienasivat vapailla työmarkkinoilla, esimerkiksi apulaisina rakennustyömaalla.281 On vaikea 

kuvitella, miten työtuvissa työskentelevät naiset tulivat toimeen, kun rakennustyömaillakin 

työskentelevät naiset olivat runsaasti edustettuna köyhäinapua saavien naisten joukossa.  

 

Työtupiin osallistuvien työttömien määrä pysyi hyvin pienenä verrattuna ammattikursseille 

ohjattujen työttömien määrään. Osallistujamäärät vaihtelivat kuukaudesta toiseen, mutta harvoin 

ylittivät 150 hengen lukumäärää. Edes laman aikana työtupien toimintaa ei laajennettu 

 
279 Rahikainen 2005, 166. 
280 280 Helsingin kaupungin naisten työtupien johtokunnan pöytäkirjat 1923, liitteet. 
 
281 Rahikainen 2005, 166. 
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merkittävästi. Helsingin työnvälitystoimistossa oli vuonna 1933 yli 10 000 työtöntä työnhakijaa, 

kun taas työtupien osallistujamäärä samana vuonna pysyi lamaa edeltävissä luvuissa. Työtuvissa 

huollettavien palkkakorteista käy ilmi, että vuonna 1933 työtupiin oli otettu vain yksi uusi 

työntekijä. Edellisinä vuosina uusia tulokkaita oli ollut korkeimmillaan 28.  Loput olivat tulleet 

työtupiin jo 1920-luvulla. Näin ollen työtupien tarjoama työttömyystyö ei ollut tilapäinen ratkaisu, 

vaan monen työttömän aika niissä venähti vuosien mittaiseksi. 282 On vaikea sanoa, johtuiko 

työntekijöiden vähäinen vaihtuvuus naisten työtuvissa siitä, että heidän olisi ollut erityisen vaikea 

siirtyä vapaille työmarkkinoille. Työntekijöiden vähäinen vaihtuvuus saattoi johtua myös siitä, että 

työntekijät valikoitiin erityisen tarkkaan työttömyyskortistosta. Työtuvissa haluttiin mieluiten pitää 

tuotantoon soveltunut työvoima, eikä sinne haluttu ammattitaidottomia työttömiä. Sen sijaan 

ammattikursseista muodostui jonkinlainen varaventtiili, johon työttömiä voitiin sijoittaa laman 

yltyessä. Valtio maksoi puolet kurssien kuluista, joten tuottavuuden vaatimus ei ollut yhtä ankara, 

kuin työtuvissa. Ammattikurssit eivät valitettavasti tarjonneet niille ohjatuille työttömille 

paljonkaan taitoja työllistyä vapailla työmarkkinoilla. Niiden tehtävä oli enemmänkin 

työttömyystöiden järjestäminen köyhäinhoidollisessa mielessä, jotta suorien raha-avustusten 

maksamiselta säästyttäisiin.  

 

Työntekijöiden lukumäärä naisten työtuvissa 
 

työtuvat ammattikurssit talouskurssit 

vuosi 
 

kevät syksy kevät syksy 

1931 81 
    

1932 115 925 1 078 214 
 

1933 109 122-676 114-377 22-111 22-111 

1934 101 252-362 30-54 
  

1935 110 
    

1936 105 
    

Taulukko 3: Kaupunginvaltuuston painetut asiakirjat n. 4 1938 (Komitean mietintö huoltolautakunnan työtupien ja naisten 
työtupien yhdistämisestä 
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Rahikaisen mukaan työttömille naisille tarkoitetut työtuvat Helsingissä epäonnistuivat 

julkilausutussa tehtävässään, joka oli tarjota työtä ja palkkaa kaikille työttömille naisille. Lisäksi 

työtuvat tulivat kaupungille kalliiksi, sillä toiminnan menot ylittivät tulot kuutena vuotena 

peräkkäin.283 Ammattikurssit sen sijaan olivat eräänlaisena raha-avustuksen korvike, vaikkakin 

osallistujien päiväraha ei todellisuudessa riittänyt edes perus toimeentulon turvaamiseen. Myös 

kurssit tulivat kaupungille kalliiksi, sillä palkat ja materiaalikulut ylittivät monin kerroin työtuvissa 

valmistettujen tuotteiden myynnistä saadut tulot.  

 

Siirtyminen raha-apuna maksettavaan työttömyyskorvaukseen tapahtui Suomessa 1960-luvulla. 

Tätä edelsi selvitystyö, jota teki muun muassa naisten työllisyyskomitea (1954 – 1956).  Naisten 

työllisyystöiden järjestäminen tiedettiin hankalaksi ja työttömyyskortiston kautta järjestetyt 

varatyöt oli lähinnä tarkoitettu miehille. Työtupien lisäksi jotkut kunnat sijoittivat työttömiä naisia 

puutarha- ja puistonkunnostustöihin, sekä metsänparannustöihin. Lisäksi työttömiä naisia oli 

jossain määrin sijoitettu lentokenttä- ja tietyömaille. Käytännössä työttömille naisille alettiin jakaa 

raha-avustusta ennemmin kuin työttömille miehille, koska työttömyystöiden järjestäminen naisille 

alkoi käydä ylivoimaisen vaikeaksi. Loppujen lopuksi Rahikainen näkee, että oli kyse kilpailusta 

moraaliseen velvollisuuteen perustuvan työpakon ja kapitalistiseen rahatalouteen perustuvan 

raha-avustuksen välillä. Työttömyystyötä oli järjestettävä, koska yleisenä periaatteena oli, että 

avustusta sai antaa vain työtä vastaan. Rahikaisen mukaan raha-avustus voitti loppujen lopuksi, 

koska työtönkin alettiin nähdä kuluttajana. Taloudelliset perusteet ajoivat moraalisten perusteiden 

ohi ja tähän vaikutti erityisesti se, että naisten työttömyystöiden järjestäminen oli niin hankalaa ja 

kallista. 284  

 

7. Päätelmät 
 
Tutkielmassa on selvitetty sitä, mistä köyhäinapua saavien naisten toimeentulo koostui. 

Tutkimusaineistossani kaikkien huoltoapua saaneiden naisten toimeentulo koostui muustakin, 

kuin avustuksesta. Tutkielmaa varten kävin läpi noin 160 henkilöaktista, joista valitsin 72, joissa 

naiset osallistuivat jollain tavalla työmarkkinoille. 160 henkilöaktin satunnaisotoksesta melkein 

puolet kotitalouksista oli sellaisia, joissa naisilla oli omaa tulonmuodostusta. Voimme päätellä, että 

 
283 Kaupunginvaltuuston painetut asiakirjat n. 4 vuodelta 1938. 
284 Rahikainen 2007, 21-22. 
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huoltoapua saavien naisten toimeentulo koostui melkein aina muustakin, kuin avustuksesta. 

Ansiotyöstä saadut tulot olivat pirstaleisia ja epäsäännöllisiä. Tuloja saatiin monesta eri lähteestä 

erityisesti kotituotantoon ja palveluihin perustuvissa elinkeinoissa, kuten pyykkäys ja siivous tai 

ompelu. Jotta omien palveluiden ja tuotteiden myynnillä sai kasaan edes auttavan toimeentulon, 

työn tilaajia täytyi olla useita. Työvoimatoimiston kautta saatavat välitykset auttoivat selviämään, 

mutta eivät kiinnittäneet työmarkkinoille. Huoltoapua saavat naiset olivat mestareita luovimaan 

niukkojen resurssien välillä ja yhdistelemään niitä parhaansa mukaan. Asumiskulut painettiin 

minimiin asumalla ahtaasti usean alivuokralaisen kanssa. Lapsista huolehtiminen oli haaste 

erityisesti yksinhuoltajille, mutta tähän hyödynnettiin läheltä löytyviä ystäviä, naapureita tai 

isovanhempia. Joskus lapset piti lähettää maalle sukulaisten luokse tai koulun kesäsiirtolaan. 

Välillä myös päädyttiin lapsen väliaikaiseen tai pysyvään huostaanottoon. Kun lapset saavuttivat 

teini-iän, he alkoivat tuoda ansiotuloja kotitalouteen. Aineistosta tehdyissä havainnoissa korostuu 

taito ympäristön tarjoamien resurssien hyödyntämiseen.  

 

Useat henkilöakteissa esiintyvät elinkeinot edustivat ei työsuhteista työtä, jossa ansainnan logiikka 

perustui yrittäjämäisyyteen ja itsensä työllistämiseen. Tähän kategoriaan kuului ainakin 

ansiokäsityö ja kotiteollisuus, esineiden korjaus ja myynti, sekä erilaisten ruoka- ja kahvikojujen 

pito. Peseminen ja siivoaminen oli myös käytännössä usein pienyrittäjämäistä toimintaa. Kotonaan 

kappatehtaalle urakkapalkalla ompeleva nainen on rinnastettavissa työsuhteiseen työntekijään, 

vaikka oli käytännössä yksityisyrittäjä. Yrittäjämaiseen tilapäistyöhön tukeuduttiin erityisesti 

työttömyyskausina. Henkilöaktien valossa näyttä siltä, että kaikilla aloilla, teollisuudesta 

palvelijoihin, työsuhteet olivat katkonaisia. Itsensä työllistäminen oli toimeentulostrategia 

köyhäinapua saaville naisille. Itsensä työllistäneiden naisten työmarkkinapositio sopii van der 

Lindenin kehikkoon alisteisen tai sorretun työn muodoista. Sorretun työn käsitteeseen kuului työn 

organisoinnin välimuodot vapaan ja pakotetun työn välillä. Yksi sorretun työn muoto oli 

palkkatyön ja itsensä työllistämisen välimuoto.  Monet aineistossa kuvatut ei työsuhteisen, 

yrittäjämäisen työn muodot sopivat tähän kategoriaan. Sorretun työn käsitteeseen kuuluu myös 

erilaisia kontrollin ja vallankäytön mekanismeja. Yksi näistä on, että tuotantovälineiden omistajuus 

ei ulottunut työntekijään. Aineistosta havaittiin, että pyykkärit maksoivat itse pyykkäämiseen 

käyttämänsä veden ja kahviputkan pitäjä vuokrasi kaupungilta paikkaa kojulleen. Kotona 

ompeleva nainen joutui hankkimaan ompelukoneen, jotta saisi isomman määrän tilauksia tehtyä. 

Ompelukone oli kuitenkin niin kallis investointi, että se jouduttiin panttaamaan, jotta saatiin 
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ruokaa. Ei työsuhteisen työn teettämisessä oli ilmiönä paljon samaa, kuin esimerkiksi nykypäivän 

alustatalouden mahdollistamissa ruokalähettipalveluissa. 

 

Huoltoapua saavien naisten työuria kuvaa termi moniammattisuus. Puolella aineistooni kuuluvista 

naisista oli enemmän kuin yksi elinkeino. Pirstaleinen työura alkoi jo hyvin nuorena. 

Parhaimmillaan eräs nainen kerrytti avustusjaksonsa aikana merkintöjä viidestä eri 

ammattikategoriaan kuuluvasta ansiotyöstä. Aineiston valossa oli normaalia, että huoltoapua 

saavat naiset työllistyivät useilla eri aloilla. Useat olivat olleet nuoruudessaan kotiapulaisia ja 

päätyneet lapsia saatuaan esimerkiksi tehtaaseen tai ompelemaan. Yrittäjämäiset pienpalvelut, 

kuten siivoaminen ja pyykkääminen, toimivat hätävara-ammatteina. Niihin turvauduttiin, kun 

työmaaravintola ei tuottanut tai tehdastyöstä irtisanottiin. Koska tilapäistä työtä oli niin haastavaa 

tilastoida, nämä naiset kuuluivat ammattitilastoissa kategoriaan ”ilman ammattia” tai ”ammatti 

tuntematon”. Kuvaavampi tilastonimittäjä olisi ollut ”moniammattilainen”. Termi sekatyöläinen 

voisi myös kuvata tutkimieni naisten työuria, mutta aikalaisten ymmärryksen mukaan se käsitti 

enemmän miehille suunnattua fyysistä voimaa vaativaa ulko- ja rakennustyötä. Silti sekatyöläisyys 

ja naisten moniammatilliset toimeentulostrategiat olivat luonteeltaan hyvin lähellä toisiaan.  

 

Tässä tutkielmassa pohdittiin myös, mikä oli naisten ansioiden rooli perhetalouksien 

toimeentulostrategioissa. Köyhäinapua saavia naisia yhdisti ainakin se, että he vastasivat osittain 

tai kokonaan kotitalouden toimeentulosta. Kolme neljäsosaa aineistostani edusti kotitalouksia, 

joissa perheen pääelättäjä oli nainen, eli mies ei osallistunut tulonhankintaan. Kotitalouksista noin 

puolessa oli lapsia, ja neljäsosassa tapauksia lapset osallistuivat perheiden tulonhankintaan. Suurin 

osa naiselättäjistä oli leskiä, aviottomia äitejä tai aviomiestensä hylkäämiä vaimoja. Tutkielmassa 

oli alun perin tarkoitus esitellä naisten toimeentulokeinoja ja linkittää ne tiettyihin perhetalouden 

luokkiin. Oltaisiin esimerkiksi voitu pohtia, olivatko ruokaputkaa pitäneet naiset useimmiten 

naimisissa olevia vaimoja vai leskiä. Tämä tutkimusstrategia täytyi kuitenkin hylätä, kun havainnot 

alkoivat osoittaa, että naisilla oli avustusajanjakson aikana useita perheeseen liittyviä statuksia. 

Nainen saattoi olla avustusjakson alussa työmiehen vaimo, ja muutaman vuoden päästä hänen 

miehensä olikin lähtenyt Venäjälle etsimään töitä. Mies saattoi myös avustusjakson aikana palata 

kotiin muutamaksi vuodeksi ja lähteä sitten taas omille teilleen. Huoltoapua saavien naisten 

perhesuhteet näyttivätkin olevan jatkuvassa muutoksessa. Miehet saattoivat tuoda ansioita 

perhetalouteen muutaman kuukauden ja kadota sen jälkeen vuosiksi. Samoin yksinhuoltajaäiti 
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saattoi saada elatusta lapsen isältä muutaman kuukauden eikä sen jälkeen penniäkään. Tienaava 

lapsi saattoi tuoda tuloja lesken kotitalouteen teini-iässä, mutta muuttaa sen jälkeen omilleen. 

Huoltoapua saavien naisten perheissä taloudelliset velvollisuudet eivät jakautuneet tasaisesti 

kahden aikuisen välille. Perheenjäsenten tulonlähteet olivat epävarmoja ja vaihtelivat usein. 

Miesten ansioiden puuttuminen vaikutti merkittävästi, sillä miesten palkkaus oli 

perhepalkkamallin takia korkeampi. Samoin perhetalouden rakenne oli jatkuvassa muutoksessa. 

Perinteinen ydinperheen sijaan pienituloisimmat kotitaloudet muodostuivat sisaruksista, äideistä 

ja tyttäristä tai iäkkäistä leskistä. Kaikissa näissä perhetalouden muodoissa selviytyminen perustui 

tulojen yhdistämiseen ja kustannusten jakamiseen tavalla, joka poikkesi perinteisestä mallista. 

 

Tutkimieni köyhäinapua saavien naisten työmarkkina-asema sijoittui työllisyyden ja työttömyyden 

välimaastoon. Millä tavalla kaupungin työllistämistoimet auttoivat tämän kaltaista heikosti 

työmarkkinoille kiinnittynyttä joukkoa, jota piinasi jatkuva vajaatyöllisyys. Ensinnäkin kaupungin 

työllisyystyöt perustuivat yksilöiden luokitteluun heidän työkykynsä ja tuottavuuden mukaan. 

Kärjistäen johtokunnan alaiset työtuvat olivat kaikkein kyvykkäimmille ja köyhäinhoidon työtuvat 

taas heikoimman työkyvyn omaaville. Työnvälitystoimiston työttömien kortistoon pääsylle oli 

myös omat kriteerinsä ja järjestelmä palveli parhaiten niitä, jotka jo omasivat kyvykkyyden 

työllistyä vapaille työmarkkinoille. Tutkimus paljasti myös, että naisten ja miesten työttömyyteen 

suhtauduttiin eri tavalla. Naisten työttömyyttä ei pidetty 1900-luvun alussa yhtä merkittävänä 

ilmiönä, kuin miesten työttömyyttä. Tästä kertoo se, että ilmiöstä on saatavilla hyvin vähän tietoa 

työllisyyttä käsittelevissä lausunnoissa ja mietinnöissä. Usein työttömyyttä pohtineet komiteat 

ohittivat ilmiön analysoinnin.285 Ajatus näytti olevan, että työttömät naiset eivät muutenkaan 

kuulu työmarkkinoille.  

 

Työtuvat olivat tuottavuuteen perustuva, lähestulkoon pakkotyötä muistuttava järjestelmä. 

Urakkapalkalla pyrittiin siihen, että toiminta tuottaisi voittoa. Kaupungin viranomaiset puhuivat 

kauniisti ”ammattitaidon kohottamisesta ja sen kautta nopeasta työllistymisestä”, eivätkä voiton 

tavoittelusta.286 Vaikutti kuitenkin siltä, että työtuvassa vietetty aika venähti vuosien pituiseksi 

monella. Ammattikurssit eivät nekään onnistuneet työttömien ammattitaitojen parantamisessa. 

 
285 62 Kaupungin mietintö 1931, s.11. 
286 Mietintö 1922 n. 13 Esitys hätäapukomitean hallinnon uudesta järjestämisestä. 
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Kurssit toimivat enemminkin köyhäinhoidollisena työttömyystyönä, jotta suoria raha-avustuksia ei 

tarvitsisi maksaa. Ammattikursseilla työttömät tienasivat oman avustuksensa.  

Erilliset köyhäinhuollon alaiset työtuvat tarjosivat työtä niille, joiden työkyky oli kaikkein huonoin. 

Olisi mielenkiintoista jatkaa sen tutkimista, kuinka moni työttömyydestä kärsinyt nainen ohjautui 

köyhäinhuollon työtupiin, koska jäi ulkopuolelle työnvälitystoimiston kortistosta. Oma hypoteesini 

aineiston perusteella on, että työtahdin hidastuminen iän myötä johti usean kohdalla tähän. 

Jokaisessa järjestelmässä toteutui yhteiskunnan moraalinen koodi kaikkia koskevasta 

työvelvoitteesta. Kunniallisen köyhän oli ansaittava itse oma elatuksensa. 

 
Työtupajärjestelmää ja ammattikursseja voidaan tarkastella van der Lindenin alisteisen työn 

käsitteen kautta. Van der Lindenin työn välimuotojen jaottelusta puuttuu laitoksissa teetetty työ, 

mutta hän määrittelee yhdeksi välimuodoksi työn teettämisen palkkatyön ja orjuuden välillä. 

Orjuus-käsitteen rinnalla voisi olla työlaitoksissa teetetty työ tai muut ei-vapaan työn muodot, 

kuten työlaitokset tai jopa työtuvat. Työtuvat tosin olivat vapaaehtoisia siinä mielessä, että 

työttömät saivat valita, menivätkö niihin. Tosin köyhäinapu oli velka, joka oli määrä periä lopulta 

takaisin. Huoltovelan kasvaessa monet köyhäinavun saajat menivät ”vapaaehtoisesti” 

työttömyystöihin korvaamaan kunnalta saamaansa avustusta.  

 

Työttömyystyötä tutkiessa ei voi olla havaitsematta, että sata vuotta sitten vallinnut käsitys 

työttömään kohdistuvasta työvelvoitteesta pätee osin tänäkin päivänä. Työttömyyttä hoidetaan 

edelleen tavoilla, joissa työttömään kohdistetaan velvoitteita ja häntä aktivoidaan eri toimin.  

 

Arkistolähteet 
 
Helsingin kaupunginarkisto 
 Huoltovirasto (1812 – 1984) 
  Huoltoviraston henkilöaktit (HA) 
 
Helsingin kaupunginarkisto 
 Naisten työtuvat 
  Helsingin kaupungin naisten työtupien johtokunnan pöytäkirjat vuosilta 1930 – 1934 liitteineen.   
 
Helsingin kaupunginarkisto 
 Tilastotoimisto 
  Huoltoapu 1936-1948 



 83 

Painetut lähteet 
 
Kertomukset Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta (KHK) 1880; 1927 - 1956 

Köyhäinhoitolautakunta; vuodesta 1937 eteenpäin Huoltotoimi 
Naisten työtuvat 1923 – 1938 

 
Helsingin kaupungin naisten työtupien johtokunnan pöytäkirjat vuosilta 1930 – 1934 liitteineen.   
 
Komiteamietinnöt 
1922: 13 Esitys hätäapukomitean hallinnon uudesta järjestämisestä.  
Helsingin kaupunginvaltuuston painetut esityslistat vuodelta 1921: n.40  
1931: 1 Esitys kaupungin varatöiden järjestämisestä 
1932: 10. Esitys työttömyystilanteen johdosta ja selostus kaupungin toimenpiteistä työttömyyden 
lieventämiseksi 
1938: 1-9 Kaupunginhallituksen esitys huoltolautakunnan alaisten työtupien ja erillisen 
johtokunnan alaisina toimivien naisten työtupien yhdistämisestä 
1951: 4 Helsingin kaupungin sosiaalihuollon uudelleen järjestäminen 
 
Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja 1933 - 1941 

Kirjallisuus 
Åström, Sven-Erik. ”Kaupunkiyhtieskunta murrosvaiheessa.” Rosén, Ragnar. Helsingin kaupungin 

historia 4. osa, 2. (Ajanjakso 1875- 1918). Helsinki: Helsingin kaupunki, 1956. 
Ahttila, Anu-Hanna & Suoranta, Anu. Pärjäämisen ajat- horjuvat työt. Työväen historian ja 

perinteen tutkimuksen seura- Väki Voimakas 20, 2007. 
Björkqvist, Heimer. ”Kaupan kehitys.” Björkqvist, Heimer & Jutikkala, Eino. Helsingin kaupungin 

historia. 5. osa, 3, (ajanjakso 1918-1945). Helsinki: Helsingin kaupunki, 1967. 
Broström, Lovisa. ”The neglected female unemployment in Sweden during the Great Depression. 

.” Labor History 60:6 2019: 704-715. 
Chinn, Carl. They Worked All Their Lives : Women of the Urban Poor in England, 1880-1939. 

Manchester: Manchester U. P., 1988. Print. ei pvm. 
Fuchs, Rachel Ginnis. Gender and poverty in nineteenth-century Europe. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2005. 
Haapala, Pertti. Sosiaalihistoria. Johdatus tutkimukseen. . Helsinki: Suomen Historiallinen Seura, 

1989. 
—. Tehtaan valossa: teollistuminen ja työväestön muodostuminen Tampereela 1820 - 1920. 

Tampere: Osuuskunta Vastapaino, 1986b. 
Haatanen, Pekka. ”Elämän varjopuolelle joutuneiden parissa. Sosiaaliministeriö 1917-1939.” 

Haatanen, Pekka & Suonoja, Kyösti. Suurruhtinaskunnasta hyvinvointivaltioon. Sosiaali ja 
terveysministeriö 75 vuotta. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, 1992. 

Halila, Aimo. Helsingin kaupungin sosiaalitoimen historia. Helsingin kaupunki: Helsingin kaupunki, 
1977. 

Hjelt, Vera. Tutkimus ammattityöläisten toimeentulosta Suomessa 1908 - 1909. Helsinki: 
Työtilastoa 13. Suomen senaatti, 1912. 

—. Tutkimus koskeva ompelijattarien ammattioloja Suomessa : Keisarillisen Suomen senaatin 
toimenannosta ja teollisuushallituksen ylivalvonnalla. Helsinki, 1908. 



 84 

Humphries, Jane. Female-headed households in early industrial Britain: the vanguard of the 
proletariat. Labour History Review 63.1, 1998. 

Kalela, Jorma. Työttömyys 1900-luvun suomalaisessa yhteiskuntapolitiikassa. Valtion 
painatuskeskus, 1989. 

Kettunen, Pauli. ”Pohjoismainen hyvinvointivaltio yhteiskunnan kehittämisen historiana.” Saari, 
Juho. Historiallinen käänne. Johdatus pitkän aikavälin historian tutkimukseen. Helsinki: 
Gaudeamus, 2006. 

Lähteenmäki, Maria. Mahdolisuuksien aika: työläisnaiset ja yhteiskunnan muutos 1910-30-luvun 
Suomessa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997. 

Laakkonen, Simo. ”Itämeren tyttären likaiset helmat.” Laakonen, S., Laurila S., Rahikainen M., 
Kallio P. Nokea ja pilvenhattaroita. Helsinkiläisten ympäristö 1900-luvun vaihteessa. 
Helsinki: Helsingin kaupunginmuseo. Narinkka sarja. , 1999. 

Laine, Leena & Markkola Pirjo. Tuntematon työläisnainen. Tampere: Vastapaino, 1989. 
Markkola, Pirjo. Työläiskodin synty: tamperelaiset työläisperheet ja yhteiskunnallinen kysymys 

1870-luvulta 1910-luvulle. Suomen historiallinen seura, 1994. 
Moring, Beatrice. Female Economic Strategies in the Modern World. Taylor and Francis, 2015. 
Nenonen, Marko. Lapiolinjalla. Työttömät pakkotöissä 1948 - 1971. . Jyväskylä: Atena, 2006. . 
Nenonen, Marko. ”Syntyvätkö työttömien pakkotyömaat uudelleen?” Anttila, Anu-Hana & 

Suoranta, Anu. Pärjäämisen ajat - horjuvat työt. Jyväskylä: Työväen historian ja perinteen 
tutkimuksen seura, 2007. 

Oittinen, Riitta. ”Ompelu naisten työnä ja naisten työn symbolina.” Laine, Leena & Markkola, Pirjo. 
Tuntematon työläisnainen. Tampere: Vastapaino, 1989. 

Parikka, Raimo. ”1930-luvun pula ja työttömän selviytyminen.” Parikka, Raimo. Työ ja työttömyys. 
Helsinki: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura. Väki Voimakas 7., 1994. 

Peltola, JArmo. Työllisyys, työttömyys ja huolenpito : yhteiskunta Tamoereella 1929 - 1938. 
Tampere: Tampere University Press, 2008. 

Peltonen, Matti. ”How marginal are the Margins Today? On the historiographical Place of 
Microhistory.” Microhistory and the Picaresque Novel: A First Exploration into 
Commensurable Perspectives. 2014. 

Peltonen, Matti. ”Mikrohistorian lajit.” Muistitetotutkimus: metodologisia kysymyksiä. 
Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. 

Pyöriä, Pasi & Ojala, Satu. ”Työn prekarisaatio ja kasautuva epävarmuus.” Hallinnon tutkimus 31.3 
2012. 

Rahikainen, Marjatta. ”"Naiset näkyvät Suomessa tekevän vaikka mitä".” Räisänen, Rahikainen &. 
"Työllä ei oo kukkaan rikastunna" Naisten töitä ja toimeentulokeinoja 1800- ja 1900-
luvuilla. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. 

Rahikainen, Marjatta & Räsänen, Tarja. "Työllä ei oo kukkaan rikastunna". Naisten töitä ja 
toimeentulokeinoja 1800 1900-luvulla. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2001. 

Rahikainen, Marjatta. ”Johtolankoja naisten työttömyyden ja työllistämisen historiaan.” Lindgren, 
Klaus. Ajankohta: poliittisen historian vuosikirja. 2007. 

—. ”Women in relief work, Female unemployment in Helsinki before World War II.” Scandinavian 
Journal of History vo. 20. no. 2. June 2005: 159-176. 

Roberts, Eliszabeth. A Womans place, An oral history of working class women 1890-1940. Oxford: 
Blackwell, 1984. 

Routio, Arja. Vaivaishoitoa ja hyväntekeväisyyttä Helsingissä vuosina 1880-1913. Helsinki: 
Helsingin yliopisto Pro gradu-tutkielma, 1991. 



 85 

Saaritsa, Sakari. ”Deconstructing Oral Histories of Family Strategies through Record Linkage: 
Comparing Interview, Tax, Welfare, and Parish Sources from Early Twentieth-Century 
Finland.” Journal of family history 44:2 2019: 159-180. 

Salmela-Järvinen, Martta. Alas lyötiin vanha maailma : muistikuvia ja näkymiä vuosilta 1906-1918. 
Porvoo: W. Söderström, , 1966. 

—. Kun se parasta on ollut. Lapsuuden muistelmat. Porvoo: Werner Söderström osakeyhtiö, 1965. 
Salo, U-M. ”Simsalabim, sisältöanalyysi ja koodaamisen haasteet.” Aaltonen, S. & Högbacka, R. 

Umpikujasta oivallukseen. Refleksiivisyys empirisessä tutkimuksessa. Tampere: Tampere 
University Press, 2015. 

Scott, Joan Wallach. Gender and the politics of History. New York: Colulmbia University Press, 
1999. 

Siipi, Jouko. Helsingin kaupungin historia. 5. osa, 1, (Ajanjakso 1918-1945). Helsinki: Helisngin 
kaupunki, 1962. 

Siipi, Jouko. ”Pääkaupunkiyhteiskunta ja sen sosiaalipolitiikka.” Rosén, Ragnar. Helsingin 
kaupungin historia 5. osa, 1, (Ajanjakso 1918-1945). Helsinki: Helsingin kaupunki, 1962. 

Siltala, Juha. Työelämän huonontumisen lyhyt historia : muutokset hyvinvointivaltioiden ajasta 
globaaliin hyperkilpailuun. Helsinki: Otava, 2007. 

Snellman, G.R. Undersökning af folkskolebarnens i Helsingfors, Åbo, Tammerfors och Viborg arbete 
utomskolan. Helsingfors: Arbetstatistik V., 1908. 

Suoranta, Anu. Halvennettu työ. Pätkätyö ja sukupuoli sopimusyhteiskuntaa edeltävissä 
työmarkkinakäytännöissä. Tampere: Vastapaino, 2009. 

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö 
Tammi, 2018. 

Vainio, Rahikainen. ”Kotiapulaisena 1900-luvun kaupunkilaisperheissä.” Rahikainen, Marjatta & 
Vainio-Korhonen, Kirsi. Työteliäs ja uskollinen. Naiset piikoina ja palvelijoina keskiajalta 
nykypäivään. . Jyväsäkylä: Gummerrus kirjapaino Oy, 2006. 

Vainio-Korhonen, Kirsi. Ruokaa, vaatteita, hoivaa : naiset ja yrittäjyys paikallisena ja yleisenä 
ilmiönä 1700-luvulta nykypäivään. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2002. 

van der Linden, Marcel. Workers of the World. Essays towards a Global Labor History. Leiden: 
Koninklijke Brill, 2008. 

Waris, Heikki. Työläisyhteiskunnan syntyminen Helsingin Pitkänsillan pohjoispuolelle . Helsinki: 
Suomen historiallinen seura, 1932-1934. 

Vartiainen, Marjukka. Helsingin historiaa numeroina kolmelta vuosisadalta. Opas Helsingin seudun 
aluesarjat- tilastotietokannan pitkien aikasarjojen käyttöön. Työpapereita 1. Helsinki: 
Helsingin kaupunki, Tilastokeskus, 2016. 

Vattula, Kaarina. ”Lähtöviivallako? Naisten ammatissatoimivuudesta, tilastoinneista ja 
kotitaloudesta.” Laine, Leena & Markkola, Pirjo. Tuntematon työläisnainen. Tampere: 
Vastapaino, 1989a. 

Vattula, Kaarina. ”Palvelustytöstä konttoristiin. Naisten työhönosallistuminen 1880 - 1940.” al., 
Yrjö Kaukiainen et. Kun yteiskunta muuttuu. Juhlakirja Sven-Erik Åströmin täyttäessä 60 
vuotta 3. elokuuta 1981. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1981b. 63-90. 

 
 
  



 86 

Liitteet 
 
Liite 1 Tutkimusaineistossa käytetyt henkilöaktit 

 
henkilöaktin 
järjestys 
numero 
otannassa 

 
Köyhäinavun hakijan 
sukupuoli 
henkilöaktissa.  

Henkilö, josta 
tehtiin havaintoja, 
jos eri kuin 
köyhäinavun hakija. 

Ajanjakso, jolloin 
hakijaa on 
avustettu.  

1 N  
 

1933-45 
3 M  vaimo  1933-44 
8; 78 N 

 
1933-41 

13 N  
 

1933-50 
18 M  vaimo 1933-45 
20 N  

 
1933-52 

21 N  
 

1933-49 
25 M  vaimo 1933-45 
27 M  vaimo 1933-34 
29 M  vaimo 1933-37 
35 M  vaimo  1933-42 
38 N  

 
1933-41 

43 M  vaimo 1933-53 
45 N  

 
1933-42 

46 N  
 

1933-51 
47 M  vaimo 1933-44 
48 M  vaimo 1933-41 
50 N  

 
1933-40 

51 N  
 

1933-45 
53 N  

 
1933-46 

54 N  
 

1933-55 
55 N  

 
1933-35 

56 N  
 

1933-49 
58 N  

 
1933-54 

60 N  
 

1933-51 
61 M  vaimo  1933-40 
62 M  vaimo 1933-56 
65 M  vaimo  1933-56 
66 M  vaimo 1933-47 
72 N  

 
1933-50 

75 N  
 

1933-39 
79;9 N  

 
1933-44 

81 N  
 

1933-44 
83 N  

 
1927-55 

85 N  
 

1927-51 
86 N  

 
1927-43 
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87 N  
 

1927-32 
88 M vaimo  1927-44 
89 M  vaimo  1927-46 
92 M  sisko 1927-38 
93 N  

 
1927-49 

94 M  vaimo  1927-42 
95 N  

 
1927-40 

96 N  
 

1927-34 
97 N  

 
1927-39 

99 N  
 

1927-36 
101 M  vaimo  1927-50 
103 N  

 
1927-28 

104 N  
 

1927-34 
107 N  

 
1927-35 

110 M  vaimo  1927-46 
111 N  

 
1933-38 

113 N  
 

1927-47 
114 N  

 
1927-42 

117 M vamo 1926-56 
119 N  

 
1927-46 

122 N  
 

1927-46 
123 M  vaimo 1927-46 
124 M  vaimo 1927-47 
125 M  äiti 1927-46 
126 M  vaimo 1927-28 
127 M  vaimo 1927-54 
129 N  

 
1927-52 

130 M naisystävä 1927-40 
131 M  vaimo 1927-48 
133 N  

 
1927-41 

134 N  
 

1927-38 
135 N  

 
1927-50 

136 N  
 

1927-56 
148 N  

 
1956 

155 M.  vaimo  1955 
156 M  vaimo 1927-52 

Lähde: Huoltoviraston henkilöaktit. Huoltoviraston kokoelma. Helsingin kaupunginarkisto 
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          Liite 2 Köyhäinhuollon suoraa avustusta saavat elinkeinon mukaan 
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Liite 3 Köyhäinhoidon suoranaisia avustuksia saavat avuntarpeen syyn mukaan 1927 – 1937  

 
sairaus tai muu 
työkyvyttömyys 

vanhuus työnpuute oman tai 
aviopuolison 
huolimattomuus, 
juoppous, yms 

muu syy 

 
m n m n m n m n m n 

1927 60 % 34 % 17 % 30 % 10 % 5 % 3 % 9 % 2 % 15 % 
1928 63 % 36 % 15 % 29 % 11 % 4 % 3 % 9 % 3 % 16 % 
1929 57 % 40 % 7 % 23 % 28 % 7 % 2 % 11 % 3 % 15 % 
1930 43 % 39 % 5 % 21 % 45 % 13 % 1 % 10 % 4 % 15 % 
1931 28 % 37 % 3 % 15 % 58 % 20 % 1 % 8 % 5 % 18 % 
1932 21 % 34 % 2 % 14 % 72 % 27 % 0 % 8 % 4 % 16 % 
1933 13 % 20 % 3 % 15 % 77 % 40 % 0 % 10 % 0 % 10 % 
1934 17 % 25 % 4 % 17 % 71 % 33 % 0 % 9 % 1 % 10 % 
1935 21 % 31 % 4 % 19 % 66 % 26 % 1 % 8 % 1 % 10 % 
1936 25 % 33 % 5 % 20 % 60 % 23 % 1 % 8 % 1 % 9 % 

Lähde: VII Köyhäinhoitolautakunta, Kertomus Helsingin kaupungin kunnallishallinnosta 1927 - 
1936 
 
Liite 4 Köyhäinhoidon avustettavat avuntarpeen syyn mukaan 1937-1948 

  
perhesyyt*  avunsaajan 

vanhuudenheikkous 
avunsaajan 
työnpuute 

1937 m 2 % 7 % 31 %  
n 10 % 19 % 7 % 

1938 m 2 % 10 % 24 %  
n 11 % 23 % 5 % 

1939 m 1 % 10 % 26 %  
n 10 % 25 % 6 % 

1940 m 1 % 11 % 30 %  
n ei arvoa ei arvoa ei arvoa 

1941 m 1 % 12 % 25 %  
n 11 % 25 % 10 % 

1942 m 1 % 18 % 4 %  
n 10 % 31 % 2 % 

1943 m 1 % 18 % 0 %  
n 8 % 34 % 0 % 

1944 m 1 % 18 % 1 %  
n 6 % 38 % 0 % 

1945 m 0 % 13 % 2 %  
n 7 % 36 % 1 % 

1946 m 1 % 12 % 3 %  
n 8 % 34 % 0 % 
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1948 m 1 % 9 % 2 %  
n 8 % 30 % 0 % 

* perhesyyt sisältää aviopuolison vähentynyt työkyky syystä: juoppous, perheen jättäminen, 
vapausrangaistus, kuolema. Lisäksi Perheen suurilukuisuus ja huolehtiminen aviottomasta lapsesta. 
 
Lähde: Huoltoavun tilastot 1936 – 1948, Tilastotoimisto Kcb:1, Helsingin Kaupunginarkisto. 
Vuoden 1947 tiedot puuttuvat 
 
 

 
Liite 5 Köyhäinavun saajan ansiotyö ja työttömyystyö aikajanalla 

 
Lähde: Huoltoviraston henkilöaktit. (Henkilöakti numero 83 tämän tutkielman otannassa.) 
 


