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Matti Hannikainen

Saatteeksi

Nykyaikaisen urheilu- ja liikuntaelämän samoin kuin yhteiskunta-
luokaksi ymmärrettävän työväestön sekä työväenliikkeen syntyjuu-
ret ulottuvat 1800-luvun jälkimmäisiin vuosikymmeniin. Tuolloin 
muodostumassa ollut suomalainen kansalaisyhteiskunta lukuisine 
liikkeineen ja niiden yhteiskunnallisine pyrintöineen olivat se kenttä, 
johon myös urheilu ja työväenaate nivoutuivat. Vanhat kansanur-
heilut saivat rinnalleen uudenaikaisen kilpaurheilun ja sen ohessa 
voimistelun, jotka muodostuivat eri painotuksin eri osissa maata yhä 
laajenevan kansanjoukon harrastuksiksi. Myös nouseva työväenliike 
omaksui 1900-luvun alussa varsin pian urheilun osaksi omaa harras-
tuselämäänsä sivistysrientojen ja poliittisten pyrintöjen rinnalla. Ajan 
vuon virratessa urheilu eriytyi varsinaiseksi kilpaurheiluksi ja harras-
tuksenomaiseksi toiminnaksi, ja 1900-luvun edetessä loppuvuosi-
kymmeniinsä siitä lohkoutui myös uutena ilmiönä erilainen liikunta, 
jossa ei tähdätty kilpailuihin, vaan terveyteen, hyvän kuntoon ja mie-
lihyvään, ja josta 2000-lukua lähestyttäessä tuli harrastusmuodosta 
riippuen myös suuressa määrin sosiaalista yhdessäoloa. Työväenliike 
eli tässä yhteydessä työväen urheiluliike on ollut tässä kehityksessä 
koko ajan mukana ja sillä on – tosin menneiden vuosien asemistaan 
huomattavasti poikkeavissa olosuhteissa – edelleen sijansa kehityk-
sessä, tänä päivänä ennen muuta liikuntaan ja kuntoiluun keskittyen.

Aatteellisesti aktiiviselle työväestölle, järjestöjen väelle urheilurien-
not ovat olleet myös osa työväentalojen maailmaa, sitä moninaista 
kulttuurielämää, johon kuuluivat myös sivistys-, teatteri-, musiikki- 
ja opintokerhotoiminta. Työväen urheiluliike on ollut osana maan 
urheiluelämästä myös poliittinen ilmiö siinä kuin muukin työväenlii-
ke. 1920-luvulta alkaen se oli vastapainona porvarillista aatemaailmaa 
edustaneelle urheiluliikkeelle, jonka kanssa käydyissä kamppailuissa 
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se joutui vuosikymmenet puolustamaan omaa olemassaolon oikeu-
tustaan. Työväestölle urheilu ja liikunta ovat olleet ajan saatossa myös 
yhteys työnantajiin ensin ns. puulaakiurheilun, sittemmin nykyai-
kaisen työpaikkaliikunnan puitteissa. 

Viimeksi kuluneiden muutaman vuosikymmenten aikana suoma-
lainen yhteiskunta on muuttunut monissa suhteissa, ja myös perin-
teinen työväenluokka, työväki, on muuttanut muotoaan. Perinteisen 
tehdasteollisuuden asemat työnantajana ovat supistuneet, palvelualat 
vallanneet alan johtavana elinkeinona ja työnkuva muuttunut. Pal-
kansaajakunta on keskiluokkaistunut ja sen suhde työväenliikkee-
seen kokenut suuren muutoksen. Perinteiset työväenpuolueet ovat 
menettäneet asemiaan palkansaajapuolueina huomattavassa määrin. 
Samaan aikaan liikunnan kuva on sekin muuttunut. Nuorille tarjolla 
olevien liikuntamuotojen määrät ovat moninkertaistuneet ja myös 
itse liikunta ilmiönä on saanut uusia ilmenemismuotoja. Täysin 
uudet liikunnalliset harrastukset ovat tulleet sellaisten perinteisten 
harrastusten kuin vaikkapa lenkkeilyn, pyöräilyn, uinnin ja hiihdon 
rinnalle. Liikuntakulttuurin eräät ilmiöt ovat tänään osa eritoten 
nuorten ja nuorten aikuisten kulttuuria.  

Tätä kiintoisaa ilmiökenttää ja kehityskaarta hahmotettiin otsikol-
la ”Työväki ja liikunta” Työväen historian ja perinteen tutkimuksen 
seuran viimevuotisessa kesäseminaarissa elokuussa 2012. Urheilua 
ja liikuntaa ei seuran kesäseminaareissa ollut aiemmin juurikaan 
tarkasteltu, mutta viime vuoden teema syntyi paitsi kiinnostavuudes-
taan myös urheilun suurkisakesästä – ohjelmassa olivat toukokuun 
jokavuotisen MM-jääkiekon jälkeen jalkapallon ja yleisurheilun 
EM-kilpailut sekä XXX olympiadin kesäkisat. Seminaarin anti oli 
varsin historiapainotteinen, mutta myös nykyaika oli luonnollises-
ti esillä – kansainvälistäkään ulottuvuutta unohtamatta. Esiintyjät 
olivat tällä kertaa jo kokeneita tutkijoita, joiden esitykset ovat paria 
poikkeusta lukuun ottamatta artikkeleiksi muokattuina nyt käsillä 
olevassa vuosikirjassa. Lisäksi mukana on pari artikkelia tutkijoilta, 
jotka eivät olleet mukana viime vuoden seminaarissamme. Kuten 
lukija tulee havaitsemaan, on eräissä artikkeleissa työväenliikkeen, 
työläisurheilun ja maan poliittisen kehityksen tarkastelun osalta 



9

 

tiettyjä päällekkäisyyksiä – samoja asioita käsitellään useammassa 
kirjoituksessa. Tällöin esillä olevat kysymykset ovat kuitenkin kussa-
kin artikkelissa yhteydessä kunkin kirjoituksen muuhun sisältöön, 
joten asetelma sallittakoon.  

Nyt käsillä olevassa julkaisussa luodaan aluksi, viime kesän semi-
naarin tapaan, katsaus suomalaisen työläisurheilun pitkään linjaan 
runsaan sadan vuoden ajalta. Seppo Hentilä muistuttaa artikkelissaan 
työläisurheilun juurten kytkeytymisestä 1800-luvun lopun järjes-
tökehitykseen, kansalaisyhteiskunnan syntyyn ja siten niin työvä-
enliikkeeseen kuin urheiluelämän muutosprosesseihin 1900-luvun 
kynnyksellä ja sen alkuvuosina. Työväenliikkeen oman urheiluliiton 
synty sisällissodan jälkitilanteessa vuonna 1919 ja sen jälkeen vuosi-
kymmenet kestänyt ristiriitatila porvarillisen ja työläisurheiluliikkeen 
välillä olivat sitä urheilun poliittista historiaa, joka niin ikään nousee 
esiin Hentilän esityksessä. Toisaalta on muistettava se hänen niin 
ikään esiin nostamansa tärkeä seikka, että työväestöstäkin suurin 
osa oli jo 1930-luvullla järjestäytyneen urheiluseuratoiminnan ul-
kopuolella. Viime vuosikymmenten suuri ilmiö, liikunta- ja urhei-
lukulttuurin moninainen eriytyminen on se tekijä, jonka yhteyteen 
on sijoitettava myös järjestökentässä tapahtuneet suuret muutokset. 
Suuri joukko kansalaisia, niin myös työläisiä, palkansaajia, harrastaa 
tänä päivänä liikuntaa eri muodoissaan, ja suurin osa näistä aktiivisis-
ta liikkujista tekee sen järjestäytyneen seuratoiminnan ulkopuolella.

Seuraavat kolme artikkelia valottavat viiden työläisurheiluseuran 
historiaa eri näkökulmista koko niiden toiminta-ajalta. Artikkeleiden 
myötä hahmottuu myös kuva työväenliikkeen poliittisten aatteiden ja 
niistä kummunneen yhteisöllisyyden merkityksestä sekä sen kuihtu-
misesta työläisurheiluseurojen vaiheissa. Tänä päivänä seurat luovat 
henkensä täysin toisissa oloissa ja toiselta pohjalta kuin lähtiessään 
taipaleelleen.
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Vuosisadat, sukupolvet, elämänkulut
Merkitysten analysoimisesta  

toiminnan tutkimiseen 

Yhteiskuntahistoriallisen tutkimuksen eräs keskeinen kysymys on 
toimijoiden ja rakenteiden välinen suhde, silloinkin kun tutkimuk-
sissa tätä kysymystä ei eksplisiittisesti aseteta. Mitä on sosiaalinen 
toiminta? Onko se tietoista, rationaalista, sattumanvaraista, rutiinin-
omaista vai intuitiivista? Mille sosiaalinen järjestys rakentuu? Millai-
set instituutiot tukevat järjestystä ja miten ne vaihtuvat ja muuttuvat 
ajan ja paikan mukaan? Millainen sosiaalinen toiminta aiheuttaa 
institutionaalisen järjestyksen muutoksen ja mikä viime kädessä 
saa muutoksen alulle? Nämä kysymykset ovat yhteiskuntatieteiden 
perusasioita.1 Elämänkulkuanalyysi (elämänkulun paradigmamalli) 
on metodinen lähestymistapa, jolla pyritään edellä esitettyjen kysy-
mysten keskeisimpien ongelmakohtien ratkaisemiseen.

Tässä artikkelissa pohditaan elämänkulkuanalyysin mahdolli-
suuksia ja rajoja analysoitaessa ja tulkittaessa pitkän ajan yhteiskun-
takehitystä ja sen toiminnan ja toimijoiden logiikkaa. Tarkastelun 
lähtökohtana ovat sukupolvet biologisena ja sosiaalisena ilmiönä. 
Ajatuksena on, että sukupolvet ovat eläneet elämänsä yhteiskunnal-
listen instituutioiden määräämissä raameissa ja konteksteissa. Samalla 
ne ovat myös toimineet kunkin ajan yhteiskunnallisen jatkuvuuden 
ja muutoksen agentteina, sosiaalisina voimina, jotka omalla toimin-
nallaan pystyttävät instituutioita, toisaalta nakertavat ja murtavat 
niitä.2 Suunnilleen samanaikaisesti syntyneiden ihmisten ikäkohort-
tia voidaan kutsua sukupolveksi, jos se jakaa tietyt yhteiskunnalliset 
kokemukset ja on tietoinen oman sukupolvensa merkityksestä su-
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kupolvena.3 Elämänkulkuanalyysiä pohditaan ensin metodina, sen 
jälkeen esitetään suppea käyttöesimerkki.

Elämänkulkuanalyysi on suomennos tutkimuksellisesta käsitteestä 
(Life Course Paradigm). Se voidaan määritellä väestöhistorioitsija Jan 
Kokin tavoin heuristiseksi keinoksi, jonka avulla tutkitaan rakentei-
den ohella ihmiselämän ja sosiaalisen muutoksen välistä vuorovai-
kutusta. Sen avulla voidaan käsitteellistää elämänkulkuja perheen, 
ammattiryhmien, yhteiskunnan ja historiallisen ajan kontekstissa.4 
Toisaalta suuntauksen tunnetuimpien kehittäjien Glen H. Elderin 
ja Janet Z. Gielen sanoin: paradigma nousee niiden teorioiden ja 
empiiristen tutkimusten linjoista, jotka liittävät yhteen sosiaalisen 
muutoksen, sosiaalisen rakenteen ja yksilöllisen käyttäytymisen.5

Elämänkulkuanalyysin keskeinen termi, vakiintunut elämänkulun 
malli on teoreettinen ja käytännöllinen käsite. Elämänkulun malli, 
”sosiaalinen polku” (social path) tai ”kulttuurinen käsikirjoitus” 
(cultural script) viittaa niihin aikaan ja paikkaan sidottuihin in-
stitutionaalisiin käytäntöihin ja normeihin, joiden vaikutuksesta 
ihmisten elämänkulut tärkeimmiltä osiltaan noudattavat yllättävän 
yhdenmukaisia polkuja.6 Artikkelin perusajatuksena on, että elämän-
kulkuanalyysin avulla voidaan tutkia em. kohtaamisen dynamiikkaa 
ja muutoksen mekanismeja. Elämänkulun paradigmamalli on väline, 
jonka avulla eri sukupolvien sosiaalisen aseman pysyvyyttä ja muu-
tosta pyritään tulkitsemaan.

Sukupolvet ja elämänkulkuanalyysi

Sukupolvet voi ymmärtää sekä sosiaalisina että biologisina sukupol-
vina. Jos ne nähdään biologisina instituutioina, ymmärretään suku-
jen polvien välinen kytkös keskeisenä sosiaalisena suhteena, jonka 
välityksellä aineeton ja aineellinen pääoma on siirtynyt sukupolvelta 
toiselle. Voidaan väittää, että perhe (suku) on ollut lähinnä se 
instituutio, jossa ”sukupolvien perintö” on sanan varsinaisessa ja 
kuvaannollisessa mielessä välitetty jälkipolville. Vaikka kansalaisen ja 
kansalaistoimijan tuottamiseen ja sosialisaatioon osallistuvat monet 
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muutkin instituutiot (koulu, kirkko, kansalaisyhteiskunta, alakult-
tuurit jne.), perhe on säilyttänyt vahvan asemansa ja vanhemmuus/
lapsuus on koko elämäniän kestävä suhde- ja neuvotteluprosessi. 

Jos sukupolvet ymmärretään määrättynä ajanjaksona syntyneiden 
ihmisten joukkona, historia voidaan ymmärtää silloin horisontaalei-
na ”ihmisryhmäaaltoina”, jotka suurempina tai pienempinä seuraavat 
toisiaan. Sukupolvi on tällöin ikäkohortti, suunnilleen samana ajan-
jaksona syntyneiden ihmisten joukko, joka elää elämänkulkunsa sa-
massa tahdissa, kokee yhteiskunnalliset kokemuksensa (esim. sodat) 
elämänkulkunsa samassa vaiheessa ja on enemmän tai vähemmän 
tietoinen omasta ikäryhmästään ja sen jaetuista kokemuksista.7 Jo-
kainen ikäryhmä siis muodostaa myös sosiaalisen sukupolvensa. Se 
on yleensä fragmentoitunut, pirstaleinen joukko erilaisia toimijoita,8 
mutta yhtä kaikki ne yhdessä tuottavat historialliset prosessit. 

Perhe on sosiaalistamistehtävänsä lisäksi se keskeinen kenttä, jossa 
biologiset ja sosiaaliset sukupolvet kohtaavat toisensa.9 Perheen sisällä 
yksilöt kytkeytyvät biologisen siteen kautta sukunsa aineelliseen ja 
henkiseen perintöön, perheen kautta sukupolvien kollektiiviset, ho-
risontaaliset kokemukset tulevat neuvottelujen kautta kansalaissub-
jektin osaksi. Perhe saa erityismerkityksen tämän välittäjätehtävänsä 
kautta. Perheessä tehdään yksilön kannalta keskeiset elämänkulkuun 
liittyvät päätökset.10   

Tarkemmin katsottuna elämänkulkuanalyysi on metodi, jonka 
avulla yksilön ja myös niin sosiaalisen kuin biologisen sukupolven 
elämänkulkua voidaan jäsentää ja tulkita. Se pyrkii asettamaan ih-
miselämän analyysin yhteiskunnan rakenteellisiin, kulttuurisiin ja 
sosiaalisiin konteksteihin. Elämänkulku voidaan ymmärtää erilaisten 
vaiheiden, asemien tai positioiden jatkumona, jotka seuraavat toisi-
aan, ovat luonteeltaan erilaisia ja usein myös limittyvät keskenään. 
Asemia ovat esimerkiksi ikävaihe, siviilisääty, ammatti, vanhemmuus, 
asumapaikka, poliittinen toimijuus tai yhteiskunnallinen asema. 
Elämänkulkuanalyysissa tutkitaan näiden monitasoisten positioi-
den sarjaa ja niissä tapahtuvia muutoksia, transitioita eli siirtymiä. 
Elämänkulun ”kaaret” (trajectories) tai ”polut” (paths) rakentuvat 
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erilaisista positioista, niiden kestoista, vaihteluista ja erilaisista pääl-
lekkäisistä kombinaatioista. 

Kombinaatioilla on tapana vakiintua kulttuurisesti ja sosiaalisesti 
malleiksi: esikuviksi, ideaalisiksi tai ”normaaleiksi” elämäntavoiksi. 
Vahvasti kulttuurisidonnaisina ne ovat perheen, suvun ja yhteisön 
ylläpitämiä ”oikean elämäntavan” käytäntöjä. Yhteiskunta ja valtio 
pyrkivät institutionaalisella ja yhteiskuntapoliittisella sääntelyllään 
pakottamaan, muokkaamaan ja ohjaamaan näitä malleja toivomaan-
sa suuntaan. Yhteiskunnalliset mullistukset voivat muuttaa niitä no-
peastikin. Kaikesta huolimatta yksilöt omalla toiminnallaan luovat, 
haastavat, muovaavat, murentavat ja kumoavat niitä. Yhteiskunnan 
rakenteiden muuttuminen on viime kädessä nähtävissä toteutunei-
den mallien muuttumisena.11 

Elämänkulun paradigmamallissa on viisi keskeistä, toisistaan 
erottamatonta ja vahvasti vuorovaikutuksellista elementtiä. Ensik-
si, elämänkulku on nähtävä kokonaisuutena, koko elämän kestä-
vänä kumuloituvana prosessina. Elämänkulun tulkitsemiseksi on 
otettava huomioon elämänkulun aiemmat kokemukset. Mitään 
emme jätä taaksemme ilman, ettei se muodossa tai toisessa jäisi 
osaksi meitä. Toiseksi, ihminen pyrkii ohjaamaan ja säätelemän 
omaa elämäänsä. Tavoitteet voivat olla ristiriitaisia ja rationaalisia, 
mutta ainakin ihminen pyrkii välttämään tuskaa ja saavuttamaan 
tilanteen, joka tuo hänelle tyydytystä eri muodoissaan. Kolman-
neksi, ihmisen elämä rakentuu tilan ja ajan kontekstissa. Olosuh-
teet ja niiden muutokset leimaavat ihmisen elämää. Neljänneksi, 
elämä eletään sosiaalisten suhteiden ja siteiden verkostoissa ja 
yhteiskunta koetaan ja siihen vaikutetaan näiden jaettujen sosi-
aalisten verkostojen kautta. Viidenneksi ja lopuksi, elämänkulun 
keskeisten siirtymien ajoitus on tärkeää. Siirtymien ajoitus yksi-
lön, perheen ja yhteisön ajassa aiheuttaa erilaisia seuraamuksia. 
Elämänkulkuanalyysissä elementit kietoutuvat kiinteästi toisiin-
sa ja muodostavat kokonaisuuden.12 Käsitteellisesti onkin hyvin 
vaikea ymmärtää esimerkiksi ajan ja paikan prinsiippiä ilman 
toimijuuden vaikutusta tai linkittyneitä elämiä ilman erilaisiin 
ajoituksiin liittyneitä käytäntöjä.
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Kuvio 1. Elämänkulkuanalyysin heuristinen malli. Lähteet: Giele & Elder, 2009, 
figure 1.1.

On korostettava, että malli on heuristinen tulkinnan apuväline, ei 
mekaanisesti sovellettava elämänkaaren rautahäkkimalli. 

Elämänkulkuanalyysin tärkein ”lisäarvo” traditionaaliseen demo-
graafiseen tutkimukseen on se, että yleisten ilmiöiden lisäksi huomio 
kohdistuu myös erityiseen, erilaiseen ja satunnaiseen, yksinkertaiseksi 
oletettujen tapahtumien sijaan monimutkaisiin ilmiöihin, ja ennen 
kaikkea yksittäisten tapahtumien sijasta analyysi kiinnittyy proses-
seihin.13 Tapahtumahistoria-analyysi (Event History Analysis) on 
alalla nopeasti yleistynyt tutkimussuuntaus, jossa käytetään vaihte-
levia tilastollisia menetelmiä tutkittaessa yksityiskohtaisesti valitulle 
tutkimusjoukolle tietyn ajanjakson kuluessa tapahtuneita asioita, 
esimerkiksi nuoruuteen liittyviä erilaisia etappeja, muutoksia ja vai-
heita.14 Näiden uusien tekniikoiden avulla monet aiemmin varsin 
selkeinä pidetyt prosessit, kuten esimerkiksi väestöllinen transitio ja 
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muuttoliike, ovat saaneet uusia merkityksiä ja vivahteita. Elämänkul-
kuanalyysi on metodi, joka ei suinkaan rajoitu vain kvantitatiivisten 
menetelmien käyttöön. Sitä on sovellettu usein menestyksellisesti 
käyttäen apuna elämäkertahaastatteluja ja -kirjoituksia.15 Suurten 
digitalisoitujen kirkonkirja-aineistojen ja oral history -kokoelmien 
yleistyminen ja saatavuuden parantuminen lisää elämänkulkuanalyy-
sin niin kvantitatiivisten kuin kvalitatiivisten metodien hyötyjä.

Sosiaalinen mobilisaatio ja elämänkulun muutos 

Sosiaalinen ja ammatillinen asema olivat 1700- ja 1800-luvun suo-
malaisessa agraariyhteisössä henkilön varallisuutta, valtaa ja arvostus-
ta suoraan osoittavia määritteitä. Keskeisin jako kulki maanomistaja 
ja maata omistamattoman väestön välillä. Näiden ryhmien sisällä oli 
merkittäviä eroja omistuksen, vaikutusvallan, työn luonteen, työn 
pysyvyyden ja siitä maksettavan palkkauksen suhteen. Eri ryhmien 
asema vaihteli selvästi myös Suomen eri osien välillä.16 Ihmisten 
elinajanodote oli vahvasti riippuvainen vanhempien sosiaalisesta 
taustasta17, ja kriisikausina kuolemanriski oli sitä suurempi mitä 
alemmasta sosiaaliryhmästä oli kyse.18 Avioliitto solmittiin useimmi-
ten samaan säätyyn kuuluneen henkilön kanssa.19 Asema ja ammatti 
määrittelivät elämän ulkoiset puitteet, ja yleisen käsityksen mukaan 
aina 1900-luvun alkuun asti aseman muutokseen oli vain vähän 
mahdollisuuksia.20 Elämänkulku oli saatu ja ennalta määrätty. Elä-
mänkulun paradigmamallin avulla voidaan tutkia sitä, miten, missä 
ja milloin ”ennalta annettu elämäntapa” muuttui ja miksi.

Vanhemmilta perityn sosiaali- ja ammattiaseman säilyttäminen 
oli periaatteessa aina oikeus-, tapakulttuuri-, varallisuus- ja neuvot-
telukysymys. Ratsutilallisten, pappien ja muiden ”herraluokkaan” 
kuuluneiden lapset päätyivät tavallisesti naimisiin samasta säädystä 
tulleen kanssa. Kun perimysjärjestys suosi talollisen vanhinta poikaa, 
muut sisarukset jäivät taloon isännän veljen tai sisaren asemaan. Jos 
perheessä ei ollut poikia, taloon tuli kotivävy, joka avioitui yleensä 
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vanhimman tyttären kanssa. Väistyvät perilliset perustivat myös tilan 
maille uudistiloja tai torppia. Joskus tila jaettiin tai lohkottiin. Ta-
lollisen lapsesta torppariksi päätyminen ei varsinkaan Pohjanmaalla 
merkinnyt taloudellisen aseman merkittävää muutosta. Vastaavalla 
tavalla torpparien lapsista tuli torppareita, joskus mäkitupalaisia tai 
loisia. Myös sotilaiden ja eräiden käsityöläisten ryhmissä esiintyi 
vahvaa ammattiaseman periytymistä. Varsinkin naisille avioliitto 
oli keskeinen tulevaa sosiaalista asemaa säätelevä instituutio. Avioi-
tuminen sosiaalisesti korkeampaan luokkaan ei ollut epätavallista. 
Samalla tavalla myös miehet saattoivat naimakaupoilla parantaa 
omaa asemaansa.

Elämänkulun aikana sosiaalinen asema voi vaihdella merkittävästi. 
Omaisuuden ja aseman saattoi menettää talouteen tai terveyteen 
liittyvien seikkojen takia. Loisen tai mäkitupalaisen asemasta moni 
nousi torppariksi, usea torppari päätyi talolliseksi. Tässä artikkelissa 
ei näitä muutoksia voida ottaa mukaan käsittelyyn. 40 vuoden ikä on 
valittu mittauskohdaksi, jonka mukaan sosiaalinen asema määrittyi.

Toteutuneet elämänkulut rakentuvat siis yksilön omien pyrki-
mysten ja tavoitteiden, yhteisöllisten vakiintuneiden kulttuuristen 
mallien sekä institutionaalisten pakkojen ja rajoitusten kehikossa. 
Mikä muutti pysyvän? Seuraavassa edellä esitettyä tulkintakehikkoa 
käytetään apuna, kun analysoidaan ”Kymmenen sukupolvea” -tutki-
musaineiston henkilöiden sosiaalisen aseman periytymistä 1700-lu-
vun alusta 1900-luvun alkuun ulottuvalla ajanjaksolla.21 Sukupolvet 
ovat tässä yhteydessä seitsemän 30 vuotta käsittävää ikäkohorttia, 
joiden esivanhemmat syntyivät 1700-luvun alkupuolella. Sosiaalisena 
luokituksena käytetään 4-luokkaista asteikkoa, jossa maaseudun ja 
kaupunkien työväestö muodostaa oman luokkansa. Torppariväestöön 
on laskettu mukaan lampuodit, maaseudun ja kaupunkien tavalliset 
käsityöläiset ja sotilaat.22 Talollisten luokassa ovat talonpojat ja arenti-
miehet, myllärit ja maaseudun pikkuvirkamiehet. Myös kaupunkien 
käsityöläismestarit on laskettu tähän luokkaan. Neljännen luokan 
muodostavat talonpoikien yläpuolella olevat ryhmät: kauppiaat, 
papisto, säätyläistö, virkamiehistö ja ratsutilalliset. 
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Käytetyn aineiston ensimmäisen sukupolven edustajat kuuluivat 
noin neljään sataan erilliseen biologiseen sukuun. Heidän jälkeläis-
tensä (noin 55 000 henkeä) tutkimuksella tavoitellaan ”pienoisvä-
estöjen” analysoimisen kaltaista tilannetta. Aineiston syntyneisyys 
vastaa hyvin koko maan väestönkasvua, ja kuolleisuuden vaihtelut 
noudattavat myös hyvin koko väestön kuolleisuuden vaihteluja. 
Aineiston henkilöiden sosiaalisen ja ammatillisen aseman muutok-
set noudattelevat varsin hyvin Arvo M. Soinisen koko maan osalta 
arvioimia kehityslinjoja, varsinkin kun otetaan huomioon se, että 
aineisto on painottunut Etelä- ja Länsi-Suomeen.23 

  Kymmenen sukupolven aineistossa tarkastellaan ensin kaikkien 
henkilöiden sosiaaliaseman jakautumaa sukupolvittain. Toisessa vai-
heessa pohditaan sitä, mistä eri luokkien suhteellisen aseman muu-
tokset johtuivat, eli mikä selittää yleistä sosiaalista laskua tai nousua. 

Vanhimman sukupolven edustajista noin 70 prosenttia kuului 
40-vuotiaana talollisten ryhmään. Torppareita, lampuoteja ja so-

Kuvio 2. Seitsemän sukupolven edustajien keskimääräinen sosiaali- ja ammatti-
asema 40-vuotiaina syntymäkohortin mukaan (N= 22 302), %. Lähteet: Kymme-
nen sukupolvea -aineisto.
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tilaita oli noin viidennes. Työväestöä oli vain muutama prosentti, 
mutta keski- ja yläluokkaan, lähinnä ratsutilallisten ryhmään lukeu-
tui melkein joka kymmenes. Koko tarkastelukauden näkökulmasta 
kokonaiskuvan tärkein muutos on työväestöön kuuluneiden osuuden 
tasainen kasvu kolmannesta sukupolvesta lähtien aina kuudenteen 
sukupolveen saakka. Vastaavan jakson kuluessa talollisten osuus 
vähentyy noin 38 prosenttiin. Keski- ja yläluokkaan kuuluneiden 
osuus pysyy melko tasaisena kunnes kääntyy nousuun seitsemännen 
eli viimeisen sukupolven kohdalla. Kuvion voi tulkita kahdella eri 
tavalla. Joko hedelmällisyys oli maata omistamattoman työväestön 
piirissä muita ryhmiä suurempi tai osa suomalaisten talollissuku-
jen jälkeläisistä kohtasi 1700-luvulla ja 1800-luvun alkupuoliskolla 
sosiaalisen laskun, joko torppariluokkaan tai suoraan työväestöön. 
Edelliseen vaihtoehtoon ei aineistoissa ole lainkaan viitteitä, päinvas-
toin. Naimattomuus ja imeväiskuolleisuus olivat työläisten ryhmässä 
jonkin verran yleisempiä kuin muissa sosiaaliryhmissä. Vastaavasti 
elinaikaodote kokonaisuudessaan oli lyhyempi itsellisten, mäkitu-
palaisten ja loisväestön sosiaaliryhmissä. Alenevan säätykierron ilmiö 
on huomattu jo aiemmissa tutkimuksissa,24 ja se on todennäköisin 
sukujen eriytyvän sosiaalijakauman taustasyy. 

Tarkastelua voidaan jatkaa vertaamalla tutkimushenkilöiden 40 
ikävuoteen mennessä saavuttamaa sosiaali- ja ammattiasemaa van-
hempien asemaan.
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Taulukko 1. Seitsemän sukupolven edustajien keskimääräinen sosiaali- ja am-
mattiasemajakauma verrattuna vanhempien sosiaali- ja ammattiasemaan 40 
vuoden iässä (N=19 113), %.

Sukupolvi 1690–
1730

1731–
1760

1761–
1790

1791–
1820

1821–
1850

1851–
1880

1881– 
1910

% % % % % % %

Sosiaalinen 
lasku  7 15 23 28 31 31 22 

Jatkuvuus 87 77 70 63 59 59 57 

Sosiaalinen 
nousu  6  8  7  9 10 10 21 

Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 

Lähteet: Kymmenen sukupolvea -aineisto.

Sosiaalinen liikkuvuus lisääntyy tasaisesti tutkimuskauden ku-
luessa. 1800-luvulla syntyneistä sukupolvien edustajista miltei kol-
mannes oli päätynyt vanhempiaan huonompaan asemaan. Ylöspäin 
suuntautunut sosiaalinen mobilisaatio yleistyy vasta viimeisessä suku-
polvessa. Sen edustajista jo yli viidennes oli keski-iässä vanhempiaan 
paremmassa sosiaalisessa tai ammatillisessa asemassa. Toisin sanoen 
sosiaalinen jatkuvuus ja pysyvyys vähenevät hitaasti mutta varmasti.   

Mistä ryhmistä sosiaalinen lasku johtui, eli mistä alimpaan ryh-
mään eli työväenluokkaan kuuluneet rekrytoituivat? Seuraavassa 
kuviossa 3 on tarkasteltu työläisluokkaan päätyneiden henkilöiden 
vanhempien sosiaalista asemaa ikäkohorteittain. On huomattava, 
että kaksi ensimmäistä kohorttia ovat kooltaan vielä varsin pieniä.
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Kuvio 3. Työväestöön 40-vuotiaina kuuluneiden henkilöiden vanhempien sosi-
aaliaseman suhteellinen jakauma sukupolvittain (N=4 834), %. Lähteet: Kymme-
nen sukupolvea -aineisto.

Kuvio 4. Torppariväestöön 40-vuotiaina kuuluneiden henkilöiden vanhempi-
en sosiaaliaseman suhteellinen jakauma sukupolvittain (N=4 245), %. Lähteet: 
Kymmenen sukupolvea -aineisto.
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Kuviossa 2 näkyvä, ja lähes koko tutkimuskauden ajan jatkuva, 
työväestön kasvu johtuu siis ennen kaikkea vanhempiensa sosiaali-
aseman menettäneistä henkilöistä, talollisten ja torppareiden pojista 
ja tyttäristä. Aleneva säätykierto on ainakin tämän aineiston perus-
teella maattoman väestön suhteellisen kasvun taustalla ollut tekijä. 
Pohjanmaalla sosiaalisen laskun ilmiö oli jonkin verran vahvempi 
kuin Etelä-Suomessa. 

Kuten kuviosta 2 on nähtävissä, torppariväestön (luokka sisältää 
myös lampuoti-, käsityöläis- ja sotilasväestöä) suhteellinen osuus 
pysyi koko tutkimuskauden suhteellisen vakaana. Kuviossa 4 on 
nähtävissä eräs tähän johtanut tekijä: Torppariväestöön rekrytoidut-
tiin tasaisesti joko samasta sosiaalisesta ryhmästä tai talollisväestöstä. 
Vasta tarkastelukauden lopulla alkaa ilmetä työväestön ryhmästä 
kumpuavaa sosiaalista nousua. Talollistaustasta torppariksi pääty-
minen oli Länsi-Suomessa yleisempää kuin Etelä-Suomessa, jossa 
vastaavasti työväestöstä kohoaminen torppariksi oli kauden lopussa 
merkittävä ilmiö.

Kuvio 5. Talollisväestöön 40-vuotiaina kuuluneiden henkilöiden vanhempien so-
siaaliaseman suhteellinen jakauma sukupolvittain (N=9 315), %. Lähteet: Kym-
menen sukupolvea -aineisto.
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Talollisväestöä on pidetty ylisukupolvisen sosiaalisen jatkumon ja 
pysyvyyden esimerkkinä. Kuvio 5 osoittaa, että näin todella oli. Ta-
lollisten luokka oli suhteellisen ”suljettu”: ryhmään lähes yksinomaan 
synnyttiin. Tarkastelukauden loppupuolella myös torpparin lapsi 
saattoi tähän luokkaan päätyä. Länsi-Suomessa virtaus talollisluokan 
sisään oli vielä pienempi kuin esimerkiksi etelässä. 

Seuraavassa kuviossa 6 tarkastellaan yhteiskunnan keski- ja ylä-
luokkaan rekrytoitumista. Kaiken kaikkiaan agraariyhteisöissä tämä 
sosiaalinen ryhmä oli kooltaan niin pieni, että avioliittojen kautta 
siihen pakostakin tuli ihmisiä myös toisista ryhmistä:

Kuvio 6. Keski- ja yläluokkaan 40-vuotiaina kuuluneiden henkilöi-
den vanhempien sosiaaliaseman suhteellinen jakauma sukupolvittain  
(N=1 179), %. Lähteet: Kymmenen sukupolvea -aineisto.

Keski- ja yläluokkaan kuuluneet perheet kykenivät 1800-luvun 
loppupuolelle asti varsin hyvin pitämään luokkansa ”ovet suljettui-
na”, vaikka talonpoikaistausta olikin noin joka viidennellä ylimpään 
luokkaan kuuluneella henkilöllä. Varsinkin Etelä-Suomessa ratsuti-
lallisten luokka oli melko suljettu tarkastelukauden seitsemänteen 
sukupolveen saakka.
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Sosiaalinen mobilisaatio ja elämänkulun paradigmamalli

Elämänkulun paradigmamallia voidaan käyttää kehikkona, jossa 
sosiaalista mobilisaatiota tutkitaan logistisen regressioanalyysin avul-
la. Sosiaalisen aseman muutos on periaatteessa kategorinen, kaksi-
luokkainen muuttuja, jolloin lineaarista regressionanalyysiä ei voida 
käyttää. Tavoitteena on kuitenkin em. paradigmamallin avulla etsiä 
ne yksittäiset tekijät, jotka sosiaalisen aseman muutokseen, sosiaali-
seen nousuun tai laskuun vaikuttivat ja tulkita tuloksia elämänkulun 
paradigmamallin avulla. 

Seuraavassa taulukossa 2 on esitetty logistisessa regressioanalyysissa 
käytetyt muuttujat. Analyysin selitettävät muuttujat ovat sosiaalinen 
lasku, jatkuvuus ja nousu. Selittävät muuttujat ovat ns. dummy-
muuttujia, joissa verrattiin vanhempien 4-luokkaista sosiaaliasemaa 
henkilön omaan 4-luokkaiseen sosiaaliasemaan. Sosiaalisen aseman 
määrittelyvuotena käytettiin 40 ikävuotta. 

Selittävät muuttujat on ryhmitelty siten, että aikaa ja paikkaa 
osoittava muuttuja on syntymäpaikan luonne (agraarikylä, agraa-
rinen kalastajakylä, agraarikylä jossa teollisuutta, pieni liikekeskus, 
suuri liikekeskus). Toiminnallista ulottuvaisutta osoittaa muutto 
paikkakunnalta toiselle. Sosiaalisia suhteita ja siteitä osoittavat muut-
tujat ovat sukupuoli, avioton äitiys ja asema aviottomana lapsena, 
vanhempien sosiaaliasema sekä aviopuolisoiden sosiaaliaseman ero. 
Ajoitusta osoittaa avioliiton solmimisen ikä. Kaikki selittävät muut-
tujat ovat myös dummy-muuttujia. Koska selittävät muuttujat kor-
reloivat vahvasti keskenään, analyysissä on jätetty kustakin ryhmästä 
yksi muuttuja kokonaan pois.
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Taulukko 2. Analyysissä käytetyt muuttujat.

N
Std. Devia-

tion Variance

Sosiaalinen lasku 19370 0,306 0,094

Sosiaalinen jatkuvuus 19370 0,483 0,233

Sosiaalinen nousu 19370 0,441 0,194

Agraarikylä syntymäalueena 55232 0,395 0,156

Agraarinen kalastuskylä syntymäalueena 55232 0,24 0,057

Agraarinen kylä jossa teollisuutta syn-
tymäalueena 55232 0,248 0,062

Pieni teollisuus- ja/tai liikennekeskus 
syntymäalueena 55232 0,115 0,013

Suuri teollisuus ja liikennekeskus syn-
tymäalueena 55232 0,198 0,039

Mies 55232 0,5 0,25

Nainen 55232 0,5 0,25

Vanhemmat talollisia 48772 0,491 0,241

Vanhemmat keski- tai yläluokkaa 48772 0,223 0,05

Vanhemmat torppariluokkaa 48772 0,418 0,175

Vanhemmat työläisiä 48772 0,331 0,11

Aviopuolisoiden vanhemmat samasta 
sosiaaliluokasta 55232 0,395 0,156

Aviopuolisoiden vanhemmat eri sosiaa-
liluokasta 55232 0,463 0,214

Avioituminen tavallista nuorempana 20393 0,436 0,19

Avioitumisikä normaali 20393 0,49 0,24

Avioituminen tavallista vanhempana 20393 0,476 0,226

Muutto paikkakunnalta pois 29358 0,403 0,163

Pysyminen paikkakunnalla 29358 0,403 0,163

Avioton äitiys tai isyys 11940 0,265 0,07

Aviovanhemmuus 11940 0,265 0,07

Avioton lapsi 54996 0,145 0,021

Aviolapsi 54996 0,145 0,021
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Logistinen regressioanalyysi: sosiaalinen lasku

Sosiaalisen laskun taustatekijöitä analysoidaan taulukossa 3:

Taulukko 3. Sosiaalisen laskun taustatekijöitä.

a. Variable(s) entered on step 1: Muutto, Agraarikylä, Mies, Isätalollinen, Isäkeskylä, Tasaa-
viol, Avioikänormaali.

Lähteet: Kymmenen sukupolvea -aineisto.

Syntymäalueen luonne ei näytä olevan tilastollisesti merkitsevä 
tekijä, kun analysoidaan sosiaalisen laskun yleisiä taustatekijöitä. 
Myös kertoimet (Exp(B)) nousevat lähelle yhtä. Sukupuoli on tär-
keä selittävä tekijä. Naisena sosiaalisen laskun riski oli erittäin suuri. 
Vanhempien keskiluokkaisella taustalla ei näyttäisi olevan tilastollista 

Variables in the Equation

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Step 
1a

Agraarkalasylä -,064 ,171 ,140 1 ,708 ,938

Agraarteollkylä -,348 ,179 3,767 1 ,052 ,706

Pienkaup ,051 ,424 ,014 1 ,905 1,052

Isokaup -,328 ,285 1,319 1 ,251 ,720

Nainen 1,148 ,552 4,333 1 ,037 3,152

Muutto ,138 ,077 3,209 1 ,073 1,148

Aviotonvanh 1,273 ,154 68,587 1 ,000 3,573

Aviotonlapsi 1,395 ,395 12,447 1 ,000 4,034

Tasaaviol -1,437 ,081 317,019 1 ,000 ,238

Avioikänuori -,458 ,091 25,355 1 ,000 ,632

Avioikävanha ,255 ,085 9,046 1 ,003 1,290

Isäkeskylä -,346 ,145 5,723 1 ,017 ,708

Isätorppariym -,945 ,100 88,922 1 ,000 ,389

Isätyöläinen -21,508 2169,207 ,000 1 ,992 ,000

Constant
-1,131 ,557 4,120 1 ,042 ,323
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merkitsevyyttä. Sosiaalisen laskun riskiä näyttäisivät selvästi lisäävän 
asema aviottomana äitinä ja samoin asema aviottomana lapsena. 
Avioituminen normaalia avioitumisikää vanhempana näyttäisi myös 
selittävän sosiaalisen laskun riskiä. Vastaavasti laskua ehkäiseviä te-
kijöitä ovat avioituminen nuorena samaa sosiaalisäätyä omaavan 
henkilön kanssa. Myös vanhempien torpparitausta toimii samaan 
suuntaan.
Vastaavalla tavalla voidaan tutkia sosiaalisen jatkuvuuden taus-
tatekijöitä.:

Taulukko 4. Sosiaalisen jatkuvuuden taustekijöitä.

a. Variable(s) entered on step 1: Muutto, Agraarikylä, Mies, Isätalollinen, Isäkeskylä, Tasaa-
viol, Avioikänormaali.

Lähteet: Kymmenen sukupolvea -aineisto.

Jatkuvuutta edesauttaa aviopuolisoiden vanhempien sama sosi-
aaliasema, vanhempien talollistausta, miessukupuoli sekä erityisesti 
henkilön tulo keski- ja yläluokasta. Vastaavasti jatkuvuutta vähentää 
muutto paikkakunnalta toiselle. 

Sosiaalinen nousu oli kolmas mahdollisuus. Seuraavassa taulukos-
sa 5 tarkastellaan sitä selittävien taustamuuttujien merkitystä:

Variables in the Equation

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Step 
1a

Muutto -,372 ,050 54,789 1 ,000 ,689

Agraarikylä -,164 ,071 5,262 1 ,022 ,849

Mies ,384 ,047 66,894 1 ,000 1,468

Isätalollinen ,468 ,056 71,026 1 ,000 1,597

Isäkeskylä 1,070 ,101 113,112 1 ,000 2,914

Tasaaviol 1,367 ,052 703,374 1 ,000 3,922

Avioikänormaali ,003 ,048 ,004 1 ,950 1,003

Constant -,396 ,084 22,095 1 ,000 ,673
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Taulukko 5. Sosiaalisen nousun taustatekijöitä.

a. Variable(s) entered on step 1: Muutto, Agraarikylä, Mies, Isätalollinen, Isäkeskylä, Tasaa-
viol, Avioikänormaali.

Lähteet: Kymmenen sukupolvea -aineisto.

Sosiaalista nousua edesauttavat talollistausta, muuttoliike ja nais-
sukupuoli. Sen sijaan avioliiton solmimisiällä ei näyttäisi olevan 
merkitystä.

Tutkimuskauden aikana sosiaalinen liikkuvuus on alueiden sisällä 
vähäistä. Sen sijaan muuttoliike lisäsi selvästi myös sosiaalista liik-
kuvuutta. Se avasi sosiaalisen nousun mahdollisuuksia, mutta pois 
suljettu ei ollut myöskään sosiaalinen lasku. Torpparien ja itsellisten 
pojat päätyivät kaupungissa ammattityöläisiksi. Talollisten tyttäriä 
toimi tehdastyöläisinä, ompelijoina ja konttoristeina. Muutamissa 
tapauksissa ratsutilallisten lapsia muutti kaupunkiin, jossa hankkivat 
elantonsa ulkotyömiehinä tai ulkotyömiehen puolisoina. Maan sisäi-
sen muuttoliikkeen ja ulkomaansiirtolaisuuden välillä ei ollut tässä 
suhteessa myöskään selvää eroa. 

Variables in the Equation

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Step 
1a

Muutto ,396 ,055 51,935 1 ,000 1,486

Isätalollinen ,351 ,102 11,788 1 ,001 1,420

Tasaaviol -1,119 ,057 388,661 1 ,000 ,326

Agraarkalastuskylä -,179 ,120 2,215 1 ,137 ,836

Agraarteollkylä -,481 ,133 13,171 1 ,000 ,618

Pienkaup -,276 ,292 ,896 1 ,344 ,759

Isokaup -,564 ,200 7,943 1 ,005 ,569

Nainen ,301 ,051 34,593 1 ,000 1,351

Avioikänormaali -,327 ,058 31,737 1 ,000 ,721

Avioikänuori -,701 ,068 106,795 1 ,000 ,496

Isätorppariym -,338 ,107 9,880 1 ,002 ,713

Isätyöläinen -20,557 1635,337 ,000 1 ,990 ,000

Constant -,559 ,104 29,177 1 ,000 ,572
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Miesten ja naisten välillä oli merkittävä ero sosiaalisen aseman 
periytyvyydessä. Naisten asema muuttui melkein kaksi kertaa use-
ammin kuin miesten. Vielä merkittävämpi tekijä naisen sosiaalisen 
aseman suhteen oli avioton äitiys. Yksi tai useampi avioton lapsi johti 
melko suurella todennäköisyydellä odotettavissa olleen sosiaalisen 
aseman muutokseen, lähes aina sen heikkenemiseen. Vielä vahvem-
pi vaikutus liittyi asemaan aviottomana lapsena. Kansanperinteen 
mukaan paikallisyhteisö saattoi kyllä suhtautua aviottomaan äitiin ja 
hänen lapsiinsa ymmärtäväisesti; todellisuudessa syrjintää on nähtä-
vissä ainakin ns. avioliittomarkkinoilla.

Avioliittomarkkinat olivat tärkeä sosiaalista järjestystä säätelevä 
instituutio. Varsinkin talollisryhmässä ja sitä ylemmissä luokissa 
pyrkimys sosiaaliseen jatkuvuuteen oli vahvaa. Lapset haluttiin py-
syttää samassa sosiaaliryhmässä ja kerran saavutettu asema yritettiin 
säilyttää. Varsinkin tutkimuskauden loppupuolella avioliittojen ho-
mogamia kuitenkin järkkyi, ja avioituminen toisesta sosiaaliryhmästä 
tulleen kanssa johti erittäin suurella todennäköisyydellä myös oman 
aseman muutokseen. Vielä olennaisempi tekijä oli puolison kuole-
man jälkeinen uudelleenavioituminen, joskin tässä tarkastelussa sitä 
ei voitu ottaa huomioon.

Avioitumisikä vaikutti sosiaalisen aseman muuttumiseen vain 
silloin, kun ns. normaali avioitumisikä oli ylittynyt. Sekin korosti 
avioliittoinstituution merkitystä paikallisen suomalaisen (kylä-)yh-
teisön näkökulmasta. Sosiaalinen järjestys, elämänkulun mallit elivät 
vahvoina aina 1800-luvun loppupuolelle asti, oli kyse sitten millai-
sesta paikallisyhteisöstä tahansa. Kaiken kaikkiaan analyysi vahvistaa 
sitä, kuinka paikallisessa yhteisössä monet asiat kytkeytyvät toisiinsa. 

Milloin elämänkulun vakiintuneet mallit murtuivat? Kuvio 1 
mukaan vuosina 1851–1880 syntynyt sukupolvi koki vanhempiinsa 
verrattuna suurimman muutoksen. Sosiaalista jatkuvuutta ylläpi-
tävänä tekijänä kaksi tekijää vaikuttavat vahvoilta: avioituminen 
ja muuttaminen. Seuraavassa taulukossa on mukana avioitumisen 
samasta taustasta olevan kanssa ja muuttamisen vaikutus sosiaalisena 
aseman jatkuvuuteen:
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Taulukko 6. Muuttamisen ja avioliittopuolison sosiaalisen taustan merkitys 
sosiaaliselle jatkuvuudelle.

Sukupolvi Muutto Avioliitto

Sig. Exp(B) Sig. Exp(B)

1731–1760 ,052 ,720 ,000 3,072

1761–1790 ,001 ,681 ,000 3,599

1791–1820 ,000 ,622 ,000 3,879

1821–1850 ,000 ,527 ,000 2,740

1851–1880 ,000 ,531 ,000 2,966

1881–1910 ,000 ,441 ,000 3,702

Lähteet: Kymmenen sukupolvea -aineisto.

Taulukon keskeinen tulos on, että avioliittoinstituutio säilyy koko 
tutkimuskauden ajan tärkeänä sosiaalista jatkuvuutta/muutosta se-
littävänä tekijänä. Muuttaminen saavuttaa tarkastelussa tilastollisen 
merkitsevyyden vasta 1800-luvulla. Sen merkitys kyllä lisääntyy 
sosiaalisen muutoksen näkökulmasta, mutta hyvin hitaasti.

Johtopäätökset

Elämänkulkuanalyysi metodina on tärkeä siksi, että se kääntää tutki-
muksellisen katseen kuvitelluista, imaginaarisista koodiverkostoista 
ja -rakennelmista toteutuneisiin toimintoihin ja niiden seurauksiin. 
Se on tärkeä myös siksi, että tutkimus haastaa tyypillisiä ja ideali-
soivia toimintatapoja, korostaa erityisyyttä samankaltaisuudessa ja 
antaa epätyypilliselle sen tärkeän merkityksen yleisessä ja jatkuvassa. 
Toimintatavat ovat rutinoituneita, traditionaalisia ja vakiintuneita, 
mutta joku tuo aina niihin säröjä. Näiden halkeaminen etsintä on 
tutkimuksen tärkein tehtävä.
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Perinteisen väestöhistorian kannalta elämänkulkututkimus tuo 
tärkeän lisäarvon. Yksilön toimintaan sisältyy aina luovan vaihtoeh-
toisen toiminnan etsimisen elementti. Metodi korostaa siis yksilön 
toiminnan merkitystä, mutta ei näe sitä erillisenä. Metodologisesta 
individualismista on otettu harppaus kohti dynaamista toimintatut-
kimusta.

Elämänkulkuanalyysi ei ole mikään automaatti, jonka avulla yk-
silön, perheen, sukupolven tai kansan historiallisia vaiheita voitaisiin 
mekaanisesti tulkita. Analyysitavat avaavat vain todennäköisyyksiä, 
mahdollisuuksia ja ajatuksellisia harppauksia siihen, mikä on voinut 
olla syy, seuraus ja selitys. Sovellettaessa analyysimallia suomalaisen 
agraariyhteiskunnan tarkasteluun tärkein tulos on se, että sosiaalinen 
murros, väestö- ja sosiaaliryhmien annettujen asemien murros, sosi-
aalinen mobilisaatio on hitaasti yleistyvä prosessi, ei mikään äkkinäi-
nen kumous. Tässä tarkastelussa tärkeä johtopäätös on myös se, että 
avioliittoinstituutio on tätä muutosta vahvasti heijastava ja säätelevä 
instituutio. Se säilyttää vahvan aseman koko tutkimuskauden ajan. 
Mikäli esimerkiksi syntyy esiaviollinen lapsi, se vaikuttaa vahvasti 
naisen asemaan avioliittomarkkinoille ja heikentää hänen sosiaalista 
ennustettaan. Elämänkulkumallin muutos on sekä syy että seuraus.
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Vanhan kansan hyvinvointi  
ja rajallinen onni 

Suomalaisessa maalaisyhteisöissä ihmisten arkipäivää ja samalla koko 
elämänkulkua sääteli työnteko oman itsen, perheen tai talon hyväksi. 
Teknologisten innovaatioiden puuttuessa työ oli poikkeuksetta fyy-
sistä ja se kosketti sekä mökkiläisiä että oman tilansa omistavia talon-
poikia. Aikuisväestön lisäksi myös lapsilta ja vanhuksilta odotettiin 
kykyihinsä nähden jonkinlaista panostusta yhteisen toimeentulon 
hankintaan. Pienviljelyn ja karjanhoidon ohella saatiin metsästä mar-
joja, riistaa, polttopuita ja rakennustarvikkeita. Valtaosa 1800-luvun 
lopun ja 1900-luvun alun suomalaisista asui maaseudulla ja he kä-
vivät pienestä mökistään töissä joko isommissa maataloissa tai saivat 
elantonsa metsäyhtiöiden palkkalistoilla tai kasvavan teollisuuden 
parista. Heillä ei ollut palkollisia apunaan, ja jos taloudessa ei ollut 
isovanhempia, jäi esimerkiksi pikkulasten hoito isompien sisarusten 
varaan.1 Työn moninaisuus oli luonnollista agraariyhteiskunnassa ja 
oli ihmisen oma asia etsiä työtä, jos aikoi pysyä hengissä.2 Rahvaan 
hyvinvoinnin ytimen muodosti työkyky ja jos sitä ei aikuishenkilöllä 
ollut, tarvitsi hän apua elantoonsa muilta yhteisön jäseniltä, joko 
talollisilta tai sukulaisilta ja tuttavilta. 

Tässä artikkelissa kysyn, miten 1800-luvun lopun ja 1900-luvun 
alun suomalainen maatyöväestö on kuvannut yhteisöllistä avunantoa 
aikana, jolloin sosiaalinen turva rakentui kylän, talon ja perheen 
vastuulle. Lähtökohtana on tarkastella vanhan kansan hyvinvointi-
käytäntöjä sosiaalisten suhteiden verkostona, jossa toimijoina olivat 
talolliset, naapurit ja tuttavat. Artikkelin lähteenä on Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkiston sananlaskukortisto, 
jossa on yhteensä noin puoli miljoonaa sananlaskua. Olen analy-
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soinut sananlaskuja, joissa esiintyy sanat: ’rikas’; ’köyhä’; ’naapuri’; 
’ystävä’; ’talo’ sekä ’vaivainen’ siitä näkökulmasta käsin, miten niissä 
ilmaistaan käsityksiä hyvinvoinnin jakamisesta, empaattisuudesta 
tai avustamisesta. Suomalaisen aineiston ”ongelma” – tai kenties 
enemmän haaste – on, että koska kyse on suomenkielisen, usein 
säätyjen ja kaupunkien ulkopuolella eläneen väestönosan puhekult-
tuurista, sananlaskujen ja monen muun suullisen ilmaisulajin sisällöt 
ja kielikuvat viittaavat omavaraistalouteen. Nykyihmiselle hämärien 
sanojen ja kielikuvien lisäksi Kansanrunousarkiston kokoelmissa 
on folkloren kontekstitietoja melko vähän, eli ihmiset eivät ole ke-
ruutilanteessa ja esityshetkellä selittäneet, missä yhteydessä ja mihin 
tarkoitukseen jotakin sanontaa on käytetty tai miten he itse selittävät 
sanonnan tarkoitusta. Perinteentutkijalle ei näin ollen ole haitaksi 
perehtyä Suomen talous- ja sosiaalihistoriaan sekä kansatieteellisiin 
tutkimuksiin maaseutuelinkeinojen piirissä käytetyistä työvälineistä 
ja -tavoista, joista sananlaskuissa hyvin usein puhutaan. Myös taval-
listen kansanihmisten elämäkerrat avaavat tarjoavat vertailukohteen 
folkloren ilmaisemille sisällöille.  

Sananlaskut yhtenä folkloren lajina ovat kansanomaista puhekieltä 
ja ne kytkeytyvät sosiaalisen vuorovaikutuksen tilanteisiin. On väitet-
ty, ettei sananlaskulla ole merkitystä sanomistilanteen ulkopuolella.3 
Aikalaisille eli 1800-luvun tai 1900-luvun alun suomalaisille ne 
olivat elävää kommunikointikieltä. Sananlaskujen ja muun suullisen 
puhekulttuurin arvo on suhteutettava sitä laajempaa yhteiskunta-
historiallista kontekstia vasten; yleisesti 1800-luvulla, mutta osin 
vielä 1900-luvulla, maatyöväestö tai säätyihin kuulumaton rahvas oli 
luku- ja kirjoitustaidotonta.4 He elivät maailmassa, jossa ei ollut tie-
dotusvälineitä eivätkä he pääsääntöisesti ilmaisseet itseään kirjallisesti 
samalla tavoin kuin useita vuosia koulutusta saaneet nykyihmiset. 
Sananlaskut ovat sisältäneet niitä käyttäville ihmisille viestin, mutta 
ne ovat olleet myös viestintäväline. Toisin sanoen, sananlaskuis-
sa on ilmaistu jokin tietty asia, mutta se on yhtä aikaa ollut myös 
juuri tietynlaista viestintää, usein yhteisöllisiä epäkohtia kritisoivaa 
ilmaisua. Sananlaskuissa on epäpersoonallinen muoto, ja ne antavat 
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yhteisöllinen yksimielisyyden vaikutelman: ”näin on aina ollut ja 
näin on aina tehty”. 

Sananlaskuissa ilmeneviä hyvinvoinnin jakamiseen, heikko-osais-
ten auttamiseen tai suhtautumista kanssatovereihin yhdistyviä ohjeita 
ja kehotuksia tulkitsen suhteessa rajallisen onnen käsitteeseen. Sen 
esitteli antropologi George Foster artikkelissaan Peasant Society and 
the Image of Limited Good (1965). Kyse on omavaraistaloudessa 
elävien yhteisöjen ajattelunmuodosta, jossa sosiaalisen-, taloudelli-
sen- ja luonnonympäristön tuottamia hyödykkeitä ajatellaan olevan 
maailmassa rajallinen määrä. Tämän käsityksen mukaan ihmisten ei 
ole mahdollista lisätä itselleen vaurautta, valtaa tai hyvyyttä ilman, 
että se otettaisiin joltakin toiselta pois. Rajallisen onnen logiikka 
ei toiminut maalaisyhteisöissä ainoastaan naapureiden välillä vaan 
myös perheen sisällä, sisarusten välillä ja tunne-elämän alueella. Myös 
kiittämiseen ja kehujen antamiseen on suhtauduttu säästeliäästi: 
ilmaisemalla hyvää mieltä ja tahtoa toista kohtaan saattoi menettää 
sen itseltään pois.5 

Rajallisen onnen käsitettä on sovellettu suomalaisessa tutkimuk-
sessa ennen kaikkea kansanomaisen magian tulkinnoissa, jo itse asi-
assa ennen Fosterin artikkelia. Sekä Matti Kuusen Pohjoispohjalaista 
taikuutta kahden vuosisadan takaa (1955) että Toivo Vuorelan Paha 
silmä suomalaisen perinteen valossa (1960) kiinnittivät huomiota sii-
hen, miten suomalais-karjalaisella alueella karjanomistamiseen liittyi 
vahvasti onnen edistämisen pyrinnöt. Jos lehmä sairastui tai lakkasi 
tuottamasta maitoa, oletettiin naapurin lehmien hyvinvoinnin tästä 
johtuen parantuneen. Naapuri oli siis taikuuden keinoin anastanut 
karjaonnen itselleen ja pilannut samalla toisten onnen.6 Kun määrit-
telee tuotannon työn ja käytettävissä olevien pääomien ja luonnon-
varojen funktioksi, on helppo päätellä, ettei maaseutuyhteiskunnassa 
ollut merkittävää taloudellista kasvua.7 Hyvinvoinnin muutokset 
tavallisen rahvaan arjessa, ja tarkemmin sanottuna vaurauden ja 
hyvinvoinnin kasvun idea heidän ajattelussaan, oli oikeastaan aina 
väliaikaista ja ne liittyivät sato- tai katovuosien vaihteluihin. Käsi-
tykset hyvinvoinnista perustuivat sen oletettuun rajalliseen määrään, 
jolloin siinä ilmenneet muutokset suuntaan tai toiseen synnyttivät 
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jokapäiväisessä kanssakäymisessä ilmennyttä vahtimista, kateutta ja 
epäluuloa. 

Tämä artikkeli etenee siten, että käyn aluksi läpi maalaisyhteiskun-
nassa vallalla olleen toimeentulon normin. Tämän jälkeen esittelen 
kyläyhteisöjen hyvinvointivastuut eli sen, miten kansanomainen 
ajattelussa ilmaistaan vastuualuetta ja myös sen, miten kaikissa ta-
pauksissa ei ollut syytä avustaa heikko-osaisia. Viimeinen empiriaa 
hyödyntävä alaluku tarkastelee naapureille ja ystäville asetettuja aut-
tamisodotuksia.      

Toimeentulo työtä tekemällä

Suomalainen yhteiskunta oli vielä 1900-luvun alussa köyhä. Ihmisten 
ajankäyttöä sääteli maataloustyön rytmi kylvöineen ja niittoineen ja 
metsäteollisuuden parissa tehtävät kausiluontoiset työtehtävät kuten 
puunkaadot ja -kuljetukset. Absoluuttista köyhyyttä torjuttiin teke-
mällä työtä, jonka palkkana oli ruoka, asumus ja usein myös vaatteet. 
Ne, jotka eivät olleet isoimmissa taloissa palkollisina tai saaneet niistä 
kausiluontoisesti töitä, turvautuivat kerjuuseen tai kunnalliseen köy-
häinapuun. Vakavan sairauden tai tapaturman kohdatessa ihminen 
oli turvattomassa asemassa. Elämäkertansa Kansanrunousarkistoon 
lähettänyt mies tiivistää ilmiön ytimekkäästi näin: ”Siihen aikaan, 
kun ei mitään sosiaalietuuksia ollut, ihmisten oli tehtävä työtä niin 
kauan kuin pystyssä pysyivät. Ei ollut eläke- eikä sairauspäivärahoja, 
eikä minkäänlaisia toimeentulotukia.”8 Vaikka kunnallisen köyhäi-
navun voi nähdä oman aikansa ”toimeentulotukena”, eivät aikalaiset 
mieltäneet sitä avustukseksi. 

Yksi näkökulma maa- ja metsätaloustyöväen työkulttuuriin onkin 
kutsua sitä raatamiseksi. Kova fyysinen työnteko, ”raataminen”, 
mielletään juuri omavaraistalouteen perustuvaan maalaiskulttuuriin, 
ja esimerkiksi Antti Eskolan (1963) tutkimuksessa maalaisista ja kau-
punkilaisista molemmat ryhmät näkivät maalaiset kovina tekemään 
töitä.9 Eskolan aineiston haastateltavissa oli paljon niitä, joiden juuret 
olivat maaseudulla, joten heidän arvostelmansa pohja on vertailussa 
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kaupunkityön ja maaseututyön välillä. Suomalaisten elämäkerroista 
on löydettävissä samansuuntaisia näkemyksiä. Suomalaisten Kirjal-
lisuuden Seuran naiselämäkertojen kirjoituskilpailussa uusmaalainen 
nainen esimerkiksi muistelee, miten maaseudun ihmiset pitivät kau-
punkilaisia laiskoina ja väheksyivät kaupunkilaisten tekemää työtä. 
Maa- ja metsätyökulttuurissa ylläpidetty tai siihen liitetty raatamisee-
tos onkin kiintoisa kansanomaisen ajattelun muoto, kun sen asettaa 
siihen historialliseen todellisuuteen. Suomalaiselle maaseudulle oli 
jo 1800-luvun lopulta lähtien tyypillistä alityöllisyys ja työttömyys-
jaksot, etenkin miesten töissä saattoi olla vuositasolla luppoaikoja.10 
Pertti Haapala on todennut, että 1960-luvulle asti työyhteiskuntaa 
luonnehti työn moninaisuus. Oli ihmisten oma asia hankkia työtä, 
jos aikoi syödä eikä yhteiskunnassa ollut sijaa sellaiselle sosiaalipoli-
tiikalle, jossa ihminen saattoi istua kotona ja odottaa työllistyvänsä.11 

Foster väittää, että kädestä suuhun elävät maatyöläiset eri puolilla 
maailmaa ovat panneet vähän painoa työssä käytettävien tuotanto-
tekniikoiden ja vaurauden kasvun väliseen yhteyteen. Hyvinvointi 
kuului samaan kategoriaan kuin esimerkiksi hehtaari maata: sille oli 
olemassa rajat, jotka eivät olleet mielikuvissa riippuvaisia työnteos-
ta.12 Työtä tehtiin syödäkseen. Palkanmaksu tapahtui maaseudulla 
niin, että ruoka ja asunto saatiin työtä vastaan. Vanhemman sukupol-
ven, 1900-luvun alussa syntyneiden suomalaisten elämäntarinoista 
käy ilmi, että työ oli lähes kaikille konkreettista leivän hankintaa. 
Palkka oli yhtä kuin ravinto ja suoja. Nälkä on merkinnyt samaa 
kuin palkattomuus. Taloissa työnteko oli syömisen edellytys, josta 
sananlasku sanoo: ”Missä on työtä, siellä on leipiäki.” Ruoka piti 
ansaita: ”Joka ei työtä tee, ei sen syömänkään pidä.” Työnteko ja 
syöminen olivat kaksisuuntainen prosessi, jossa ravinnon tiedettiin 
mahdollistavan tehokkaan työnteon: ”Ei se työttösä tie, joka ei ruo-
koosa syö”. Nälkä on viittaus ihmisen toimettomuuteen: ”Nälkä 
on laiskan ystävä” tai ”Kyllä nälkä laiskan herättää.” 1800-luvulla ja 
1900-luvun alussa tunnetuissa sananlaskuissa nälkä merkitsee samaa 
kuin työttömyys: ”Kun näät nälän tulevan, kyyristy kyntämään”. 
Toimettomuutta tulkittiin siis nälän kontekstissa. Säästäväisyys, 
fyysisen työn tekeminen, laiskuuden välttäminen ja siihen liitetyn 
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ylemmyyden tunnon välttäminen nousivat toisenlaisissa aineistoissa 
keskeisiksi työtä tekevän maalaisväestön perusteluiksi määriteltäessä 
omaa, ”talonpoikaista” elämäntapaa.13 

Sosiaalisesti staattisissa yhteisöissä, mitä suomalaiset kylät ja pi-
täjät olivat niin kauan kun ne olivat verrattain köyhiä ja maa- ja 
metsätalousvaltaisia, työnteon ydin oli siinä, että yksilön ajateltiin 
lunastavan paikkansa tekemällä oman osuutensa yhteisössä. Vaikka 
yhteiskunnassa 1700-luvulta lähtien oli sosiaalista liikettä ylös- ja 
alaspäin, suurin osa aikuisväestöstä oli osallinen ruokakunnassa, jossa 
jokainen osallistui elannon hankintaan. Työ oli fyysistä ja voimia vaa-
tivaa: kirveen ja pokasahan käyttö tai talvinen pyykinpesu avannolla 
olivat aikaavieviä toimenpiteitä. Maalaiskulttuurissa kasvaneiden 
suomalaisten elämäkerroissa ihmiset tekevät jatkuvaa vertailua enti-
sen ja nykyisen elämän välillä, ja kun kevyemmistä töistä saadaan ko-
kemusta, työ menneisyydessä alkaa näyttäytyä entistä raskaampana.14 

Yhteisöissä, missä työn tuottavuus oli alhainen ja ruokaa oli niu-
kasti, ulkonäköihanne liittyi hyvin syötettyyn ruumiiseen ja reiluun 
kokoon. Fyysisessä työssä voimat kasvoivat ja niitä myös arvostettiin. 
Maalaisrahvaan kulttuurissa miehisyyden mittana olikin vahva fyy-
sinen olemus, mitä sananlasku: ”Työmiehen pitää hiota ja haista” 
tähdensi. Maaseudun miehet arvioivat toisiaan fyysisen ulkomuodon 
perusteella: kenellä oli isoimmat hartiat, arvioitiin voimakkaaksi ja 
samalla hyväksi työntekijäksi.15 Työ rakentui kahden vastakkaisen 
jännitteen varaan, mikä näkyi siinä, että työ oli sen fyysisen raskauden 
vuoksi vastenmielistä, mutta juuri tämä sama piirre tuotti fyysisen 
ponnistelun vuoksi myös mielihyvää. 

Kyläyhteisöt hoitivat kollektiivisesti sosiaaliturvan, joka oli toimi-
va järjestelmä omavaraistaloudessa niin pitkään kuin väestö oli sidot-
tu taloihin. Kukin talo oli vuorollaan velvollinen elättämään yhtä tai 
useampaa pitäjänkokouksen sille määräämää köyhää ja ruotilaisen 
oli vastineeksi tehtävä talossa työtä. Ruotuhoidon keskeinen tavoite 
kyläyhteisöissä oli avoimen kerjuun vähentäminen. Yhteiskuntara-
kenteen muutos väestökasvun ja elätettävien määrä kasvun myötä 
kuitenkin murensivat nämä kyläyhteisöissä pitkään vallalla olleet 
köyhäinhoidon perinteet.16 
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Jos ihminen ei kyennyt elättämään itseään työllä, oli turvaa 
haettava niiltä, keillä sitä oli tarjota. Sananlaskujen yksi kiintoisa 
viestinnällinen arvo on siinä, miten niiden kautta voi hahmottaa 
yhteiskunnassa vallalla olleita toimintatapoja. Esimerkiksi ’talo’-
sanan sisältävissä sananlaskuissa yksi, varsin toistuva teema liittyy 
entisajan avunantokulttuuriin. Hyväosasilta on odotettu heikompien 
auttamista kuten ”Kyl talo vaivaseh ruokkii” ja ”Ei talo köyhy köy-
hän auttamisesta” ohjeistavat. Auttaminen oli kulttuurinen normi, 
lähestulkoon pakollista: ”Ei se oo talo eikä mikkään, joka ei yhtä 
laiskaa elätä.” Hyvin hoidettu talo oli sellainen, jossa ymmärrettiin 
taloudellisen ajattelun päälle: ”Talosa pitää olla kolome varaa: oma 
vara, vierahan vara ja seinävara”. Velvollisuus auttaa on epäilemättä 
usein herättänyt ärtymystä talollisten taholla, jota kuvastaa sanonta: 
”Kyl talot ja tavarat pian menee, mut kerju se on joka kestää.” 

Apua tarvitsevien näkökulmasta maalaisyhteisön hyväosaiset ei-
vät kuitenkaan auttaneet ollenkaan tai ainakaan riittävästi. Keski-
Pohjanmaan Vetelistä peräisin olevaa sanontaa ”Siinä talossa ei syörä 
saa, joss on kolome komiaa korsteenia katolla” on selitetty seuraavasti: 
”Isoissa taloissa ei yleensä olla vieraanvaraisia.” On kiinnostavaa, että 
pyytämistä, ilmeisesti enemmän kuitenkin pyytäjien näkökulmasta 
katsottuna, on kansanomaisessa kielenkäytössä verrattu vieraanvarai-
suuteen kuten edellä. Apua tarvitsevan näkökulmasta kerrotut sanan-
laskut joko kritisoivat hyväosaisten halua olla antamatta ruokaa tai 
vaihtoehtoisesti ironisoivat omaa ahneutta saadusta avusta.  Pitkään 
jatkuneen vähäisen ja puutteellisen ravinnon – tai minkä tahansa 
puutteen – jälkeen kunnon antimet tai kestitys saattoivat johtaa 
ahnehtimiseen: ”Talon astiat tyhjäksi vaikka terveys mänköön.” Hei-
komman näkökulmasta myös talossa viipymisaikaa kannatti pitkittää 
kuten humoristinen lohkaisu ”Talos kauvan ja tiel kovvaa” tiivistää.

Talon mahtavuus ei ollut mitattavissa vain karjan ja palkollisten 
korkeassa lukumäärässä vaan myös sillä, miten paljon talosta annet-
tiin heikommille ja apua tarvitseville. Jos maalaisyhteisössä hyvä-
osaisilla oli materiaalinen vauraus, oli köyhillä etunaan sanan mahti. 
Pitäjien isoimmat talot olivat todennäköisesti jatkuvan valvonnan 
kohteena ja heidän paremmuuttaan arvioitiin sen mukaan, missä 
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apua tarvitseva sai parhaimman kohtelun.17 Talojen paremmuudesta 
selvisi vierailemalla niissä: ”Et tunne talo tappoi, ennenko talos yötä 
ööt.” Taloilla oli oikeus määritellä omat tapansa kuten kerjäämistä ja 
kaupustelua kuvaavat sanonnat ilmaisevat: ”Talo elää tavallaan, vieras 
kulkee ajallaan” tai ”Kyl talo tapas pittää, tulkoo väki mist tahtoo.” 
Maalaisyhteisöissä talon tavat pitivät sisällään ennen kaikkea työn-
teon, jolloin pyytäjän oletettiin osallistuvan saadun avun vastineeksi 
talon töihin: ”Talo töitään teköö, vieras käypi matkojaan.” 

Työhön ja sitä kautta itsensä elättämiseen perustuva ’kansanomai-
nen sosiaalipolitiikka’ tukee tulkintaa rajallisen onnen periaattees-
ta. Köyhien ja huono-osaisten vaatimukset saada toimeentuloonsa 
apua perustui heidän taloille tekemästään työstä, ja viittaukset talon 
tapoihin ovat epäsuoria ilmauksia sille, että näissä avustettiin mah-
dollisimman vähän. Suomalaisen maalaisväestön elämäkerroissa ta-
lollisten nihkeää avustamista kuvataan tiheästi osin siksi, että alhaisen 
elintason maassa lähes kaikilla oli vaarana ajautua absoluuttiseen 
köyhyyteen ja todennäköisesti myös siksi, että huono avustaminen on 
rikkonut traditionaalista auttamisnormistoa. Huono-osaiset ilmen-
tävät moraalitaloudellista ajatteluaan, jonka mukaan yhteisön hyvä-
osaisten velvollisuus oli huonoina aikoina avustaa köyhiä, jotka olivat 
potentiaalisia työntekijöitä ja palkollisia heille hyvinä vuosina.18  

Kyläyhteisö ja vaurauden rajat

Hyvinvointia oli mahdollista jakaa ja siirtää toisille monin eri tavoin, 
mutta kansanomaisen logiikan mukaan se ei kasvanut eikä sitä ei 
voinut kasvattaa.19 Rajallisen onnen käsite oli kansanomaisen ajatte-
lun malli, jonka perusta oli alhaisen tuottavuuden työssä ja kädestä 
suuhun elämisessä. Maaseudun rahvas tuotti itse ravintonsa ilman 
ulkopuolisten apua, he myös itse rakensivat mökkinsä, valmistivat 
vaatteensa ja kantoivat omat vähäiset maataloustuotteensa markki-
noille ja myivät sen. 
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Fosterin mukaan köyhä maalaisväestö oli individualistinen siinä 
mielessä, että kaikki toiminnot suuntautuivat hallussa olevien hyö-
dykkeiden omaan käyttöön ja hallintaan. Tämä heijastui epäluulon 
ja epäluottamuksen yleiseen ilmapiiriin: omia voimavaroja ja aineel-
lisia varoja tuli vähätellä ja salata naapureilta sekä muulta yhteisöltä, 
jotteivät nämä olisi yrittäneet anastaa niitä itselleen.20 Oikeus luon-
nonantimien käyttöön kuitenkin muutti asenteita ja vahvisti samalla 
sosiaalisia raja-aitoja 1800-luvun teollistumisen myötä. Esimerkiksi 
Samuli Paulaharjun teoksessa Rintakyliä ja larvamaita (1943) etelä-
pohjalainen maaseutu näyttäytyi yhtenäisenä muodostelmana, jossa 
ihmiset elivät sopuisasti ilman kaunoja ja ristiriitoja. Paulaharju ei 
puhu teoksessaan köyhistä vaan pientorppareista ja pikkumökkien 
asukeista, ja hän kuvaa heidän elämäänsä uutteran työnteon kautta. 
Häivähdys niukkuuden jakamiseen liittyneistä sosiaalisista konflik-
teista ilmenee Paulaharjun humoristissävytteisessä kuvauksessa siinä, 
miten tilaton ja tilallinen ajautuvat riitaan siitä, saako tilaton ottaa 
polttopuita tilallisen mailta.21 

Etsiessä viittauksia entisajan avustusmuotoihin ja niistä tehtyihin 
kansanomaisiin tulkintoihin on tutkijan käytettävä kansatieteellistä 
osaamistaan ja syvennyttävä maalaiskulttuurin perusrakenteisiin. 
Tällöin ei ole yllättävää, että sananlaskut, joissa on avainsanana ’kylä’, 
ilmentävät auttamisjärjestelyjä ja siellä kerjäämistä. Niissä kylä on toi-
mija – kuin nykyajan viranomainen – jolla on oikeus olla antamatta 
pyytelijälle tai kaupustelijalle: ”Ei kylä elätä eikä kirkko lämmitä” 
tai ainakin rajoittaa antamista: ”Ei kylä torpaks ol.” Käsitteenä ’kylä’ 
tarkoittaa kyläyhteisöä, mutta myös ’käydä kylässä’ kuten esimerkiksi 
naapurissa. Tämä jaottelu näkyy myös sananlaskuissa, jolloin ’kylässä 
käyntiä’ on käytetty silloin, kun on menty syömään toisten ruokia. 
”Syömättä kylään pääsee, mutt ei vaatteitta” ilmaisee ironisesti ky-
lästelijöiden motiivit. 

Pyytäminen oli vuodenaikakohtaista, sillä kesäisin ja syksyisin 
saatiin luonnosta ravintoa, mikä vähensi avustustarvetta. Kun talvi-
sin jokainen tarvitsi lämpimän suojan, kesällä oli mahdollista yöpyä 
ulkona ja ulkovajoissa. Seuraava sanonta voi viitata kyläyhteisöön 
tai kyläpaikkaan: ”Kylän kautta talavella, naurishalameen kautta 
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kesällä.” Sananlaskut myös tiesivät, millainen käytös takasi varmim-
man ja laadukkaimman avustuksen: ”Kää kylässä harvemmin, niin 
suat paremmat palat”, ja tämä oli mahdollista siten, että kyläkohtei-
ta oli useita: ”Kun käy kymmenen kylää, niin saa sata makkaraa.” 
Joutilaasta kaupustelijasta sanottiinkin, että ”Kylät kävi, kyrsät söi, 
korsat [juorut] kotiin toi.” Taloissa ja kylissä apua pyytäneet kuulivat 
todennäköisesti juttuja paikkakunnan tapahtumista ja välittivät näitä 
seuraavissa taloissa eteenpäin. Kiertävillä kerjäläisellä ja kaupusteli-
jalla oli siis myös tiedonvälittäjän rooli, jolle kylät ja talot halusivat 
tiedonjanossaan ”maksaa”.22  

Vaikka kuntien köyhäinapua tai vaivaisapua oli olemassa, niin 
suora kasvokkain tapahtuva kerjääminen jatkui 1900-luvulle saakka. 
Myös kerjäämisen rajat olivat liukuvia, ja esimerkiksi raja työnha-
kuun oli hämärtynyt tilanteissa, joissa kulkumies tarjosi ruoan ja 
suojan vastineeksi apua talon toimissa.23 Kerjuulla kävijöitä riitti – 
toisinaan enemmän, toisinaan vähemmän – ja heitä luonnehdittiin 
sananlaskulla: ”Likelle nälkäinen täi astuu.” Tästä sananlaskusta on 
myös versio: ”Nälkäinen täi kun rupeen pääsee, niin se puree luita 
myöten”. Toisin sanoen ’nälkäinen täi’ on kielikuva ihmiselle, joka 
on ahne tai kyltymätön aineelliselle tai aineettomalle hyvälle. 

Sananlaskuissa korostetaan, että köyhät tai vähäosaiset tyytyvät 
pääsääntöisesti siihen, mitä hänelle annetaan: ”Kyll köyhä kantaa 
mitä rikas antaa.” Köyhän olemassaolon isoin kysymys liittyy ravin-
toon ja syötäväksi kelpaa mikä tahansa syötäväksi: ”Silloin köyhä syö 
kun hän saa” tai ”Kaikki syö vaikka jänistä.” Sananlaskuissa tuodaan 
kaikkiruokaisuuden hyötyjä. Köyhyys ja heikko asema opettavat 
tai pakottavat tavoille, joihin ihminen ei ryhtyisi ja joissa muussa 
tilanteessa kieltäytyisi. Ja esimerkki tästä: ”Nälkä opettaa sudenpojan 
ulvomaan.” Myös avun tarvitsijoiden sosiaalisen kanssakäymisen 
motiiveja epäiltiin: ”Sitä se köyhä kylässä käypi, mitä sais suuhunsa, 
mitä säkkiinsä.” Avun pyytäminen oli aina myös hyödyn tavoittelua. 
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Naapurit ja ystävät

Koska maaseutuyhteiskunnassa heikompiosaisten auttaminen perus-
tui yksityiseen omaisuuteen ja siihen, halusivatko hyväosaiset jakaa 
tai olla jakamatta omaisuuttaan muille, tulee sitä tarkastella hyödyke-
lähtökohdista käsin. On syytä olettaa, että rajallisen onnen käsite ei 
todennäköisesti ole ollut ihmisten mielessä mitenkään selvärajaisena 
ideana vaan enemmän syvään juurtuneena mentaalisena mallina, 
joka on ohjannut sosiaalisiin tilanteisiin liittynyttä toimintaa. Toisaal-
ta Foster määrittelee rajallisen onnen periaatetta yhteisöjen jakamina 
kognitiivisena orientaationa, eräänlaisena arkipäivässä ilmenneenä 
”pelinhenkenä”.24 Suomalaisen kyläyhteisön tai 1900-luvun alun 
teollisuuspitäjän niukkuuden kulttuuriin on epäilemättä liittynyt 
kollektiivisesti jaettuja toistuvia merkitysrakenteita. Yksi tällainen 
on käsitys siitä, mikä on sopiva tapa auttaa pulassa olevia yhteisön 
kanssajäseniä. 

Sananlaskujen perusteella paras ja luotettavin apu oli saatavilla 
toisilta köyhiltä: ”Kukas köyhää auttaa, jollei vaivainen.” Viranomais-
ten, säätyläisten tai suurtalonpoikien avusta vaietaan sananlaskuissa25 
ja köyhä ja rikas auttaja asetetaan toisilleen vastakohdiksi: ”Antaa 
köyhä vähästään, muttei rikas paljostakaan.” Pahat rikkaat saavat 
harvemmin tarkemman määritelmän, mutta aineistosta löytyy yksi 
esimerkki: ”Köyhä ystävä on parempi kuin rikas sukulainen.” Sanan-
lasku kuvastaa sitä, miten suku ja perhe oletettiin sosiaalisen avun 
ensisijaiseksi vastuulliseksi tahoksi maaseutuyhteiskunnassa. Lisäksi 
se on kritiikki sille, etteivät kaikki sukulaiset toteuttaneet vaivaisten 
heihin suuntaamia odotuksia. Sananlaskussa ”Köyhää sukuu ja pientä 
haavaa ei pidä ylenkatsoman” on nähtävissä, että se on jatkumoa kris-
tillisille auttamiskehotuksille ”Joka köyhälle antaa, se herralle lainaa”.

Selkeimmin rajallisen onnen idea tulee ilmi selityksissä, joita an-
nettiin talollisten ja parempiosaisten hyväosaisuudelle: ”Silloin köyhä 
köyhtyy, kun rikas rikastuu.” Maailmassa ajateltiin olevan rajallinen 
määrä vaurautta, ja kun sitä oli toisilla, toiset jäivät ilman. Rajalli-
sen onnen periaate liittyi alhaiseen tuottavuuteen ja alkutuotannon 
konkreettisuuteen. Sananlaskuja ”Kateus vie kalat merestä ja jyvät 
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laarista” ja ”Kateus vie kalan veestä ja viha viljan maasta” kuulee 
muunnellusti käytettävän yhä tänä päivänä – todennäköisesti niiden 
verrattoman runopoljennon vuoksi – mutta joiden kielikuvat ohjaa-
vat agraariseen työkulttuuriin. 

Asian tila muuttui kuitenkin toiseksi, jos kyseessä oli maalta kau-
punkiin muuttanut yhteisön jäsen. Kemistä tallennettu sanonta neu-
voo, että ”Ei kateus kauas auta” on armollinen ja reflektoi enemmän 
kateuden tunnetta kokevan ihmisen ahdistusta. Kaupungissa tapah-
tunut elintason nousu ei saanut osakseen samanlaista kadehdintaa 
kyläyhteisöltä tai tarvetta peitellä asiaa vierailta.26 Teollistumisen 
suoma vaurastuminen asettui kansanomaisessa rajallisen onnen ajat-
telussa eri kategoriaan, sillä se ei ollut toisilta kyläläisiltä anastettua 
vaurautta. Sananlaskuista löytyykin siis esimerkkejä, jotka viittaavat 
taloudellisen kasvun ajatteluun: ”On rikkaalla rohtimia [kangasta], 
kun köyhät kehrätä jaksaa.”27 Hyväosaisten vauraus kasvaa, ei sen 
vuoksi, että he veisivät sen huono-osaisilta, vaan koska huono-osaiset 
työkseen valmistavat hyvinvoinnin ja vaurauden ilmentymiä, esimer-
kiksi vaatteita, kuten edellisessä esimerkissä. Toisaalta, olipa ihminen 
materiaalisesti tai henkisesti hyväosainen, tiedettiin hänen joutuvan 
kadehtimisen kohteeksi: ”Kateus on kunnian kumppani.”  

Kyläyhteisöissä aktiivisimmat sosiaaliset suhteet luotiin talon si-
sällä ja talojen välille. Vanhassa folkloressa on runsaasti esimerkkejä, 
miten talot käyvät jatkuvaa kisaa paremmuudesta. Tähän kilvoit-
teluun toive naapurin epäonnesta sopi hyvin. Myös sananlaskuissa 
naapureiden kateutta sisältäneet suhteet tulevat esille. Sanonta ”Ain 
naapurin lehmä nännä näyttää paksummalta” tarkoittaa, että naa-
purin osa näyttää aina paremmalta kuin oma. Naapureiden välille 
ajateltiin tietynlainen tasapaino, jossa lähiasukkaista saatavat hyödyt 
ja haitat tunnustettiin: ”Naapurista hyvää, naapurista pahaa.” Naapu-
reista myös varoitettiin pahan toiminnan aloittamisesta mahdollisen 
koston pelossa: ”Elä narroo noapuria, noapur narroo sinua.” Jos 
sosiaalinen tasapaino kahden talon tai mökin välillä oli epäsuhdassa, 
tuli se ilmi epäsuorasti: ”Se on naapurinsa vihoittanut, joka itseään 
kehuu.” Kansanomaisen ajattelun mukaan lähiasukkaiden toiminta 
suhteessa itseen oli peilikuva omasta käytöksestä: ”Naapuri naapurin 
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asumahan opettaa.” Naapurisuhde on ennen muuta asumisen lähei-
syyteen perustuva ja sitä kautta sosiaalinen, ei taloudellinen kuten 
seuraava sananlasku ohjeistaa: ”Harvoi naapurit hevosiaan vaihtaa.”  

Ne, keihin puhujat ovat kulloinkin itseään verranneet, ovat to-
dennäköisesti olleet lähimpänä asuvat, samaa yhteiskuntaluokkaa tai 
säätyä edustaneet perheet. Oletettavasti tilansa ja karjansa omistavalle 
talonpojalle naapurin asemassa on ollut toinen talollinen, ei mökki-
läinen, ja mökkiläiselle naapuri on toinen vastaavassa asemassa ollut 
talo tai perhekunta. Vaikka naapureiden kanssa on oltu vaurauden ja 
onnen tavoittelussa kilpasilla, tämä on ollut mahdollista sen vuoksi, 
että heidän kanssaan oltiin paljon tekemisissä. Naapurista löytyi kai-
ken kilpailu- ja kadeulottuvuuden lisäksi kavereita ja hengenheimo-
laisia: ”Harvoin naapurista hullumpana palaa.” Naapureiden kanssa 
elämän kirjo näyttäytyy hyvine ja huonoine puolineen: ”Naapurissa 
pittää käyvä seitsemä kertaa päiväs, ja viis kertaa vihassa ollessakkii.” 
Sen sijaan varautunut ja epäluuloinen suhde naapuripitäjien vä-
keen on yhdistänyt saman kyläyhteisön jäsenet riippumatta heidän 
keskinäisestä sosiaalisesta hierarkiasta. Suomessa – kuten muualla 
Euroopassa – aikana, jolloin tehtiin säännöllisiä kirkkomatkoja ja 
käytiin markkinoilla, eli rikas nimittelykulttuuri, kölliperinne, jossa 
naurettiin ja pilkattiin esimerkiksi naapurikylän ruoka- ja pukeutu-
mistapoja tai naapurikylien nimiä.28    

Oliko apua ja tukea mahdollista saada ystäviltä? Suomalaisten 
sananlaskujen yksi merkillisimmistä piirteistä on asettaa ystävät epäi-
lyttävien ihmisten kategoriaan. Ystävä on sellainen, jota tulee aina 
epäillä huijaamisesta ja hyödyn tavoittelusta. Tällaisia tilanteita oli 
esimerkiksi alkoholin käyttö: ”Niin kauvan ystäviä piisaa, kun tyn-
nyrist tippuu”. Jos rajallisen onnen idea on löydettävissä suomalai-
sesta vanhasta ajattelusta, voi sitä nähdäkseni tulkita laajemminkin. 
Naapurin tai ystävän epäsuora sosiaalinen vahingoittaminen hyödytti 
itseä. Yhteisöissä, joissa tiedonvälitys perustui suulliseen viestintään, 
huhujen ja juorujen merkitys oli valtava.29 Juoruamisesta varoitta-
va sanonta ”Ystävä sannoo ystävälle, ystävä koko kylälle” varoittaa 
luottamasta liikaa hyviin kavereihin, mutta sitä voi tulkita myös 
juoruilijan näkökulmasta niin, että toisen ihmisen asioiden eteenpäin 
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kertominen ja hänen heikkouksien julkituominen huononsivat koh-
teen mainetta, joka vastaavasti saattoi kohottaa juoruilijan sosiaalista 
statusta.  

Ystävä-sanan sisältäviä sananlaskuja on suomalaisissa arkistoko-
koelmissa vähän, vain noin parikymmentä, mikä voi viitata siihen, 
ettei ilmiölle ole annettu välttämättä kovin suurta painoarvoa aikana, 
jolloin lähisuhteet perustuivat työ-, perhe- ja sukulaisuussuhteisiin. 
Lisäksi vapaa-aika sosiaaliseen seurusteluun maatyöväenluokan tai 
talollisten keskuudessa oli varsin rajallista. Kaveri-sananlaskuja on 
vanhoissa kokoelmissa vielä tätäkin vähemmän. Kiinnostavaa on se, 
miten ystävä-sananlaskuista vain muutamassa on selkeästi positii-
vinen sävy kuten ”Se ystävä on, joka hädäs auttaa” sekä ”Ystävänsä 
puolta kukin pitää”. Aiemmasta esimerkistä on kuitenkin varoittava 
muunnos, jonka mukaan ”Älä usko ystävääsi, ennen kuin hädässä 
koettelet”. Yleisemmin ystävät on kuitenkin kuvattu hyödyntavoitte-
lijoina ja sitä myötä epäilyttävinä: ”Ystävälle lainataan, vihamieheltä 
vellootaan” tai ”Ystävä ystävän pettää, vihamies ei milloinkaan”. 
Tämän vuoksi ystäviin kannatti suhtautua varauksella, ja ystävyys-
suhteen olemassaolo vaati tasapuolista panostamista: ”Ei ystävyys 
yksinpuolin pysy”. Ystävyyssuhteisiin ei vanhan kansan sanonnan 
mukaan kannattanut luottaa: ”Ei auta ystävyys asiissa [asiassa], eikä 
herruus merellä”. 

Suomen kielen ystävä ja kaveri -sanoja kartoittavassa Mirja Pitkä-
sen artikkelissa on havaittu, miten ystävä-sanan merkitykset viittaavat 
henkilökohtaiseen suhteeseen toisen ihmisen tai läheiseksi koettujen 
asioiden kuten esimerkiksi luonnon kanssa. Kaveri sen sijaan mer-
kitsee toiminnallista suhdetta ihmiseen, jonka kanssa henkilö on 
läheisissä tekemisissä.30 Vaikka artikkelissa käytetty lähdeaineisto 
on 1990-luvun alun aikakauslehdistä, antaa se nähdäkseni viitteitä 
ystävyys-sanan merkityspotentiaaliin ja sitä voi soveltaa maalaisyh-
teiskuntaan. Ystäviä on ollut niillä, keillä on ollut aikaa seurusteluun, 
toisin sanoen säätyläisillä, virkamiehillä ja vauraimmilla talonpojilla. 
Työväestön keskenään muodostamat tasavertaiset ystävyyssuhteet, 
jotka ovat perustuneet yhdessä vietettyyn vapaa-aikaan, ovat alkaneet 
yleistyä vasta lisääntyneen vapaa-ajan myötä. Tähän viittaa myös 
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kaveri-sananlaskut, joiden vähäiset toisinnot ilmaantuvat sananlas-
kukokoelmiin 1930-luvulta eteenpäin. 

Matti Kuusi olettaa köyhyyden ja ankaran ilmaston karaistaneen 
pohjoisen asukkaat: ”Ystävyyttä ylistävät kansainväliset sananparret 
ovat melkein järjestään paleltuneet kuoliaaksi ennen Suomeen tulo-
aan, mutta sitä runsaammin on täällä elämäohjeita, jotka suosittelevat 
omavaraisuutta ja varoittavat turvautumasta vieraiden apuun.”31 Suo-
malaisessa maalaisyhteisön todellisuudessa materia on epäilemättä ar-
votettu korkeammalle kuin ”pelkät” ystävyyssuhteet: ”Parempi reppu 
reessä kuin ystävä kylässä”. Englannissa ja Hollannissa kaveruuden 
merkitystä on kuvattu täysin päinvastoin kuin meillä: ”Parempi on 
ystävä tien varrella kuin raha kukkarossa”. Yleisesti ottaen vanhimmat 
sananlaskuaineistot Suomessa 1700-luvulta ja 1800-luvun alusta ovat 
Kuusen mukaan yleisilmeeltään erilaisia kuin 1930-luvulla kerätyt 
tekstit. Vanhoissa sananlaskuissa on selkeämmin esillä uhoava, koh-
talontunteen sävyttävä, mutta samalla epäluuloinen suhtautuminen 
olemassaolon ilmiöihin kuten vieraisiin. Uudemmissa on enemmän 
humoristisia ja elämänmyönteisiä sutkauksia ja omanapaisen hyö-
dyntavoittelun suosittelun sijasta ollaan siirtymässä sopuisampaan, 
sosiaalisempaan ja solidaarisempaan mielenlaatuun.32 

Voisi ajatella – vertailevaa tutkimusta aiheesta ei ole tehty – että 
ystävyyttä ja sosiaalisen menestyksen tärkeyttä korostavien sananlas-
kujen määrä on lisääntynyt meidän päiviimme saakka. Aineellisen ja 
henkisen hyvän jakamisen merkitys yksilön ja yhteisön hyvinvoinnis-
sa on todennäköisesti kulkenut historiallisesti yhtä matkaa taloudel-
lisen kasvun kanssa. Rajallisen onnen käsite on hiipunut sitä mukaa, 
kun hyvinvointi on kasvanut ja laajentunut kattamaan koko väestön.

Rajallisen onnen -periaatteen päättyminen?

Maalaistyöväen käsitykset heikkojen auttamisesta perustuivat käytän-
nön sanelemaan järkevyyteen: ajoittain 1900-luvun alkuun saakka 
absoluuttista köyhyyttä kokenut maalaisrahvas ja myös talolliset 
elivät niukkuuden kulttuurissa, jossa edes itselle ei ollut mahdol-
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lista hankkia riittävää toimeentuloa. Esimerkiksi kaikki perheet ei-
vät kyenneet elättämään sinne syntyneitä jälkeläisiä, jolloin ”liiat” 
lapset annettiin kasvateiksi vauraampiin koteihin.33 Vastikkeetonta 
auttamista ei oikeastaan tunnettu. Heikompiosaisten hyvinvoinnin 
turvaaminen ilman heidän antamaa työpanosta herätti voimakkaita 
tunteita: se oli vastoin työn- ja toimeentulon perusperiaatetta, jon-
ka mukaan jokainen oli vastuussa itsestään. Ihanneyhteiskunnassa, 
sikäli kun maalaisrahvas kovin aktiivisesti sellaisesta unelmoi ennen 
sosialismin oppeja, jokainen teki työtä sen mukaan, mihin voimat 
ja käsityskyky riittivät.

Omavaraistalous aiheutti sen, että hyvinvoinniksi ajateltiin työ-
kyky, riittävä ravinto ja lämmin suoja. Vanhaa folklorea tarkastelta-
essa ajatus rikastumisesta oli mahdollista vain, jos sen sai tai anasti 
muilta. Saduissa köyhä paimenpoika tulee rikkaaksi, koska hän nai 
kuninkaan tyttären ja saa sitä kautta valtakunnan vauraudet.34 Talo-
udellisen kasvun näkökulmasta vanha yhteiskunta oli staattinen eikä 
tämän vuoksi ole oikeastaan ollenkaan kummallista, jos ihmiset eivät 
ole tunteneet vaurauden kasvun käsitettä. Ihmisillä oli empiirisiin 
havaintoihinsa perustuen syytä olettaa, että maailmassa aineellisen ja 
henkisen hyvän määrä oli vakio, ja parantaakseen omaa menestystä 
ihmisen tuli ottaa sitä muilta tai olla jakamatta omiaan liiaksi muille. 

Ennen teollistumista ja vielä sen kuluessa maaseutuyhteisöissä 
aineellisella vauraudella oli selvät rajat: ympäristö oli luonnon rikka-
uksia eli raaka-aineita täynnä, mutta 1800-luvun ja 1900-luvun alun 
ihmiset eivät osanneet niitä hyödyntää tavalla, joka olisi tuottanut 
ylimääräistä ja sitä kautta laajempaa hyvinvointia. Se, mitä tuotettiin, 
kulutettiin itse eikä ylijäämää syntynyt. Päinvastoin, rajallisen onnen 
ajattelu tuotti naapureiden välille vahtimisen ja kadehtimisen kult-
tuurin, jossa omaa syystä tai toisesta kasvanutta vaurautta peiteltiin ja 
vähäteltiin ulkopuolisilta. Tällaisessa ilmapiirissä perheille oli hyväksi 
salata hyvinvoinnin lisääntyminen, sillä se olisi aiheuttanut kateutta 
ja pahaa mieltä muissa yhteisön jäsenissä. Tämän vuoksi halu erot-
tautua joukosta, niin sanotusta kyläyhteisön massasta, oli olematon: 
ihanneyksilö oli niin kuin muut, sellainen, joka pystyi osallistumaan 
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perheen ravinnon hankintaan, teki työtä, osallistui vaadittuihin kris-
tillisiin seremonioihin eikä näkyvästi puuttunut muiden asioihin. 

Välit naapureihin olivat läheiset, mutta suhteet epäilemättä raken-
tuivat kilpailuasetelmalle ja pelon tasapainolle. Naapuri toimi oman 
hyvinvoinnin vertailukohtana hyvässä ja pahassa. Vaikka naapuriapua 
on annettu, ei sitä ole vastikkeettomasti jaeltu. Suhde ystäviin on 
oikeastaan liian moderni asetelma, sillä työväestö, etenkin naiset, 
ovat olleet kiinni työsuorituksissa eikä aikaa porvarilliseen tai aate-
listen harjoittamaan sosiaaliseen seurusteluun ole ollut. Maatyöväen 
ystävyyssuhteet perustuivat usein perhe- ja sukulaisuussuhteisiin tai 
työpaikkaan. Ilmiön tuntemattomuuden – tai oikeammin kenties 
harvinaisuuden – vuoksi ystävyys esitetään sananlaskuissa pääosin 
negatiivisesti ja niissä varoitetaan luottamasta ystävän apuun tai 
turvaan. 

Laajamittainen hyvinvointi juurtui Suomeen verrattain myöhään. 
Vasta oikeastaan 1960- ja 1970-luvuilla taloudellisen kasvun myötä, 
terveydenhuollon parantamisella ja sosiaalipoliittisilla toimenpiteillä 
kyettiin poistamaan köyhyyden jyrkimmät ilmenemismuodot eli 
nälkä ja tarttuvat taudit. Kasvanut vapaa-aika on muuttanut ihmisten 
merkityksenantosuhdetta hyvinvointiin. Hyvinvointia ovat mielekäs 
työ, riittävä tulotaso ja vapaa-aika, pysyvä asunto sekä perhe- ja ys-
tävyyssuhteet. 

Suomalaisen kansanomaisen ajattelun tarkastelu tulee nähdäkseni 
tulkita vaurauden kasvun historiallisessa perspektiivissä. Yksilöiden ja 
yhteisön, osin jopa kansakunnan, jakama ja tunnistama kulttuurinen 
tietoisuus säilyttää vallinneita käsityksiä pitkään senkin jälkeen, kun 
yhteisö ja yhteiskunta ovat muutoksessaan siirtyneet uuteen tilantee-
seen. Toisinaan on mahdollista tunnistaa itsessä selittämätöntä kate-
utta kanssaihmisten aineelliselle tai sosiaaliselle menetykselle tavalla, 
joka kutistaa omat saavutukset. On täysin mahdollista, että tällainen 
hetkellinen tunne on jonkinlainen mentaalinen jatkumo rajallisen 
onnen ajattelulle. Perinne koostuu sekä universaaleista aineksista että 
samalla pienemmille yhteisöille ominaisista käsittämisen ja kokemi-
sen tavoista. Käsitykset siitä, keitä tulee auttaa ja millä tavoin, jotta 
heidän hyvinvointinsa oli siedettävällä tasolla, ovat aikojen kuluessa 
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muuttuneet. Mutta kuten Henry Glassie on todennut, muutos on 
perinteeseen kuuluva luonnollinen olotila.35  
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Kaupunginvaltuutettu Fiina Pietikäinen
vähävaraisten edunvalvojana  

Helsingissä 1920-luvulla 

Vuoden 1906 eduskuntauudistusta on juhlittu suomalaisen demo-
kratian merkkipaaluna, vaikka eduskunnan merkitys yhteiskunnal-
listen uudistusten säätäjänä jäi autonomisessa Suomessa vähäiseksi. 
Työväenliikkeen kannalta tärkeät kansanvaltaa lisänneet uudistukset 
toteutettiin eduskunnassa vasta loppuvuodesta 1917, jolloin maa 
oli jo sodan partaalla. Porvarienemmistöinen eduskunta sääti an-
karan painostuksen jälkeen 27. marraskuuta maalaiskuntien kun-
nallislain, kaupunkien kunnallislain, lain kansanäänestyksestä ja 
kunnallisen vaalilain. Siirtyminen tulosidonnaisesta äänioikeudesta 
tasavertaiseen kunnalliseen äänioikeuteen ja vaalikelpoisuuteen oli 
suomalaisen demokratian kannalta äärimmäisen olennainen, jopa 
vallankumouksellinen uudistus. Juuri kaupunginvaltuustot ja kun-
takokoukset päättivät kuntalaisten kannalta tärkeistä asioista kuten 
veronkannosta, koulujen ja köyhäinhoidon ylläpidosta ja kunnan 
rakennushankkeista. Kansanvaltaisten kunnallislakien säätäminen 
oli työväenliikkeen pitkäaikainen tavoite, joskin eduskunta teki joi-
takin paikallisdemokratiaa heikentäneitä uudistuksia jo vuoden 1919 
maaliskuussa.1 

Uudet kunnallislait moninkertaistivat äänioikeutettujen kunta-
laisten lukumäärän ja avasivat sadoille työväenliikkeen edustajille 
ovet kunnalliseen päätöksentekoon vain vuosi, kaksi hävityn sodan 
jälkeen. Aiemmin SDP:n kunnallisjärjestöt olivat voineet ainoas-
taan tehdä anomuksia ja esityksiä kunnan päättäville elimille mm. 
raha-avustusten jakamisesta, kunnan järjestämistä hätäaputöistä ja 
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koulukeittoloiden rahoittamisesta.2 Nyt SDP:stä tuli monessa suu-
ressa teollisuuskaupungissa ja kunnassa suurin puolue. Esimerkiksi 
Helsingissä SDP keräsi ensimmäisissä demokraattisissa kunnallisvaa-
leissa vuonna 1919 lähes 44 prosenttia kaikista annetuista äänistä, 
vaikka osa sotaan osallistuneista punaisista oli edelleen ilman ääni- ja 
vaalikelpoisuutta. SDP:n asemaa tosin heikensi jo seuraavana vuonna 
tapahtunut puolueen jakaantuminen. Väinö Tannerin johtaman 
SDP:n linjauksiin tyytymättömät puolueen jäsenet perustivat Suo-
men Sosialistisen Työväenpuolueen (SSTP).3

Käsittelen tässä artikkelissa helsinkiläisen Fiina Pietikäisen kym-
menen vuotta kestänyttä aktiivista vaikuttamista Helsingin kaupun-
ginvaltuustossa. Artikkelin tarkoitus on selvittää, mihin yhteiskun-
nallisiin kysymyksiin Pietikäinen valtuutettuna puuttui ja miten hän 
onnistui tavoitteissaan. Samalla artikkeli avaa laajemminkin näkökul-
mia naispuolisen sosialistin vaikutusmahdollisuuksiin 1920-luvun 
paikallispolitiikassa Helsingissä. 

Sosialisti Pietikäinen porvarienemmistöisen 
kaupunginvaltuuston valtuutettuna 

Kunnallislait takasivat myös naisille oikeuden asettua kunnallisvaa-
liehdokkaiksi. Eräs Sosialistisen Työväenpuolueen listoilta Helsin-
gin kaupunginvaltuustoon vuoden 1920 täydennysvaaleissa valittu 
nainen oli työväenliikkeen pitkäaikainen toimija, suurperheen äiti 
Fiina Pietikäinen (1870–1956). Vanhan työväenliikkeen aikana Pie-
tikäinen oli tullut tunnetuksi erityisesti helsinkiläisten silittäjien ja 
kylvettäjien ammattiosastojen johtajana, Naisliiton aktiivina ja työvä-
enliikkeen puhujana.  Eduskuntaankin hän tuli valituksi kertaalleen 
vuoden 1908 toisilla valtiopäivillä. Pietikäinen oli harvinaisen suosit-
tu työväenliikkeen vaikuttaja Helsingissä. Hän tuli ainoana SSTP:n/
STP:n vaalilistojen ehdokkaana valituksi kaupunginvaltuustoon 
säännöllisesti koko 1920-luvun ajan. Varsinkin naiskaupunginval-
tuutetun kohdalla näin pitkä valtuustokausi merkitsi poikkeuksellista 
kansansuosiota, koska valtaosa naisäänestäjistäkin äänesti miespuoli-
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sia ehdokkaita. Vain joka kymmenes valtuutettu Helsingissä oli nai-
nen. Fiina Pietikäisen valtuustokausi päätyi lapualaispainostukseen. 
Vuoden 1930 syyskuussa väkivallan ja suoranaisen hengenvaaran 
uhan alla elänyt Pietikäinen joutui lukuisten muiden sosialistien 
tavoin luopumaan paikastaan kaupunginvaltuustossa. Tämän jälkeen 
hän ei kaupunginvaltuustoon enää palannut.4

Fiina Pietikäinen oli SSTP:n jäsen. Hän oli ollut mukana puo-
lueen perustamiskokouksessakin vuoden 1920 kesällä. SSTP oli 
periaatteessa sitoutunut Neuvosto-Venäjällä perustetun kommunis-
tisen internationaalin linjaukseen, jonka mukaan edustustoiminnan 
kunnallisissa laitoksissa tuli olla osa kapitalistisen valtion hajoitta-
misprosessia. Tauno Saarela on kuitenkin tutkimuksissaan tuonut 
esille, että käytännössä SSTP:n edustajat pyrkivät kunnan luotta-
mustehtävissä kehittämään työväestön taloudellisia oloja. SSTP:n 
puolueneuvostokin ohjeisti puolueen jäseniä vaalimaan köyhälistön 
etuja kunnissa.5 Fiina Pietikäinen oli tässä suhteessa hyvin tyypillinen 
kaupunginvaltuutettu. Helsingin kaupunginvaltuuston pöytäkir-
jojen perusteella vaikuttaa ilmeiseltä, että hän koki tehtäväkseen 
Helsingin työläisten ja erityisesti kaupungin vähävaraisten aktiivisen 
edunvalvonnan. Pietikäinen saattoi aloitteita esittäessään luottaa sekä 
SDP:n että SSTP:n/STP:n vaalilistoilta valittujen edustajien tukeen, 
sillä työläisten kunnallinen edunvalvonta yhdisti muuten riitaisia 
työväenpuolueita Helsingin kaupunginvaltuustossa 1920-luvulla. 
Tehtävä ei silti ollut helppo, koska koko 1920-luvun ajan Helsingin 
kaupunginvaltuustoa hallitsi työväenpuolueisiin ja varsinkin SSTP:n 
ja myöhemmin STP:n listoilta valittuihin edustajiin epäilevästi suh-
tautunut porvarisenemmistö.6

Porvaripuolueiden edustajien suhtautuminen työläisiin oli epä-
luuloista niin kunnan päättävissä elimissä kuin eduskunnassa ja hal-
lituksessakin. Juuri itsenäistyneen ja sisällissodan jakaman maan 
suurimmat sosiaalireformit uudistivat maanomistusoloja. Vuoden 
1918 torpparivapautuslain ja vuoden 1922 asutusohjelman tarkoitus 
oli lisätä itsenäisten maanviljelijöiden määrää. Porvaripuolueiden 
edustajat kokivat nimenomaan maanviljelijöiden pelastaneen Suo-
men punaisten ja venäläisten kynsistä.  Sen sijaan kaupunkityö-
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läisten köyhyyden torjumiseen porvarienemmistöinen eduskunta 
suhtautui pitkään kielteisesti. Porvaripuolueissa kannatettiin ylei-
sesti ns. huoltoperiaatteen sijaan yksilöllistä vastuuta. Köyhäinhoito 
perustui tarvehankintaan, ja se oli ainakin työkykyiseksi arvioitu-
jen henkilöiden kohdalla vastikkeellista: avustusta saaneet olivat 
velvoitettuja maksamaan avustuksensa takaisin tai tekemään työtä 
kunnan hätäaputyömailla tai työlaitoksissa. Lainsäädäntö vastasi siis 
kaupungistuvan ja teollistuvan maan työväestön sosiaaliturvan kehi-
tystarpeisiin hitaasti ja vajavaisesti. Vasemmistopuolueet tekivät toista 
maailmansotaa edeltävänä ajanjaksona useita aloitteita pakollisen ja 
kattavan työttömyysturvan ja tapaturmavakuutuksen aikaansaami-
seksi. Oikeisto suhtautui aloitteisiin kielteisesti sekä taloudellisista 
että periaatteellisista syistä. Erityisesti Maalaisliiton edustajat olivat 
maanviljelijöiden ja heidän palkollistensa vakuutuspakkoa vastaan. 
Maalaisliitto katsoi, ettei viljelijöillä ollut varaa vakuuttaa edes itse-
ään saati sitten palkollisiaan. Työsuoritukseen perustumattomien 
avustusten pelättiin niin ikään johtavan työmoraalin katoamiseen 

Kuvio 1. Helsingin kaupunginvaltuuston vaaleissa annettujen äänien oikeisto-vasem-
mistojakauma 1920-luvulla, %. Lähde: Paavolainen 1989, 31, 73.
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ja sitovan liikaa niin työnantajia kuin työntekijöitäkin. Erityisen 
suurta epäluuloa työnantajissa aiheuttivat ammattiyhdistysliikkeen 
ylläpitämät, vapaaehtoiset työttömyyskassat, vaikka niihin liittyi vain 
pieni osa työläisistä. Viimeistään 1930-luvun lama osoitti, että val-
linnut tarveperusteinen köyhäinhoitomalli oli aikansa elänyt. Uusia, 
kansalaisten perustoimeentuloa kehittäneitä lakeja saatiin kuitenkin 
odottaa pitkään. Kansaneläkelaki tuli eduskunnassa hyväksytyksi 
vuonna 1937, mutta ensimmäisten vanhuuseläkkeiden maksu ajoit-
tui 1940-luvun loppuun. Lähes kaikkia palkansaajia koskeva työta-
paturmavakuutus säädettiin vuonna 1948. Työttömyysturvalaista 
puolueet pääsivät sopuun vasta vuonna 1960.7 

Köyhyys Helsingissä  

Helsinki oli jakaantunut työläisten ja paremmin toimeentulevan 
väestön asukkaiden kesken. Suurimpia työläisvaltaisia asuinalueita 
olivat Kallio, Toukola, Sörnäinen, Töölö ja Pasila. Pitkäsilta jakoi 
Helsingin hyvin ja huonosti toimeentuleviin kaupunginosiin, mutta 
myös muualla kuin Pitkänsillan pohjoispuolella asui pienituloisia. 
Köyhyys ilmeni konkreettisesti vähäisenä ravitsemuksena, josta kärsi-
vät erityisesti lapset. Jo 1900-luvun ensimmäisinä vuosina terveyden-
hoitoviranomaiset kiinnittivät huomiota Pitkänsillan pohjoispuolella 
asuneiden koululaisten aliravitsemukseen. Useampi kuin joka viides 
työläiskaupunginosien kansakoulun ensimmäistä luokkaa käyneistä 
lapsista näki nälkää vuosina 1905–1906, vaikka kyseiset vuodet 
eivät edes olleet lamavuosia.  Monet helsinkiläiset asuivat ahtaissa 
asunnoissa, joissa oli heikko ilmanvaihto.  Pieniin tiloihin oli usein 
välttämättöntä ottaa alivuokralaisiksi myös perheettömiä asukkeja. 
Asuntojen kunto oli huono; ahtaus, kosteus ja homevauriot aiheut-
tivat tai pahensivat vaikeita, usein kuolemaan johtaneita sairauksia. 
Heikki Wariksen tunnetun tutkimuksen mukaan tartuntatautien 
– kuten tulirokon, tuhkarokon, kurkumädän ja hinkuyskän – kuol-
leisuus oli työväen kaupunginosissa pahimmillaan kaksinkertainen 
verrattuna kaupungin vauraamman väestön asuinalueisiin.  Näihin 
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varsinkin pikkulapsia surmanneisiin tauteihin ei ollut vielä kehitet-
ty sopivia lääkkeitä, joten työläiskaupunginosien lapsien suurempi 
kuolleisuus selittyi Wariksen mukaan heikommalla ravitsemuksella 
ja asuinolosuhteilla.8 

Alhaisen elintason lisäksi köyhyys johtui 1900-luvun ensimmäis-
ten vuosikymmenien aikana joko suhdanneluonteisesta työttömyy-
destä tai pysyvämmästä vanhuuden, sairauden tai vamman aiheut-
tamasta työkyvyttömyydestä. Köyhyys oli myös tavallaan perinnöl-
listä; vähävaraisen henkilön perheenjäsenet tai sukulaiset olivat usein 
kyvyttömiä elättämään kunnallisen tai yksityisen köyhäinhoidon 
apuun turvautunutta läheistään. Köyhäinhoidon apuun turvautunut 
saattoi olla myös sukunsa tai perheensä hylkäämä, jota varakkaam-
mat perheenjäsenet eivät suostuneet tukemaan, vaikka vuoden 1922 
köyhäinhoitolaki yksiselitteisesti määräsi lähisukulaiset ensisijaiseen 
elatusvastuuseen, mikäli tuen tarpeessa oleva ei työnteollaan pystynyt 
elättämään itseään. Myös työnantaja oli köyhäinhoitolain mukaan 
elatusvelvollinen yli 20 vuotta häntä palvelleesta työkyvyttömästä 
työntekijästään.9     

Toimet naisten työllisyyden ja ansiotason kehittämiseksi

Naisia köyhyys kohtasi 1900-luvun alkuvuosikymmenien Helsingis-
sä useammin kuin miehiä. Vakavan köyhyysuhan alla olivat erityi-
sesti yksinelävät äidit ja naiset, joiden mies oli kuollut, työkyvytön, 
alkoholisti tai jättänyt perheensä. Naisten toimeentulomahdolli-
suuksia heikensivät edullisten lasten päivähoitopaikkojen puute ja 
pieni palkkaus. Naisvaltaisilla aloilla palkat olivat pienempiä kuin 
miesten aloilla. Aikakauden Suomessa palkkaus oli sukupuolisidon-
naista, mikä tarkoitti käytännössä sitä, että samasta työstä naiselle 
maksettiin huomattavasti pienempää palkkaa. Naisten ja miesten 
palkkakuilua lisäsi sukupuolisidonnaisen palkkauksen lisäksi se, että 
valtaosa työläisnaisista ei ollut suorittanut minkäänlaista ammat-
tioppia, vaan he tekivät kaikkein pienipalkkaisimpia töitä, jotka 
eivät edellyttäneet erityisosaamista tai naisten töiden osaamista ei 
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arvostettu erityisenä ammattitaitona. Moni aikalainen – myös nai-
nen – hyväksyi sukupuolisidonnaisen palkkauksen, koska miesten 
katsottiin yleisesti olleen ensisijassa vastuussa perheensä elatuksesta. 
Fiina Pietikäinen oli Naisliiton edustajakokouksessa vuonna 1909 
tuonut esiin näkemyksensä, jonka mukaan miespuoliselle perheene-
lättäjille tulisi maksaa enemmän palkkaa kuin muille työntekijöille, 
jotta he pystyivät elättämään perheensä itsenäisesti ilman vaimon tai 
lasten apua. Sisällissodan jälkeen yksinhuoltajaksi puolisonsa pitkän 
vankeusrangaistuksen vuoksi joutunut Fiina Pietikäinen ilmeisesti 
muutti kantaansa, koska hän kaupunginvaltuuston kokouksessa 
vuoden 1927 toukokuussa vaati samaa työtä tekeville samaa palk-
kaa sukupuolesta riippumatta.10 Palkkatasa-arvon toteutuminen oli 
1920-luvulla mahdollista korkeintaan vain kunnan palveluksessa 
toimineiden työntekijöiden kohdalla. Yksityiset työnantajat eivät 
olleet valmiita luopumaan heille edullisista naispalkkaluokista.11

Sisällissodan seurausten vuoksi yksin perhettään elättäneiden nais-
ten määrä oli kasvanut selvästi. Fiina Pietikäinen oli onnekkaampi 
kuin useimmat muut 1920-luvulla eläneet yksinhuoltajaäidit, joi-
den puoliso oli kuollut tai vankeudessa. Ensinnäkin Pietikäinen oli 
kysytty puhuja, jota työväenjärjestöt ja erityisesti raittiusjärjestöt 
mielellään pyysivät puhujaksi. Lisäksi hänen vanhimmat lapsensa 
olivat 1920-luvulla jo aikuisia ja saattoivat auttaa äitiään nuorem-
pien sisarustensa elatuksessa.12 Pietikäisen perheessä ei siis tiettävästi 
kärsitty suurta puutetta toisin kuin lukuisissa muissa helsinkiläisissä 
yksinhuoltajäitien talouksissa sisällissodan jälkeisinä vuosina.  

Helsingin kaupunginvaltuuston pöytäkirjojen perusteella on il-
meistä, että Pietikäinen pyrki kaupunginvaltuutettuna parantamaan 
erityisesti kaupungin yksinhuoltajaäitien asuinoloja ja työllisyyttä. 
Tämä ei ollut mitenkään poikkeuksellista, sillä muutkin työväen-
puolueiden naiskaupunginvaltuutetut katsoivat tehtäväkseen edistää 
nimenomaan työläisnaisten ja -perheiden asemaa. Myös porvari-
puoluieden naisvaltuutettujen esitykset koskettivat usein sosiaali-
sia kysymyksiä. Sama tehtäväjako ilmeni myös eduskunnassa, jossa 
naiskansanedustajat keskittyivät aloitteisiin, jotka liittyivät naisen 
asemaan, lapsiin, raittiuskysymykseen, sosiaaliturvaan ja prostituu-



62

Taina Uusitalo

tioon. Niin työväenliikkeen kuin porvaripuolueiden naisedustajat 
olivat omaksuneet velvollisuudekseen yhteiskunnallisen äitiyden13 
eli maternalistisen huolenpidon ulottamisen julkiselle, yhteiskun-
nalliselle sektorille.14 

Kaupunginvaltuutettuna Pietikäinen vaati kunnollisia asuntoja 
erityisesti perheille. Esimerkiksi valtuuston kokouksessa vuoden 
1924 marraskuussa Pietikäinen arvosteli Helsingin kaupunkia kun-
nallisen asuntotuotannon vähäisyydestä. Hän kertoi tuohtuneena, 
että ”ullakkohuoneita, juoksuhautoja ja muita ihmisasunnoksi aivan 
sopimattomia paikkoja käyttivät asuntoina enimmäkseen leskivaimot 
ja lapset.”15 Vielä vuonna 1920 helsinkiläisistä asunnoista yli viittä 
prosenttia käytettiin muuhunkin kuin asumiseen kuten varastotilana 
tai eläinsuojana. Asumisahtaus oli 1900-luvun alusta tosin hellittä-
nyt, mutta vuoden 1920 väestötilaston mukaan lähes 70 prosenttia 
helsinkiläisistä asunnoista oli korkeintaan kahden huoneen asuntoja. 
Usein näissä asunnoissa asui perheenjäsenten lisäksi myös alivuokra-
laisia. Helsinkiläisiä työläisiä rasittanut vaikea asuntopula helpottui 

Kuvio 2. Helsinkiläisten asuinhuoneistojen jako huoneperusteisesti 1890–1920, %. 
Lähde: SVT VI Väestötilastoa 54:11. 
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1920-luvun loppua kohden.  Vuokrasäännöstelyn päättyminen tou-
kokuun lopussa 1922 loi konkreettisen kannustimen rakentaa uusia 
vuokra-asuntoja.16 

Yksinhuoltajaäidit tarvitsivat sopivien asuntojen lisäksi töitä ja 
päivähoitopaikkoja perheen pienemmille. Fiina Pietikäinen vaati-
kin kaupunkia huomioimaan myös työttömät naiset järjestäessään 
hätäaputöitä ja ammattikursseja. Hän esitti, että kaupunki maksaisi 
työllistämistoimiin osallistuneille naisille ja miehille toimeentulon 
kannalta riittävää palkkaa.  Vuoden 1923 marraskuussa Pietikäinen 
teki kaupunginvaltuuston kokouksessa esityksen, että Vallilan työ-
väenasuntoihin tulisi perustaa lastenseimi ja kokoushuoneisto työ-
läisäideille ja heidän lapsilleen. Pöytäkirjojen perusteella Pietikäisen 
uudistushankkeet jäivät yleensä toteutumatta, koska porvaripuolu-
eiden kaupunginvaltuutetut äänestivät niitä vastaan.  Vuoden 1929 
marraskuussa Pietikäisen esitys ammattikursseille osallistuneiden 
työttömien kaupunkilaisten palkankorotuksesta kuitenkin hyväksyt-
tiin kaupunginvaltuustossa. Työttömyyden kasvu oli vuoden 1929 
aikana ollut ennätyksellistä. Kaupungin työnvälitystoimistoon oli 
ilmoittautunut marraskuussa, talven vasta lähestyessä yli 5000 työn-
hakijaa. Aiemmin työnhakijoita oli ollut kerrallaan alle 4000. Työl-
lisyystilanne oli alkavan lamakauden kynnyksellä poikkeuksellisen 
huono, ja osa kaupungin porvaripuolueiden valtuutetuistakin koki 
työllistämistöiden ja niistä saatavan palkkauksen edellyttävän talou-
dellista lisäpanostusta, jotta suuremmilta inhimillisiltä kärsimyksiltä 
olisi voitu välttyä.17 

Sosialistina Pietikäinen otti kantaa myös työnvälityskäytäntöihin. 
Hän ei hyväksynyt yksityisiä työvälitystä harjoittaneita yhdistyksiä tai 
yrityksiä. Vuoden 1928 tammikuussa Pietikäinen esitti, että Suomen 
Sairaanhoitojayhdistyksen anomus harjoittaa työnvälitystoimintaa 
Helsingissä olisi pitänyt evätä, ”koskapa oli ollut tarkoitus keskittää 
kaikki työnvälitystoiminta kunnan työnvälitystoimistoon”.18 Enem-
mistö kaupunginvaltuutetuista kuitenkin koki, ettei yksityisestä 
työnvälitystoimistosta ollut haittaa kunnalliselle työnvälitykselle.19  
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Köyhät kunnallisen köyhäinhoidon piiriin!

Vuonna 1922 säädetty köyhäinhoitolaki velvoitti kunnat huolehti-
maan köyhistään, mikäli avustuksen tarpeessa olleet eivät pystyneet 
työtä tekemällä elättämään itseään ja perhettään. Tuen pääasiallisia 
muotoja olivat raha-avustus ja laitoshuolto. Työkykyisiksi määritelty-
jen kuntalaisten avustus oli lainaa, jonka avustettavan tuli periaattees-
sa maksaa takaisin. Käytännössä avustettavien asema oli usein niin 
huono, että vain harva pystyi maksamaan saamansa avustuksen ai-
nakin kokonaisuudessaan takaisin. Myös köyhäinhoitolautakuntien 
into ja valmius periä avustuksia takaisin vaihteli kuntakohtaisesti.20 

Köyhäinhoitolaki suhtautui ankarasti huoltovelvollisuuttaan 
vältteleviin. Elatusvastuunsa laiminlyöneet tai köyhyytensä omilla 
elämäntavoillaan aiheuttaneet kuntalaiset saattoivat joutua vuosiksi 
pakkotyöhön kunnallisiin työlaitoksiin, joista laki sääti aiempaa 
täsmällisemmin.  Köyhäinhoitolaki antoi kunnille mahdollisuuden 
perustaa kunnalliskoteja myös työkyvyttömille ja kunnallisen hoi-
van tarpeessa oleville vanhuksille. Työlaitosten ja kunnalliskotien 
asukkaat olivat laitosten kurinpidon alaisia. Käytännössä kunnan 
laitoksissa asuvat menettivät päätäntävallan omasta elämästään. Myös 
kotiavustusta saaneet olivat velvollisia alistumaan kunnallisen huol-
tolautakunnan valvontaan.21 

Pietikäinen ei varmastikaan ollut tyytyväinen vuoden 1922 köy-
häinhoitolakiin, koska se asetti kunnallisen köyhäinavustuksen saa-
miseksi lukuisia ehtoja ja määräsi avustusta saaneet joko huoltolau-
takunan jäsenten tai laitosten henkilökunnan valvonnan alaisuu-
teen. Tästä huolimatta hän koki vallinneessa tilanteessa kunnallisen 
köyhäinhoidon paljon paremmaksi vaihtoehdoksi kuin yksityisen 
hyväntekeväisyyden. Esimerkiksi vuoden 1928 joulukuussa Fiina 
Pietikäinen esitti yhdessä STP:n kaupunginvaltuutettu Sandra Leh-
tisen kanssa, että kaupungin vuoden 1930 talousarvioon varattaisiin 
määräraha uuden kunnallisen lastenkodin perustamiseksi.22 

Julkista köyhäinhoitoa toteutettiin demokraattisesti valittujen 
kaupunginvaltuutettujen johdolla. Köyhäinhoitolaki salli kunnan 
köyhäinhoitoviranomaisille ja köyhäinhoitolautakunnan jäsenille 
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paljon tulkinnanvaraa. Pietikäinen valittiin toistuvasti köyhäinhoito-
lautakuntaan vuodesta 1923 lähtien. Hän vaikutti siis konkreettisesti 
siihen, ketkä saivat kunnalta avustusta, kuinka paljon ja missä muo-
dossa. Vuonna 1926 köyhäinhoitolautakunnan jäsenten päätäntä-
valta laajeni entisestään, koska köyhäinlautakunta sai yksin oikeuden 
päättää, ketkä köyhäinavustusta saaneet tulisi vaikean elämäntilan-
teensa vuoksi vapauttaa saamansa avustuksen takaisinmaksusta.23   

Pietikäinen kantoi huolta myös myös laitoksissa eläneiden hel-
sinkiläisten ravitsemuksesta.  Lähes kymmenen vuotta kestäneen 
valtuustokautensa aikana hän teki eniten aloitteita kunnalliskodin 
asukkaiden ruokaan tarkoitettujen määrärahojen nostamiseksi. Pieti-
käisen aloitteet eivät porvarienemmistöisessä kaupunginvaltuustossa 
saavuttaneet riittävää enemmistöä. Pietikäinen tiesi aloitteidensa 
häviävän äänestyksessä, mutta tästä huolimatta hän joka vuosi bud-
jetin laatimisen yhteydessä uusi vaatimuksensa. Aloitteen esittäminen 
tarjosi samalla erinomaisen mahdollisuuden arvostella olemassaolevia 
instituutioita ja vallitsevaa yhteiskuntajärjestelmää. 24

Fiina Pietikäinen oli sosialisti, joten hänelle oli tärkeää vähentää 
yksityisten hyväntekeväisyysjärjestöjen roolia helsinkiläisten köyhi-
en avustustyössä jo ideologisistakin syistä. Vasemmiston edustajille 
1920-luku oli Suomessa vaikea vuosikymmen, mutta demokratian 
laajeneminen myös kunnalliseen päätöksentekoon valoi kuitenkin 
uskoa tulevaisuuteen. Työläisten ja muiden pienituloisten toivottiin 
lähitulevaisuudessa saavuttavan eduskunnassa ja kunnallissa päätök-
sentekoelimissä enemmistön ja samalla päätösvallan muuttaa mm. 
köyhäinhoitolakia ja sen tulkintatapoja.25 

Yksityisen hyväntekeväisyyden avustettavat eivät olleet kunnal-
lisen vallankäytön ja valvonnan kohteina. Lisäksi yksityistä hyvän-
tekeväisyyttä harjoittaneiden tavoitteet olivat pitkälti erilaisia kuin 
työväenliikken edustajien näkemykset vähävaraisten tukemisesta. 
Useimmat yksityisissä avustusjärjestöissä vaikuttaneet perustivat toi-
mintansa tulkintaansa kristinuskosta ja jakoivat apuaan ainoastaan 
”kunniallisiksi” katsomilleen köyhille tai vähintäänkin edellyttivät 
omien elämäntapojensa vastaisesti eläneiltä avustettavilta syvää ka-
tumusta ja valmiutta elämänmuutokseen. Työväenliikkeen edustajat 
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pitivät köyhyyttä ja sosiaalisia ongelmia kapitalistisen yhteiskunta-
järjestelmän seurauksina. Niinpä Fiina Pietikäisen vaati 1920-luvun 
lopulla toistuvasti yksityisten päiväkotien, Sisälähetyksen ylläpitämän 
työtuvan sekä Pelastuarmeijan yömajojen kunnallistamista.26 Pieti-
käisen vastenmielisyys yksityistä hyväntekeväisyytä kohtaan ilmeni 
mm. vuoden 1928 lokakuussa, jolloin hän vastusti diakonissojen 
palkanmaksua ja varsinkin palkankorotuksia sillä perusteella, etteivät 
he kaupungin viranomaisten tavoin olleet velvollisia tekemään selkoa 
toimistaan köyhäinhoitoviranomaisille.27 

Pietikäinen – 1920-luvun sosiaalipoliitikko

Työväenliikkeen pitkäaikainen naisaktiivi Fiina Pietikäinen keskittyi 
työläisnaisten ja erityisesti köyhäinhoidon varassa eläneiden aseman 
kehittämiseen. Myös Helsingin kaupunginvaltuutettuna hän toteutti 
työväenliikkeessä vallinnutta sukupuolisidonnaista toimijuuskulttuu-
ria. Nykypäivän termien mukaan työväenpuolueiden naisvaltuutetut 
olivat sosiaalisiin kysymyksiin keskittyneitä paikallispolitiikkoja.  
Pietikäinen oli siinäkin suhtessa hyvin tyypillinen työväenliikkeen 
vaikuttaja, että hän valtuutettuna pyrki lisäämään Helsingin kau-
pungin roolia vähävaraisten helsinkiläisten avustamisessa. Hän vaati 
toistuvasti kunnallisen toiminnan laajentamista ja määrärahojen 
korottamista ahdingossa olevien kuntalaisten eduksi. Pietikäinen 
suhtautui erittäin kriittisesti yksityisten hyväntekeväisyysjärjestöjen 
toimintaan pitkälti ideologisista syistä. Sosialistina Pietikäinen uskoi, 
että yhteiskunnalliset epäkohdat aiheuttivat helsinkiläisissä työläis-
perheissä koetun köyhyyden ja sen mukanaan tuomat epäkohdat. Sen 
sijaan yksityiset hyväntekeväisyysjärjestöt korostivat yksilön vastuuta 
elämästään ja painottivat toiminnassaan puutteenalaisten moraalista 
kasvastustyötä jopa enemmän kuin aikakauden auktoritäärinen kun-
nallinen köyhäinhoito. Pietikäisen näkökulmasta kaikkein tuomitta-
vinta yksityisten hyväntekeväisyysjärjestöjen toiminnassa oli niiden 
itsenäinen valta päättää tuen saajista ja tukimuodoista. 
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Vain ani harvoin Pietikäinen onnistui pyrkimyksissään, vaikka 
hän sai varauksetonta tukea molempien työväenpuolueiden kau-
punginvaltuutetuilta. Helsingin kaupunginvaltuustoa hallitsivat 
porvaripuolueiden valtuutetut, jotka eivät hyväksyneet kunnallisten 
vastuiden laajentamista tai eivät muuten halunneet tukea sosialistien 
esityksiä. Syyt olivat ideologisten seikkojen lisäksi myös taloudellisia. 
Pietikäisen ja muiden työväenpuolueiden aloitteet olisivat lisänneet 
kaupungin menoja ja nostaneet kaupunkilaisten verotaakkaa. Myös 
sisällissodan läheisyys johti siihen, että työväenpuolueiden edustajien 
tekemiin aloitteisiin suhtauduttiin jo lähtökohtaisesti kielteisesti. 
Otollinen aika laajentaa yhteiskunnan roolia sosiaalipolitiikassa koitti 
vasta toisen maailmansodan jälkeen, ja todellinen sosiaalipoliittinen 
murros Suomessa antoi odottaa itseään 1960-luvulle asti. Vuonna 
1956 kuollut Pietikäinen ei itse ehtinyt nähdä monien tavoitteidensa 
toteutumista
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Demokraattisen pienviljelyvaltion 
sosiaalipolitiikka toisen 

maailmansodan jälkeisinä vuosina 

Vaikka pohjoismaiset hyvinvointivaltiomallit herättävät ihastusta 
maailmalla, emme ole ensimmäinen sukupolvi, joka on pyrkinyt 
turvaamaan lapsilleen ja vanhemmilleen hyvän elämän. Yhteis-
kunnassa saattaa olla runsaasti onnellisia vanhuksia ilman julkista 
sosiaaliturvajärjestelmää, ja vanhuus, lapsuus ja sairaus kuuluvat 
kaikkiin yhteiskuntiin. Käytettävissä olevien resurssien määrä, luon-
nononnettomuudet ja sodat, taistelu resurssien jaosta sekä näiden 
keskinäissuhteista syntyneet arvot ja traditiot vaikuttavat sosiaalisen 
turvallisuuden tasoon ja määrään kussakin yhteiskunnassa. Kurjuutta 
on paljon, eikä sitä sovi vähätellä. Tuskin missään yhteiskunnassa 
pidetään silti suotavana normaalitilana esimerkiksi vanhusten nään-
nyttämistä nälkään, vaikka heidän työkykynsä onkin heikentynyt.1 

Kun lähinnä perheen ja suvun keskinäisvastuun malli on 
ollut vallitsevana kaikkialla maailmassa tuhansien vuosien ajan, 
suomalaisen nykytyyppisen sosiaaliturvajärjestelmän synty 
ajoittuu vain noin viidenkymmenen vuoden taakse ja liittyy 
urbanisoitumiseen ja palkkatyöläistymiseen. Useimmat aikuiset 
käyvät palkkatyössä, ja monet asuvat valtaisan maaltamuuton 
seurauksena etäällä sukulaisistaan. Yhteiskunnassa vaadittavien 
taitojen ja infrastruktuurin taso asettaa uusia vaatimuksia kou-
lutukselle, julkiselle säätelylle sekä sosiaaliselle turvaverkostol-
le. Suomalaisen yhteiskuntamallin rakentaminen rahoitetaan 
pääosin kansalaisilta kerättyjen verojen ja maksujen avulla. 
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Eläkejärjestelmät ja sosiaaliturvan kertyminen ovat myös si-
dottu palkkatyössä käymiseen eräänlaisena jälkipalkkana, joka 
toisaalta eläke- ja muihin rahastoihin tallennettuna on myös 
mahdollistanut yritysmaailmalle edullista lainaa teollistamisen 
vaatimiin investointeihin. Pohjoismaiset hyvinvointivaltiot 
ovat tällä hetkellä kärjessä useimmissa valtioiden tilaa käsittele-
vissä vertailuissa, koska ne kenties vastaavat parhaiten aikakau-
den tarpeisiin teollistuneissa yhteiskunnissa.2 Niitä edeltävien 
vaiheiden tunnistaminen auttanee ymmärtämään sosiaalisten 
turvamallien sidonnaisuutta vallitsevaan yhteiskunnalliseen 
todellisuuteen ja kulttuuriin. 

Olli Kangas ja Heikki Hiilamo osoittavat, miten lasten kodin-
hoidon tuen ajatus menestyi Suomessa mutta ei Ruotsissa. Raken-
teellisiksi selityksiksi he näkevät, että Suomen agraarinen rakenne ja 
työvoiman ylitarjonta painoivat asenteita kohti äitien kotiin jäämistä. 
Kummassakin maassa pelattiin samoilla käsitteillä, puhuttiin lapsen 
eduista ja naisen vapaudesta valita, mutta sanoille annettiin eri si-
sältö.3 Sosiaalisen turvan järjestämismuotoa tutkittaessa onkin syytä 
tarkastella sekä yhteiskunnan tuotannollista rakennetta, historiallista 
traditiota että myös sitä, mitä ihmiset pitävät oikeana tai vääränä. Sa-
moin on myös tarkasteltava sosiaaliryhmien voimasuhteita ja niiden 
heijastumia poliittiseen elämään. Kansainväliset esimerkit ja paineet 
toimivat myös yhteiskunnallisten prosessien katalysaattoreina. Lisäksi 
yhteiskunnallisten ilmiöiden taustat eivät välttämättä avaudu helpos-
ti – on esimerkiksi vaikea eritellä, oliko suomalainen maataloustuki 
toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina sosiaali- vai elinkeinotukea 
vai molempia. 

Monet tutkijat ovat esittäneet, että suomalaisen hyvinvointival-
tion kehittyminen viivästyi noin 15 vuodella verrattaessa moneen 
muuhun Länsi-Euroopan maahan.4 Maatalouden osuus ammatis-
sa toimivasta väestöstä oli vielä 1950-luvulla Suomessa sama kuin 
mitä se oli ollut Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa 1900-luvun alussa. 
Laajemmassa eurooppalaisessa perspektiivissä Suomi oli vieläkin 
poikkeavampi myöhäisen mutta äkillisen yhteiskunnan rakenne-
muutoksensa vuoksi. Työläisten ja toimihenkilöiden määrä ohitti 
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maaseutuväestön vasta 1960-luvun alkuvuosina.5 Suuressa osassa 
maailmaa tämä kehitysvaihe on vasta alkamassa tai vielä kesken, 
esimerkiksi Kiinassa pyritään vasta lähivuosina saavuttamaan 60 
prosentin urbanisoitumisaste.

Suomalaisen työväenliikkeen sosiaaliturvan keskeiset visiot syntyi-
vät jo 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa, ja työväenpuolueilla oli siitä 
alkaen vaihtelevasti lähes 50 prosentin kannatus Suomessa. Pariisin 
rauhansopimuksen pykälien mukaisesti Suomessa sallittiin SKDL:n 
ja SKP:n toiminta, sallittiin radikaalin ammattiyhdistysliikkeen toi-
minta ja kiellettiin fasistisluotoiset järjestöt. Poliittinen voimasuhde 
muuttui Suomessa toisen maailmansodan jälkeen ja lisäsi vasemmis-
ton edellytyksiä ajaa vanhat tavoitteensa läpi. Silti työväenpuolueiden 
tavoitteleman sosiaalisen turvajärjestelmän rakennustyö alkoi varsi-
naisesti vasta tuotanto- ja väestörakenteen muutoksen yhteydessä 
1960-luvun alkuvuosina, viidentoista vuoden kuluttua toisen maail-
mansodan päättymisestä. Tässä artikkelissa pyrin pohtimaan kyseistä 
noin 15 vuoden viiveen ajanjaksoa muutamien esimerkkien avulla, 
ja kysyn, millaista sosiaalipolitiikkaa Suomessa silloin harjoitettiin. 

Ruoka

Viime vuosina monet kansainväliset kriisit ja kansallisen tason levot-
tomuudet ovat liittyneet köyhissä maatalousvaltaisissa maissa ruoan 
ja viljan hintakriiseihin. Tiedotusvälineissä on raportoitu sekä Intian, 
Egyptin että Thaimaan ongelmista, ja kaikissa näissä maissa ruoan 
hinnan ja toisaalta maataloustuottajille maksettavan hinnan ristiriita 
on aiheuttanut suuria kiistoja ja köyhyyttä. Egypti on maailman 
suurin vehnäntuoja, mutta se jäädytti vehnän tuonnin helmikuussa 
2013. Suurin osa, 84 prosenttia, egyptiläisistä on riippuvainen lei-
västä, jonka hinnan valtio pitää alhaisena tukiaisilla. Vehnän hinnan 
nousu saattoikin olla yhtenä syynä ministeri Mursin vastaiseen mel-
lakointiin.6 Toinen suuri jatkuva poliittisen kriisin alue on tällä het-
kellä Thaimaa. Kesällä 2013 kerrottiin, kuinka Thaimaan riisivuori 
uhkasi pilaantua. Valtio oli ostanut riisiä ylihintaan eikä saanutkaan 
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sitä myydyksi. Lehdistössä arvioitiin, että maanviljelijät alkavat vä-
littömästi mellakoida, jos hintaa laskettaisiin. Edellisen vuoden riisi 
oli vielä valtion varastoissa myymättä, ja uusi sato oli tulossa.7 Myös 
Intia on ponnistellut viljan hintaongelmien kanssa. Intian valuutta 
heikkeni voimakkaasti, koska parlamentti päätti tukea 15 miljardilla 
eurolla köyhille myytävää halpaa viljaa.8 

Immanuel Wallerstein kuvaa puoliproletaaristen yhteisöjen kil-
pailuvalttina sitä, että perheet selviävät sukutalouden ja aputalouden 
avulla myös pienemmillä palkoilla, jolloin teollisuus siirtyy tällaisiin 
yhteiskuntiin hakiessaan halpaa työvoimaa. Puoliproletaarisen yh-
teisön ongelma on kuitenkin se, että vaikka suuri osa väestöstä sel-
viäisikin aputalouden avulla, kaikilla ei sellaiseen ole mahdollisuutta 
etenkään kaupungeissa. Eikä aputalouskaan mahdollista kaikkien 
tuotteiden omavaraisuutta. Systeemi pitää kaikkien palkat alhaise-
na, ruoka on kulutusmenojen keskeisin osa ja ruoan hinnannousu 
ongelmallista väestölle. Kun suuri osa perheiden omaa tuotantoa on 
rahatalouden ulkopuolella, yhteiskunnassa liikkuvan rahan määrä 
on vähäistä. Jos maataloustuottajien saamaa hintaa lasketaan, tuot-
tajat kärsivät. Jos taas kuluttajille myytävän ruoan tai muun tuot-
teen hintaa nostetaan, kaikki kärsivät. Tämän ristiriidan parissa ovat 
useimmat yhteiskunnat joutuneet ponnistelemaan jossain historiansa 
vaiheessa, myös Suomi toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina.9

Monissa maaseudun perheissä ruokakaupasta ostettiin pääasiassa 
kahvia, sokeria, vehnäjauhoja sekä petrolia. Suomalaisperheiden 
kulutuksen taso oli tyypillinen agraariyhteiskunnille, ja tulot meni-
vät pääasiassa välttämättömimpään. Lapsettomilla tai yksilapsisilla 
perheillä hieman alle puolet kokonaismenoista kului elintarvikkei-
siin ja suuremmilla perheillä yli puolet.10 Ilja Kavonius on tutki-
nut perheiden säästämisastetta ja kotitalouksien kulutusrakennetta 
1950-luvulla Suomessa ja toteaa, ettei kotitalouksille juuri jäänyt 
ylimääräistä rahaa, vaan monissa perheissä ylimääräinen markka 
ohjautui kulutukseen – vaatteisiin tai monipuolisempaan ruokaan 
– ja hämmästelee myös sitä, miten osalla kotitalouksista kulutus 
oli kaiken aikaa miinuksella. Suomen Elintarviketyöläisten Liiton 
palkkasihteeri, lihanleikkaaja Tom Sundberg (s.1953) kasvoi Sipoon 
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edustalla saaressa. Hänen isällään ja sedällään oli yhteinen lotja, jolla 
he kuljettivat kesän hiekkaa ja muuta tavaraa. Talvisin miehet teki-
vät kaikkea mahdollista tilapäistyötä, mitä ikinä löysivät. Sundberg 
kertoo, että vielä 1950-luvun loppuvuosinakin talvella syntynyt ruo-
kavelka saatiin maksetuksi kauppiaalle vasta heinäkuussa.11 Monet ai-
kalaiskirjoitukset ja muistelmat kertovat pitkistä ruokaveloista, jotka 
olivat ilmeisen vakiintuneita käytäntöjä ja kuvaavat myös perheiden 
riippuvuutta maa- ja metsätalouden sesonkiajoista. 

Kuviosssa 1 on esitelty Maatalouskomitean mietinnössä (1962) 
mainitut hintapoliittiset maatalousmäärärahat vuosilta 1946–
1960.12 Prosenttiosuuksien muutokset kuvaavat myös budjetin 
osien keskinäissuhteiden muutoksia, ja esimerkiksi vuodesta 1957 
kasvava työttömyys ja työttömyystyömaat sekä vuoden 1956 
kansaneläkeuudistus lisäsivät muita valtion kuluja, joten pro-
senttiosuudet eivät kuvaa pelkästään tukien muutoksia. Kuviosta 
näkyvät kuitenkin selvästi poliittisten voimasuhteiden muutokset 
valtion budjettipolitiikkaan. 

Kuvio 1. Hintapoliittiset maataloustuet 1946–1960, % budjetin loppusummasta. Lähde: 
Maatalouskomitean mietintö 1962.
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Kolmen suuren hallituksen (SDP, SKDL ja Maalaisliitto, 1945–
1948) alussa hintatukien osuus nousi, jonka jälkeen se laski melko 
dramaattisestikin. Ennen vuoden 1954 vaaleja Maalaisliitto ja oikeis-
topuolueet olivat pyrkineet kääntämään talouspolitiikkaa enemmän 
oikealle, mutta SDP onnistui kaatamaan nk. ”niukkasbudjetin”, jolla 
oli ollut tarkoitus edelleen supistaa valtion menoja ja subventioita. 
Kokoomuksessa oli asetettu suuria toiveita vuoden 1954 vaaleihin, 
joiden avulla tavoiteltiin paluuta niukan valtiontalouden linjoille. 
Vuoden 1954 eduskuntavaalit muodostuivat kuitenkin suorastaan 
traumaattisiksi Kokoomukselle, joka koki suuren vaalitappion.13

Sosialidemokraattinen puolue ja Maalaisliitto syrjäyttivät oikeis-
tolaisen hallituksen vuonna 1954 hallitusohjelmalla, joka muutti tu-
kipolitiikan suuntaa. Valtionvarainministeriön kansantalousosastolla 
oli laskettu, että Kekkosen viidennen hallituksen (1954–1956) oh-
jelman kustannukset olivat noin 39–40 miljardin markan luokkaa.14 
Maalaisliiton oikeistosiiven kritiikki oli ankaraa: Maalaisliitto oli 
tehnyt äkkikäännöksen, luopunut säästämisestä ja subventiot olivat 
kuluttajille hyvin edullisia.15 Ohjelman tärkeänä osana olivat elintar-
vikkeiden hintasubventiot. Myös SKP:n poliittisella toimikunnalla 
oli suuria vaikeuksia hahmottaa tilannetta: ”Nykyinen hallitus nou-
dattaa epäilemättä suurpääoman sanelemaa linjaa. Erikoista siinä on 
kuitenkin etuisuuksien antaminen – vaikka tilapäisestikin – työläisille 
ja talonpojille hintojen alennuksien ja tukipalkkioiden muodossa.”16

Kun Suomen Pankin ohjesääntöön oli vuonna 1953 tehty muu-
tokset, jotka kielsivät pankkia lainoittamasta valtiota edes tilapäisesti 
yleislakon jälkeisinä vuosina, hallitus alkoi supistaa jälleen ruoan 
hintatukia ja muita valtion menoja. Lokakuun lopulla 1956 lehdet 
otsikoivat, että huomattavia hinnankorotuksia oli tulossa: ”Voin, 
kahvin, makkaran ja sokerin kuluttajahinnat kohoavat 28–58 %.”17 
Suomen Pankin silloinen johtaja Rainer von Fieandt totesi, että ”voin 
kulutus lienee Suomessa suurempi kuin kaikissa muissa maissa Uutta 
Seelantia lukuun ottamatta. Samoin kulutetaan meillä kahvia, sokeria 
ja makkaraa ylen paljon.”18 Seuraavan vuoden lokakuussa valtio iski 
jälleen ruoan hintatukiaisiin, ja Leipuri-lehti kirjoitti: ”Lokakuu, 
20 päivänä lopetti valtio tukipalkkiot kokonaan sokerilta, kahvilta 
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ja makkaroilta sekä osittain voilta, jonka johdosta sokerin tukku-
myyntihinta nousi yli 57 prosenttia ja voin 25 prosenttia.”19 Jatkuvat 
elintarvikkeiden hintojen korotukset käynnistivät sitten Suomessa 
kansalaisliikehdinnän, ja suuttumus harjoitettuun politiikkaan johti 
vuoden 1958 protestivaaleihin, jossa vasemmisto sai enemmistön 
ja SKDL:sta tuli maan suurin puolue. Syksyn 1958 Fagerholmin 
ns. yöpakkahallituksen budjetti leikkasi edelleen hintatukia, mutta 
seuraavat Maalaisliiton vähemmistöhallitukset alkoivat nostaa näitä 
tukiaisia, ja enemmistöasemassa olevat talouspoliittisissa linjauksissa 
toisensa löytäneet vasemmistopuolueet hyväksyivät linjan. Poliittiset 
käänteet näkyvät jyrkkinä maatalouden hintatukien suuruutta ku-
vaavassa kuviossa.

Leivän hinta oli keskeinen kysymys vielä 1950-luvun lopun Suo-
messa. Keväällä 1958 leipomoalan yrittäjiä edustava Leipuri-lehti 
kirjoitti otsikolla: ”Leivän hinta kaatoi hallituksen”. Lehti totesi, 
että ”viljan kaksihintajärjestelmän poistaminen ja siitä johtunut 
jauhojen ja leivän hinnan nousu 5–6 markalla 400 gr. yksiköiltä 
aiheuttivat kaksi välikysymystä ja niiden johdosta kolme päivää kes-
täneen kiivassävyisen maratonkeskustelun eduskunnassa sekä Rainer 
v. Fieandtin hallituksen kaatumisen. Niin harvinainen tapaus kuin 
hallituksen kaatuminen viljatuotteiden hintaan onkin, niin se kui-
tenkin todistuksena siitä, miten poliittinen ja muutenkin tärkeä leipä 
oloissamme on, samalla kun se kouriintuntuvasti osoittaa, miksi 
leivälle hintasäännöstelyn vallitessa on ollut vaikea saada yrittäjien 
oikeudenmukaiseksi katsomaa hintaa.”20 

Talouspoliittista suuntataistelua käytiin myös puolueiden sisällä. 
SDP:n johto hävisi puoluekokouksessa 1956 puheenjohtajavaalin ja 
muodosti uuden opposition, joka alkoi julkaista TTK-nimistä lehteä. 
Tässä lehdessä selviteltiin koko sivun mittaisella artikkelilla puoluetta 
jakavien ruoalle maksettavien subventioiden luonnetta. Artikkelissa 
Maija-vaimo kyselee ja ammattiosaston kokouksissa käyvä aviomies 
Matti opettaa, että subventiot ovat nimenomaan köyhän etu. Kysees-
sä on tulonjako, koska rahat subventioihin kerätään rikkailta ja köyhä 
saa ostaa ruoan halvemmalla. Artikkelin lopussa valaistunut Maija-
vaimo toteaa: ”Mutta on se ihme, että moni vähäväkinen ihminenkin 
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puhuu subventioista niin kuin pahimmista vihollisistaan. Se sanoma-
lehtikirjoittelu ja suurituloisten ja itsekkäiden ihmisten sananselitys 
on johtanut monen harhaan taistelemaan itseään vastaan.”21

Leivän hinta ei enää vaurastuneessa Suomessa kaada hallituksia 
eivätkä naiset lähde kadulle, jos kahvin ja sokerin hintoja nostetaan, 
koska näiden tuotteiden osuus kokonaiskulutuksesta on nykyään 
melko pieni. Toisen maailmansodan jälkeisenä aikana ruoan hintojen 
subventointi oli kuitenkin hyvin tärkeä osa aikakauden sosiaalipoli-
tiikkaa, ja hintasubventioiden kustannukset muodostivat korkeim-
millaan jopa 14 prosentin osuuden valtion budjettimenoista. 

Maataloustukien sisällä muutakin sosiaalipolitiikkaa

Koko sodanjälkeisten vuosien tukipolitiikka oli kuumeisten riitojen, 
puoluekompromissien ja välistävetojen aikaa. Tapio Bergholmin mu-
kaan vastakkain olivat kuluttajat sekä osittain ulkopuoliselta ostavat 
pienviljelijät, jotka vastustivat hintojen korotuksia ja toisaalta maa-
taloustuottajat, jotka halusivat tuotteistaan parempia hintoja. Kun 
maanviljelijät halusivat sopimuksia, jotka turvaisivat heille saman tu-
lotason kuin työntekijöillä oli, elintarvikkeiden hintojen korotukset 
aiheuttivat inflaatiota ja palkkaliikkeitä, indeksien laukeamista. SAK 
ja sosialidemokraattinen pienviljelijäsiipi ajoi ns. tuotantotukilinjaa. 
Tällä pyrittiin tukemaan maanviljelystä niin, etteivät maataloustuot-
teiden hinnat nousisi kuluttajille, ei syntyisi palkankorotuspaineita 
eikä inflaatio lisääntyisi.22 Tuotantotukimallissa valtion taloudellinen 
tuki suunnattiin tiloille sellaisessa muodossa, jolla ne parantaisivat 
tuottavuuttaan esimerkiksi lannoitteiden ja ojittamisen avulla, kun 
taas hintatuki suunnattiin elintarvikkeiden tuotannon määrän mu-
kaisesti ja oli siten edullisempi suurten tuotantomäärien myyjille. 

Tukiin sisältyi myös sellaisia osia, joiden luonne oli sosiaalipoliit-
tinen. Tällainen oli esimerkiksi oman maidon juomatuki. Lähinnä 
sosialidemokraatteja edustaneen Pelto ja Koti -lehden artikkelissa 
valitettiin syyskuussa 1956 maataloustuloratkaisun ongelmia: ”Viime 
elokuun loppuun asti maksettiin tuottajille omassa taloudessa käyttä-
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mästään maidosta – 24 litraa kuukaudessa henkeä kohti – subventioi-
ta 4:65 litralta, mutta ne poistettiin syyskuun 1. päivästä lähtien. Em. 
päätöksen huomioonottaen vedettiin tällä tavalla tuottajaväestöltä 
pois lähes 2 miljardin markan vuositulo. Maidon tuottajahinnan ko-
rotus 40 p/kg tekee vuosittain vajaa 1 200 miljoonaa markkaa, joten 
nettomenetys on n. 800 miljoonaa markkaa. Pienviljelijät joutuvat 
käyttämään suhteellisesti suuremman osan tuottamastaan maidosta 
sellaisenaan oman perheensä kulutukseen, joten näiden pientuotta-
jien menetys on sitä suurempi mitä vähemmän heillä riittää maitoa 
myytäväksi.”23 

SKP:n aineistossa vuodelta 1957 todetaan myös, miten ”sodan 
jälkeen pienviljelijöille ryhdyttiin kiireellisesti jakamaan myös tuo-
tantotukea erilaisten tukipalkkioiden muodossa niiden tuotanto-
edellytysten parantamiseksi; väkilantojen, väkirehujen, siementen, 
koneiden, rakennustarvikkeiden ym. saannin helpottaminen avasi 
pienviljelmien karjataloudelle suotuisat kehittymismahdollisuudet. 
Jo kolmen vuoden kuluttua voitiin todeta sotien aikaisen elintarvike-
pulan loppuneen ja maataloutemme tuotantosuunnan muuttuneen 
karjatalousvaltaiseksi.”24 Myös Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa, 
jossa käsiteltiin syksyn 1957 maataloustuloratkaisua, maatalouden 
tukeminen nähtiin mitä suurimmassa määrin osana suomalaista 
sosiaalipolitiikkaa. Lehden mukaan maataloustulolaki olikin ”ennen 
kaikkea sosiaalinen laki, jolla pyritään pitämään laajan maaseutuvä-
estön elintaso mahdollisimman korkeana.”25 

Vilja vai maito? Maatalouden luokkajako 

Kysymykseen vilja vai maito liittyi valtavasti sekä kansainvälistä lata-
usta että poliittista jännitettä ja myös tilakokojen ja etelän ja pohjoi-
sen viljelyyn liittyviä ristiriitoja. Kylmillä tiloilla kesti pitkään saada 
maa viljelykuntoon, mutta maitotalous saatiin tuottamaan nopeasti. 
Sadot olivat parempia Etelä- ja Länsi-Suomessa, etenkin jos tilalla oli 
varaa hankkia kunnon väkilannoitteita. Niinpä maito/vilja jakoi ete-
lää ja karuja alueita, uusia ja vanhoja tiloja, varakkaita ja vähävaraisia 
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tiloja. Maidon ja viljan hintasuhteella valittiin myös sosiaalipolitiikan 
linjaa. SKP:n aineistossa kuvataan, miten ”ennen sotaa maatalous-
politiikka edisti ennen kaikkea harvalukuisten suurviljelijöiden etuja 
liian korkean viljan hinnan ja alhaisten maataloustyöntekijöiden 
palkkojen avulla”. 

Pellervo-seuran Markkinatutkimuslaitoksen julkaisussa Maatalous 
ja yhteiskunta 1972 on esitelty maidon ja eri viljalajien tuottajahin-
nat vuodesta 1931. Maidon hinnan suhde viljaan vaihteli paljon. 
Maidon hinta alkoi nousta jo toisen maailmansodan aikana, ja sodan 
jälkeen se oli jopa viljan kilohintaa suurempi ja alkoi sitten tasaisen 
laskun jääden kuitenkin suhteellisesti sotaa edeltänyttä tasoa korke-
ammaksi.26 

Kuvio 2. Maidon tuottajahinnan suhde vehnän tuottajahintaan 1931–1960, prosenttia. 
Lähde: Maatalous ja yhteiskunta 1972.

Karujen maiden pienviljelijöiden ja eteläisen Suomen viljanvilje-
lijöiden väliset konfliktit heijastuivat suoraan myös kansainvälisiin 
näkemyksiin. Pienviljelijäjärjestöt ja etenkin SKDL esittivät, että 
maan luonnolliset tuotanto-olosuhteet olivat sopivia karjataloudelle, 
josta saatiin kansainvälisesti kilpailukykyistä tuotetta, jota voitaisiin 
kahdenvälisellä kaupalla vaihtaa Neuvostoliiton vilja- ja rehutuot-
teisiin. Tämä ajattelutapa ei miellyttänyt tietenkään viljanviljelijöitä, 
joille halpa tuontivilja oli kauhistus. 
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Jos Thaimaan ongelmat liittyvät maatalouden tuki- ja hintapo-
litiikkaan, myös suomalainen maataloustukijärjestelmä kietoutui 
poliittisen järjestelmän sisälle ja tuotti vaikeuksia. Koko 1950-luvun 
ajan Maalaisliitossa voimistui lähinnä puolueen oikeistosiipeä kan-
nattava viljanviljelijöiden ryhmä, joka rahasti tuestaan presidentti 
Kekkoselle etuja viljanviljelyn tukemiseen. Pienviljelijälehdet ja mai-
dontuottajat valittivat asiasta turhaan. Tukimuutosten seurauksena 
viljan viljely lisääntyi, ja se lisääntyi myös sellaisilla alueilla, joilla 
siihen ei ollut suotuisia edellytyksiä. Sodan jälkeen perustetut asu-
tus- ja rintamamiestilat alkoivat myös saada peltojaan tuottaviksi 
1950-luvun aikana. Syksyllä 1961 ihmeteltiin jo lehdissä, mitä tehdä 
kotimaisen huonotasoisen liikaviljan kanssa. Helsingin Sanomissa 
kerrottiin kesäkuussa 1961, että kotimaisen viljanviljely oli lisäänty-
nyt siinä määrin, ettei Neuvostoliiton tuontia enää tarvittaisikaan. 
Lehti arvioi, että viljan ja maidon tukipolitiikan muutos oli purrut 
viljelijöihin.27 Asia ei kuitenkaan ollut näin yksinkertaista. Suoma-
lainen vehnä ei sovi sellaisenaan teolliseen leivän ja leivonnaisten 
valmistukseen, koska vehnän leipoutumisominaisuus jää heikoksi. 
Sitkoa mitataan ns. sakoluvulla ja vuotuisen sakoluvun perusteella on 
määritelty, kuinka paljon vehnään saa sekoittaa ulkomaista parem-
min leipoutuvaa viljaa. Läpi vuosikymmenien leipomo- ja myllyteol-
lisuuden ja toisaalta maataloustuottajien edunvalvojat ovat taistelleet 
tästä sekoitussuhteesta. Esimerkiksi vuonna 1961 kotimaisuusaste oli 
määrätty 80 prosenttiin, ja se aiheutti vilkasta väittelyä tukipolitiikan 
kriteereistä, koska tuet edistivät sellaisen viljelyn edistämistä, jota ei 
täysin kyetty hyödyntämään.28 

Taistelua sosiaalipolitiikan sisällöstä käytiin siis myös silloin, kuin 
kamppailtiin viljan tai maidon tukiaisista, tuotanto- tai hintatuista ja 
monista pienistä erilliskysymyksistä. Näissä vastakkain olivat useim-
miten SKDL:n, SDP:n ja Maalaisliiton pienviljelijäsiipi sekä toisaalta 
Kokoomus sekä Maalaisliiton ja SDP:n oikeisto. 
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Perhe

Elintarvikealoilla joudutaan nykyisinkin usein neuvottelemaan 
maahanmuuttajille pitkiä poissaoloja, kun heidät kutsutaan kotiin 
jommankumman vanhemman sairastuttua. Maahanmuuttajien ko-
timaihinsa lähettämät rahat saattavat olla suuri osa köyhimpien val-
tioiden budjetteja. Monissa osissa maapalloa aikuiset käyvät töissä 
kaukana kotoa, ja kylissä asuu vanhuksia ja lapsia, jotka huoleh-
tivat toisistaan. Kun 1960-luvulla länsimaiden nuoriso nosti esiin 
tunnuksen, ruumis kuuluu itselle, se ikään kuin manifestoi irtioton 
vanhasta maailmasta. Tunnus kuulostanee vieläkin etäiseltä utopialta 
vierastyöläiselle, jonka vanhemmat ja lapset elävät jossain etäisessä 
kylässä hänen lähettämiensä ja usein varsin pienten rahojen turvin. 
Jos perheillä on tiukka keskinäinen elatusvelvollisuus, tilanne muo-
toutunee myös osaksi uskontoa, moraalikoodistoksi, joka korostaa 
perhearvoja. Usein törmääkin keskusteluun, jossa köyhien maiden 
kulttuurista tulevat ihmiset moittivat länsimaita perhearvojen hylki-
misestä. Vähättelemättä vanhusten huonoa kohtelua tai leväperäistä 
lastenkasvatusta voidaan perhearvokeskustelujen taustalla nähdä 
myös erilaisen sosiaaliturvajärjestelmän kokemus ja siitä juontuvat 
arvot ja käsitykset oikeasta ja väärästä.

Suomalainen yhteiskunta eli toisen maailmansodan jälkeen erään-
laisessa välitilassa, jossa perheen keskeinen elatusvelvollisuus oli edel-
leen kirjoitettu lakiin, ja se oli ilmeisesti osa silloisen väestön valtaosan 
moraalikoodistoa. Yhteiskunta alkoi kuitenkin vähitellen auttaa per-
heitä ja näin aste asteelta rapautti aiempaa elatusvelvollisuutta ja siis 
myös vahvoja perhearvoja. 

Lasten lukumäärä on kiinnittynyt yleensä eri puolilla maailmaa 
kulloiseenkin tuotantomuotoon. Työvoimavaltainen pienviljely ja 
vaatimaton infrastruktuuri, jossa ei ole vesijohtoja, viemäreitä tai 
kunnollista sähkön ja lämmityksen jakelua, vaatii paljon käsiä ja siksi 
etenkin maatalousvaltaisissa yhteisöissä perheillä on paljon lapsia. 
Lapset kasvatetaan yleensä pienestä pitäen työhön, koska työteli-
äisyyden ajatellaan myös olevan lapsen tulevaisuuden ja elämässä 
selviämisen kannalta suuri etu, vähän kuin nykyään hyvän koulu-
tuksen hankkiminen. Lapsiluku alkaa laskea yhteiskunnan tekno-
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logian, infrastruktuurin kehittymisen ja kaupungistumisen myötä. 
Maailmanlaajuisesti on myös usein koettu, miten maa-, metsä- ja 
kotitaloustoimintojen koneellistuessa aiemmin tuiki tarpeellinen 
lapsijoukko saattaa muuttua yhtäkkiä liikaväestöksi, mahdollisten 
mellakoiden aiheuttajiksi tai siirtolaisiksi. 

Tämä ilmiö, joka jälleen toistuu useissa maissa, oli myös suoma-
laista arkea 1950-luvulla. Maa- ja metsätalouden tilanne muuttui täy-
dellisesti suurten ikäluokkien lapsuuden aikana. Aarne Hulkkonen 
totesi juhlapuheessaan pienviljelijäväen kesäjuhlilla jo vuonna 1956, 
kuinka traktori- ja sähkövoiman sekä väkirehujen ja lannoitteiden ai-
kakauden kokemus oli osoittanut täysin vanhanaikaiseksi käsityksen 
pienviljelyn järkevyydestä. Maa- ja karjatalouden voimaperäistämi-
sessä olivat suurviljelmät jättäneet kauas jälkeensä pienviljelmät niin 
hehtaarisatojen kuin karjatuotannonkin suhteen.29 Ennen perheen 
omin voimin hoidettavan pienviljelmän ylärajana oli pidetty 10–15 
hehtaarin viljelmää, kun uudella tekniikalla voitiin Hulkkosen mu-
kaan perheviljelmänä hoitaa jo 40–60 hehtaarin tila.30

Vaikka Urho Kekkonen jo 1950 luvun alussa ennakoi tilanteen 
muuttumista kirjassaan Onko maallamme malttia vaurastua?, suu-
ri lapsiluku nähtiin yleisesti vielä tärkeänä sekä yhteiskunnan että 
maaseudun väestön keskuudessa. Pääkaupunkiseudun rakennus- ja 
elintarvikealan eläkeläisille vuonna 2007 tehdyssä kyselytutkimuk-
sessa vastaajien perheiden lapsiluku kuvaa yleisimminkin tunnis-
tettua tilannetta.31 Lapsiluku oli pienempi sekä ammattityöläisten 
että kaupunkimaisesti asuneiden vastaajien lapsuuden perheissä. 
Isot perheet olivat yleisempiä maaseudulla, maatiloilla ja etenkin 
Itä- ja Pohjois-Suomessa.32 Pienviljely-yhteisön työvoimatarpeen ja 
perinteisten näkemysten lisäksi lasten tekoon suomalaisia kannusti 
virallinen politiikka ja tukijärjestelmä ja lasten hankkimista tuettiin; 
asutuslainat, niiden korot ja lyhennykset pitivät sisällään perheelle 
helpotuksia lasten syntymän johdosta. 

Sotien jälkeisenä aikana päätettiin lapsilisien maksusta. Pekka 
Kuusen arvion mukaan esimerkiksi viisilapsisen pienviljelijäperheen 
käytettävissä olevat tulot lisääntyivät keskimäärin noin neljänneksellä 
lapsilisien ansiosta. Vuonna 1949 lapsilisien osuus oli 40 prosent-
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tia kaikista valtion sosiaalimenoista ja 1950-luvulla kaikista valtion 
kassamenoista noin 8 prosenttia.33 Suomen Sosialidemokraatti vuo-
delta 1956 kertoi, että peräti 630 880 lasta sai lapsilisää.34 Lapsilisät 
maksettiin äitien tileille, ja siten ne lisäsivät myös perheiden sisäistä 
talousdemokratiaa. Miesten tuloista riippuvaisille kotiäideille asia 
oli hyvin tärkeä.

Syyskuussa 1958 Helsingin Sanomat esitteli Kansallisosakepankin 
kuukausikatsausta lapsilisien jakautumisesta eri veronmaksajaryh-
mien välille. Katsauksessa oli laskettu, mitkä tuloluokat maksoivat 
eniten veroja ja ketkä hyötyivät lapsilisistä. Lehdessä kerrottiin, että 
alin neljännes, sellaiset perheet, joita valtio ei lainkaan verottanut, sai 
reilusti yli puolet kaikista lapsilisistä eli 12,3 miljardia, kun kaikki 
muut ryhmät saivat lapsilisiä yhteensä noin 8 miljardia.35 Pienillä 
mökkiläistiloilla oli paljon lapsia mutta niin vähän tuloja, etteivät 
he maksaneet veroja laisinkaan. Lapsilisät olivatkin merkittävä sosi-
aalipoliittinen tuki etenkin puoliomavaraisille mökkiläisille, joilla oli 
paljon lapsia. Lapsilla oli tärkeä rooli työnteossa mutta myös tulevina 
vanhusten turvallisuuden huolehtijoina. 

Vanhukset ja nuoret

Aino Tervonen (s.1937) syntyi pienellä tilalla Vaalan Säresniemen 
kylässä. Tilalla oli peltoa neljä hehtaaria ja neljä lehmää. Lapsia oli 
kymmenen ja Aino oli yhdeksäs: ”Kaupasta hankittiin kahvia, soke-
ria ja vehnäjauhoja, tulitikkuja ja lamppuöljyä ja suolaa. Äiti leipoi 
savottaan.” Ainon isä oli SKDL:n kunnanvaltuutettu, ja ”isojenkin 
talojen isännät hiihti meille puhumaan, että pidäs puolias”, kun kylän 
eduista oli kyse. Käytiin kirkossa ja laulettiin kirkkokuorossa, isän 
mielestä piti kunnioittaa kaikkia. Maaseudulla oli vähän tekemistä, ja 
miehetkin kävivät ompeluseuroissa. Perheessä oli paljon naurettu sitä, 
että Ainon äiti oli kehunut, kuinka hyvin Toivolan Juha oli osannut 
käyttäytyä ompeluseuran kokouksessa, ja sen jälkeen Ainon isä oli 
oikein peilin edessä laittautunut seuraavaan kokoukseen. Showta 
pidettiin, Aino ennusti pelikorteista, polkupyörillä käytiin tansseissa 
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seitsemän ja yhdeksän kilometrin päässä Jylhämän voimalaitostyö-
maan järjestötalolla ja maamiesseuran talolla. Vuonna 1960 Aino 
näki Kansan Tahdossa työpaikkailmoituksen Vehnäkeskukseen Ou-
lussa, ja hän pääsi sinne oppiin. Pian hänen isänsä kuitenkin sairastui, 
joutui Ouluun sairaalaan ja kuolinvuoteellaan sanoi Ainolle: ”meet 
äitin luokse, muuta kottiin ja piä huoli.” Aino otti lopputilin itkun 
kanssa: ”mun piti lähteä, en ollu katkera, kaikki muu olis ollu väärin.” 
Vaalassa hän sitten hoiti talon työt ja lisäksi työskenteli paikkakunnan 
pienissä leipomoissa viitisen vuotta äitinsä kuolemaan saakka.36 

Aino Tervosen lyhyt muistelma vie meidät maailmaan, jota monet 
tänäkin päivänä nostalgisesti kaipaavat ja vaativat paluuta sellaiseen 
lainsäädäntöön, että lasten tulee elättää vanhempansa. Eläkeläisten 
elatuskysymys oli myös suuri keskustelunaihe 1950-luvulla. Ennen 
uusia eläkelakejakin vanhojen ihmisten oli ollut elettävä, ja niinpä 
maassa oli monia järjestelmiä, jotka ainakin osalle tarjosivat koh-
tuullisen elämän. Osa vanhuksista työskenteli niin kauan kuin pystyi 
ja eli saamillaan palkkatuloilla ja/tai viljelyllä. Valtion ja kuntien 
virkamiehillä ja osalla työntekijöistä oli omat eläkejärjestelmänsä. 
Vuonna 1955 huoltoapulakia uudistettaessa korvausvelvollisten pii-
ristä poistettiin toisen polven sukulaiset, mutta lasten velvollisuus 
huoltaa vanhempiaan ja vanhempien velvollisuus pitää huolta myös 
täysikäisistä lapsistaan säilytettiin.37 

Palkansaajille oli huoltoapulain 5 pykälän mukainen oikeus saada 
työnantajilta eläkettä kahdenkymmenen vuoden yhtäjaksoisen palve-
lun jälkeen, vaikka tässäkin oletettiin, että ensisijainen elatusvelvol-
lisuus oli vanhuksen lapsilla. Asia oli vaikea ja Elintarviketyöläisten 
Liiton Elintae-lehdissä oli säännöllisesti ammattiosastojen julkilau-
sumia eläkeasioista sodan jälkeisinä vuosina. Monissa julkilausumissa 
moitittiin työnantajia siitä, että he sanoivat työntekijöitään irti juuri 
ennen kuin eläkkeisiin vaadittu 20 vuoden työskentely olisi um-
peutunut. Myös köyhäinhoidon ylitarkastaja Paavo Mustala arvioi 
Sosiaalisessa Aikakausikirjassa, että huolimatta niistä valitettavista 
tapauksista, ”jolloin vähäiset ja keskikokoiset liikkeet taloudelli-
sen rasituksen pelosta ovat vapauttaneet työntekijät palveluksestaan 
ennen kuin he ovat ennättäneet olla työssä 20 vuotta, on toisaalta 
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tyydytyksellä todettava, että useat pienemmät mutta varsinkin suu-
ret liikkeet ovat auliisti täyttäneet lain edellyttämän velvollisuuden 
vanhaa työntekijäänsä kohtaan.”38 

Vuonna 1937 säädetty ensimmäinen kansaneläkeuudistus oli 
osoittautunut vaatimattomaksi, ja se jätti eläkeläiset jälkeen yleisestä 
elintason kohoamisesta etenkin sodan aikaisen ja jälkeisen inflaation 
takia. Vuonna 1950 vain noin 15 prosenttia eläkeiän ylittäneistä sai 
eläkettä, joka tasoltaan oli vaatimaton ja kaikkine lisineenkin vastasi 
vain noin 15 prosenttia työntekijän palkasta.39 Kansaneläkejärjestel-
mä uudistettiin perin pohjin vuonna 1956. Vuonna 1957 valtion ko-
konaiseläkemenot kasvoivat 2,5-kertaisiksi vuoden 1956 menoihin 
verrattuna. Niiden osuus valtion kaikista kassamenoista oli vuosina 
1957–1966 noin 8 prosenttia.40

Kaikille samansuuruinen kansaneläke koettiin etenkin maaseudul-
la suurena uudistuksena, mutta se ei turvannut kaupunkilaiseläkeläi-
sille siedettävää toimeentuloa. Pekka Kuusen asiantuntijalausunnossa 
todettiin, että ns. syytinkieläkkeet olivat vielä maaseudulla tavallisia, 
ja kansaneläke ainakin eräissä tutkituissa maalaiskunnissa näytti 
takaavan vanhuksille kulutustason, joka oli kohtuullisessa suhteessa 
asianomaisena alueen väestön aktiivin osan kulutustasoon.41 Tyyne 
Leivo-Larsson arvioi, etteivät uudetkaan eläkkeet olleet niin suuria, 
että ne yksistään kykenisivät takaamaan riittävän turvan eläkeläi-
selle: ”Mutta ottamalla huomioon, että useimmilla eläkeläisillä on 
lisäksi muita tuloja tai sitten he asuvat omaistensa kanssa yhteisessä 
taloudessa, tämä uudistus tulee tuntumaan taloudellisena helpotuk-
sena paljon useammalle kuin eläkeläisten lukumäärä on. Ja onhan 
heitäkin jo noin 400 000.”42 Jos Aino Tervonen ja tuhannet muut 
maaseudulla kasvaneet olivat oppineet ja sisäistäneet vastuun van-
hempiensa vanhuuden turvaamisesta, kaupungeissa asioista ilmeisesti 
ajateltiin jo silloin toisin. Yrjö Heleniuksen tutkimus Omavastuu vai 
yhteisvastuu käsitteli tamperelaisten mielipiteitä vuonna 1963 eläke-
läisten elatuksesta. Tutkimuksen mukaan työväen kerrostumasta 77 
prosenttia ja johtavasta kerrostumasta 81 prosenttia oli samaa mieltä 
seuraavan väittämän kanssa: ”Jokaisen pitää itse ponnistella ja säästää 
vanhuutensa varalle, eikä jättää itseään yhteiskunnan elätettäväksi.”43 
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Aikakauden lainsäädännön ja ajattelutavan taustalla oli vielä ai-
kaisempi historiallinen tilanne, jossa maaseudun väestö muodosti 
ehdottoman valtaenemmistön kansalaisista ja jossa vanhukset jäivät 
asumaan lapsille luovutetun tilan tuvan nurkkaan tai eläkemökkei-
hin. Iäkkäät rengit ja piiat saivat myös jonkinlaista syytinkiapua, 
johon lisätienestiä toi oma lehmä, risujen keruu joutomailta ja lä-
hellä asuvien lasten apu sekä työnteko siinä määrin kuin terveys sen 
mahdollisti. Miljoona ihmistä muutti seuraavina vuosikymmeninä 
pois kotiseuduiltaan, eikä heistä valtaosa kyennyt enää omien per-
heidensä ja työnsä takia samanlaisiin ratkaisuihin kuin mihin nuori 
Aino Tervonen vielä 1960-luvun alussa päätyi. Oletettavasti 1960- ja 
1970-luvuilla alettiin hyväksyä yleisesti uusi mullistava ajatus, että 
eläkkeen tulee kertyä niin suureksi, että vanhus selviää sen varassa 
ilman työntekoa, perunamaata, lehmää, omia säästöjä tai lasten ra-
hallista tukea itsenäisenä ja omissa oloissaan. Valtaosalle nykyajan 
eläkeläisistä mahdollisuus päästä lastensa perheiden nurkkiin loppu-
iäkseen ei välttämättä kuulosta idylliseltä, eikä sitä idyllinä pitänyt 
moni aikalainenkaan. Eläkejärjestelmien kehittyminen on tuottanut 
suuressa mittakaavassa kolmannen elämän ilmiöksi kutsutun uuden 
vaiheen, jota viettää hilpeä ja harrastava eläkeläisjoukko. 

Kun professori Urpo Kangas esitteli helmikuussa 2014 näkemys-
tään siitä, että lasten velvollisuus elättää vanhempansa tulisi palauttaa 
lakiin, ehdotus herätti vilkkaan keskustelun.44 Mielenkiintoista kyllä, 
ylen Suora linja -yleisönosaston keskusteluissa jako kulki entisten ja-
kolinjojen mukaisena. Maatalojen emännät kannattivat elatusvelvol-
lisuuden palauttamista ja kertoivat, kuinka heidän perheissään edel-
leen isovanhemmat ja lapset asuivat yhdessä, kun taas kaupunkilaiset 
vetosivat työpaikkoihinsa, pieniin asuntoihin ja pitkiin välimatkoi-
hin. Keskusteluissa jäi lähes kokonaan huomioimatta, että vuodesta 
1962 työntekijöiden palkasta osa on maksettu työeläkelaitoksiin, 
joilla on vastasitoumus maksaa työntekijöille ansioihin suhteutettu 
eläke heidän vanhuutensa ajalta.45 Ilman työeläkejärjestelmää kansa-
laiset olisivat aikanaan todennäköisesti vaatineet itselleen enemmän 
palkkaa, ja ainakin suuri osa ihmisistä olisi pyrkinyt valmistautumaan 
vanhuuteensa omien säästöjensä ja sijoitusten avulla. Suomalaiset 
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eivät pärjää kovinkaan hyvin eri maiden varallisuusvertailuissa ja 
YK:n Widerin vuonna 2996 tekemän varallisuustutkimuksen eräs 
selitys tilanteeseen on, ettei suomalaisten ole tarvinnut varautua 
vanhuuden varalta suhteellisen anteliaan sosiaaliturvan takia.46 Van-
husten toimeentulo olisi myös eittämättä polarisoitunut nykyisestä 
huomattavasti suuremmaksi, koska kaikki eivät olisi ymmärtäneet 
tai kyenneet varautumaan vanhuuteensa. Koko yhteiskunnan sosi-
aalinen ja rakenteellinen malli olisi toisenlainen. Mutta jopa kansan-
eläkejärjestelmän olemassaolo unohtui keskustelupalstoilla. Käyty 
keskustelu ja Kankaan avaukset olivat mielenkiintoinen osoitus siitä, 
miten nopeasti pitkän historian mallit nousevat esiin.

Asuminen

Suomalainen kompromissi rakentui kansalaissodan ja itsenäistymisen 
jälkeen paljolti torpparivapautuksen ympärille. Pienviljelyaate/maa-
hengen aate yhdisti työväenliikkeen kumpaakin puoluetta, maalais-
liittoa ja osin kokoomukselaista gebhardtilaista sosiaalireformistista 
suuntausta sekä myös Lapuan liikkeen viljelijöitä. Se muodosti erään-
laisen kansallisen tuotantomuodon konsensuksen pohjan, jota eri 
yhteiskuntaryhmät tulkitsivat eri tavoin ja omista lähtökohdistaan. 
Vasemmistolaisissa pienviljelijäjulkaisuissa toisteltiin vuosikymme-
nestä toiseen maiden yksityisomistamisen ihannetta: näkemystä, että 
maa kuuluu sille, joka sitä viljelee. Pienviljelijä liiton lehdet kuvaili-
vat, kuinka ”laiskoista taksvärkkäreistä” tuli ahkeria omien tilojensa 
hoitajia ja kuinka suurten tilojen takamaat muuttuivat kukoistaviksi 
tiloiksi torpparien saatua ne omaan omistukseensa.47 Vasemmisto 
sitoutui tätä kautta omavaraistalouden raatamisen ideologiaan, joka 
perustui maaseudun pieneläjien perinteiseen ankaran elämän koke-
mukseen ja selviytymismalliin.

Monet haasteltavani, aikalaismuistelija ja kirjailijat ovat kuvailleet 
maattomien ongelmia ennen toista maailmansotaa. 1930 luvun 
lamaa tutkinut Gia Virkkunen toteaa, ettei kukaan hänen haastatel-
luistaan tarkentanut kysymystä, joka käsitteli talollisten ja työläisten 
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välistä juopaa. Lähes jokaisessa vastauksessa raja vedettiin talollisen 
ja työläisen välille.48 Kansanedustajankin toiminut Hannes Tiainen 
kuvailee muistelmissaan, miten maattoman elämä oli ennen toista 
maailmansotaa kurjan ja köyhän ja siinä välissä olevan elämää, mutta 
”maata omistava mökkiläinen oli jo ihminen vertaistensa seurassa.”49 
Suomessa oli valtavaa maannälkää. Toisen maailmansodan aikana ja 
heti sen päättymisen julkaistujen asutuskomiteoiden mietinnöissä 
nouseekin esiin torpparivapautuksen merkitys ja pienviljelyksen 
ihannointi.50 Sodan jälkeen ihmiset panivat toivonsa oman tilan 
saamiseen ja asia herätti laajaa kamppailua ja väittelyä. Vielä 1960 
luvun alkuvuosina, jolloin asutustoiminta oli hiipumassa ja pien-
viljelyksen kannattamattomuus näkyvissä, uusia asutushakemuksia 
tehtiin kymmeniä tuhansia. 

Vanhan pienviljelyhegemonian ajattelutapaa ja sosiaalisen turvan 
käsitettä kuvannee myös, kuinka sodan aikana julkaistussa asustus-
komitean mietinnössä todettiin, että sotaleskelle ja orvoille lapsineen 
pitää antaa maata raivattavaksi. Komiteamietinnössä arvioitiin, ettei 
yhteiskunta koskaan pysty antamaan rahallisesti niin paljon avustus-
ta, että se turvaisi mainituille henkilöille kohtuullisen toimeentulon 
ja todettiin, ettei ”tällainen avustamisen muoto sitä paitsi yhteiskun-
nallisista syistä ole soveliaskaan”. Ratkaisuna komiteamietintö totesi, 
kuinka ”monta kertaa on jouduttu havaitsemaan, ettei maaseudulla 
perheen huoltajan kuolema ole niin ratkaiseva kuin muissa yhteis-
kuntaluokissa, koska maata viljelevällä perheellä on toimeentulonsa 
perustana viljelmä. Perhe voi jatkaa työtänsä vaikkakin perheen pää 
on poistunut elävien joukosta…Mainittakoon ainoastaan, että leski 
ja lapset voivat kykyjensä mukaan osallistua vaikkapa pienenkin 
tilan hoitoon siitä puhumattakaan, että lapsien varttuessa heidän 
työkykynsä kasvaa.”51

SKP:n ja SDP:n kannattajista suuri osa asui vielä maaseudulla. 
Maareformin toteuttamiseen liittyi ideologista kamppailua, jossa 
toisella puolella oli maalaisliiton pienviljelijäsiipi, SDP:n pienvilje-
lijäsiipi ja SKDL. Vastapuolella olivat lähinnä suurmaanomistajat 
ja heidän taustayhteisönsä.52 SKP vaati mm. lisämaata, karjalais-
ten asuttamista, pienviljelijöille apua kato-ongelmiin, maata sitä 
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toivoville maataloustyöläisille ja kansanhuollon säännöstelymää-
räyksiin pienviljelijöitä suosivia muutoksia.53 SKP:n Uudenmaan 
piirin kokouksessa todettiin, että ”rintamamiesten maansaannista 
huhuttiin sodan vielä riehuessa. Heille luvattiin maata ja viihtyisiä 
koteja. Suurmaanomistajat järjestäytyvät nyt rintamamiehiä ja muita 
maannälkäisiä vastaan.” Alustaja vaati suurten tilojen pakkoluovutta-
mista, korottomia lainoja ja mm. tukea salaojitukseen, metsämaiden 
ojitukseen ja metsän kylvöön.54 SKDL:n vuoden 1949 liittokokouk-
sessa arvioitiin, että ensimmäinen liittokokous kulki maareformin 
merkeissä. ”Siirtoväki ja satatuhantinen maan ja lisämaantarvitsijain 
joukko odotti toivorikkaana suurimman toiveensa täyttymistä: päästä 
rakentamaan omalle maalleen omaa kotiaan.”55 

 Suomessa toteutettiinkin valtaisa asutustyö, jossa yli satatuhat-
ta siirtokarjalais- ja rintamaveteraaniperhettä sai hankittua valtion 
edullisilla lainaehdoilla itselleen maatilan. Vuoden 1945 loppuun 
mennessä siirtoväen asutushakemuksia kertyi 45 000 ja 93 000 oli 
muiden, pääasiassa rintamamiesten ja sotaleskien tekemiä.56 Asu-
tustoiminta tuotti 126 210 tilaa tai tonttia. Maahan rakennettiin 
uusia kyliä, niille tiet, koulut, postit ja maitolaiturit. Metsiä ja soita 
raivattiin viljelykselle, kiviä kaivettiin maasta, peltoja salaojitettiin.57 
Asutustoiminnan kulut valtion budjetin loppusummasta vaihtelivat 
vuosien 1946–1956 välillä kymmenen ja viiden prosentin välillä, 
jonka jälkeen ne laskivat kahteen kolmeen prosenttiin. Maatilojen 
peruskorjausta valtio tuki keskimäärin kahdella prosentilla vuosittain 
1950-luvun ajan.58 Aikakauden lasten muistelmissa pellon raivausta 
ja tilan rakennustyötä monikaan ei muista ilolla, vaan se koettiin 
hyvin raskaana raatamisena. Eräs haastelluistani muisteli isänsä sa-
noneen, että sodasta tulevien vihaisten miesten kapina ohjattiin 
turpeeseen. Traagista kyllä, jo vuonna 1962 julkaistussa maatalousko-
mitean mietinnössä jouduttiin toteamaan, että koko sodanjälkeinen 
pellonraivaus oli osoittautumassa turhaksi.59 

Asutustoiminnalla oli kaikesta huolimatta mitä suurimmassa mää-
rin sosiaalipoliittinen ja yhteiskunnallisia eroja tasoittava luonne. 
Sen puolesta kamppailivat kummatkin vasemmistopuolueet ja sillä 
oli takanaan voimakas kansalaismielipide, joka perustui aiemman 
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vaiheen koetuille epäoikeudenmukaisuuksille ja torpparivapautuksen 
perinnölle. Sodanjälkeinen massiivinen asutustoiminta ja pellon-
raivaus ovat olleet tavattoman työläs ja kansalaisten mieleen painunut 
vaihe suomalaista historiaa. Jokaisessa eläkeläisille järjestetyssä tilai-
suudessa ja haastatteluissa teema nousee keskusteluun. Yhä edelleen 
pohditaan, olisiko joku muu ratkaisu ollut mahdollinen ja järkevä, 
mutta vastauksia ei kukaan osaa antaa. 

Asuntopula oli etenkin kaupungeissa valtava sodan jälkeisinä vuo-
sina. Vuonna 1949 Suomeen perustettiin asuntotuotantotoimikunta 
ja Asuntorakennustuotannon valtuuskunta Arava vastoin oikeiston 
ehdotusta, jonka mukaan säästöpankkiketju oli hoitanut systeemin. 
Arava pystyi myöntämään valtion tukemia halpakorkoisia lainoja 
kaikille rakentajille, olivatpa ne kuntia, yleishyödyllisiä tai grynderi-
rakennuttajia tai yksityisiä rakentajaperheitä. Suomessa rakennettiin 
uusia asuntoja koko 1950-luvun ajan noin 30 000 vuodessa. Näis-
tä kolmasosa rakennettiin Aravan rahoituksella, runsas kolmasosa 
maatilahallituksen rahoituksella ja loput yksityisin varoin.60 Stan-
dardisoimislaitos suunnitteli myös erikseen aravalainoitukselle so-
pivan kuuden tyyppitalon malliston vuonna 1950. Valtion tukemaa 
asuntolainoitusta on syytä myös pitää tärkeänä sosiaalipoliittisena 
toimintana, jolla oli kansalaisten tuki ja jonka rahoitusmalli ja laajuus 
olivat jatkuvan poliittisen kamppailun kohde. 

Työ ja työttömyys

On paljon puhuttu työmoraalista, jota on liitetty luterilaisuuteen tai 
sosialidemokratiaan. Pääkaupunkiseudun eläkeläisille tehty kysely-
tutkimus ja muut tekemäni haastattelut eivät johdattele työnteon 
ihannoinnin ajatuksia kirkkoon tai puoluepolitiikkaan vaan niukan 
omavaraistalouden oloissa vatsan täyttämiseen kehittymättömän 
maatalousteknologian ja puutteellisen infrastruktuurin oloissa. Pien-
viljelystaloudessa oli pakko tehdä valtavasti töitä, jotta perhe selvisi 
paleltumatta hengissä. Tämän ideologian takana oli kyläyhteisöjen 
pitkän kokemuksen tuottamat opetukset siitä, miten suomalaisessa 
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maalaismaailmassa pysyttiin hengissä. Perunalla ja maidolla selvi-
si vaikeina aikoina. Marjojen, vihannesten ja kalan avulla ruoan 
ravintoarvot paranivat, ja polttopuut, vesi, eläinten rehu ja jopa 
rakennustarpeista suuri osa saatiin ympäristöstä; monilla seuduilla 
agraarimiljöö mahdollisti ahkeralle siten tiettyä vähimmäisturvaa. 

Ylempien yhteiskuntaluokkien etuihin oli kuulunut oikeus olla 
osallistumatta ruumiilliseen työhön. Työnteko oli näin määrittänyt 
satojen ellei tuhansien vuosien ajan yhteiskunnan hierarkian. Lähes 
kaikkialla alimman portaan ovat muodostaneet ne, jotka siivoavat, 
keittävät, kuokkivat ja rakentavat. Työnteon ja omillaan pärjäämisen 
eetosta voidaan pitää nuoren itsenäisen talonpoikaisvaltion ideologi-
sena irtiottona vanhaan sääty-yhteiskuntaan ja sen eriarvoisuuteen. 
Uuteen ideologiaan sisältyi vanhan aateliston ja elitismin vastaisuus, 
työnteolla taattava tasa-arvo vastaan perityt säätyetuoikeudet: tope-
liaaninen ”perttuloiden” elämän kanonisointi ja ”bertersköldien” 
etuoikeuksien loppu. Tämän näkemyksen jakoi sekä kasvava palk-
katyöläisten joukko että maaseudun ihmiset, ja se muodosti maail-
mansotien välisen ajan yhdistävän hegemonisen siteen. 

Kaupungistumisen ja teknologian kehittymisen myötä tämäkin 
raskaan ruumiillisen työn ihannointi alkoi kyseenalaistua. Jos Pienvil-
jelijä-lehti vielä vuonna 1954 kuvasi tulevaisuudenuskon symbolina, 
kuinka ”Jokela kaivaa sisukkaana ojaansa, tulevaa valtaojaa, joka vie 
nälän ja puutteen pieneläjän vähäisiltä tilauksilta”61, aikakauden 
nuorten unelmissa siinsivät moottoripyörät ja konevoimalla toimiva 
tuotanto, joka korvasi raskasta ihmistyötä. Jatkuvaan raatamiseen 
tottuneista pientilojen pojista tuli tehtaissa urakkatyöläisiä, jotka op-
pivat jarruttamaan työvauhtiaan, ettei urakka kärsi. Suurtuotannosta 
ja tehokkuudesta tuli uusi yhteiskuntaryhmiä yhdistävä ideologia, 
kun suurella innolla tuhottiin vanhaa rakennuskantaa ja vanhentu-
nutta käsiteollisuutta. 

Teknologia eteni kaikkialla yhteiskunnassa, ja etenkin maaseudulle 
se merkitsi suurta työttömyyttä. Asutustoiminnan työllistävä vaikutus 
heikkeni syrjäkylillä perusinfrastruktuurin valmistuttua.62 Kuljetus 
siirtyi vesireiteiltä maanteille, moottorisaha yleistyi, puun kuorinta 
siirtyi tehtaisiin ja traktori syrjäytti hevosen.63 Vanhan tuotantomuo-
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don lahoaminen lisäsi työttömyyttä, ja vanhan pienviljelyideologi-
an aate raha-avustusten haitallisuudesta ohjasi työllisyydenhoidon 
työttömyystöihin. Vuoden 1958 työskennelleen työttömyysvakuu-
tuksen periaatekomitean mietintö totesi työttömyyden luonteen 
muuttuneen, ja komitea pelkäsi työttömyydestä tulevan pysyvä il-
miö.64 Työttömyyspolitiikan varsinaisissa perusteissa, joita sovellettiin 
1930-luvulla, ei mietinnön mukaan toisen maailmansodan jälkeen 
ollut tapahtunut oleellisia muutoksia. Suoranaista raha-avustusten 
jakamista ilman vastasuoritusta oli pidetty vahingollisena, koska se 
vaikutti moraalisesti rappeuttavasti työntekijän vastuuntuntoon.65 

”Kun työttömät pantiin tietyömaihin, tie- ja vesirakennushallituk-
sesta tuli Pohjoismaiden suurin työnantaja”, toteaa Marko Nenonen 
kuvatessaan työllistämistöiden laajuutta.66 Työllisyystyöt herättivät 
suurta närkästystä oikeistopuolueiden piirissä. ”Valtion investoin-
tipolitiikkaa harjoitetaan eduskunnan työllisyyslainoja jakamalla”, 
kirjoitti Uusi Aura. ”Salasosialisointia suoritetaan salarahoin.”67 
Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa esiteltiin, miten työttömyys-
työmaiden ylläpidon kustannuksiin menee melkein 10 % valtion 
budjettivaroista.68 Valtio ja kunnat työllistävät jo noin 60 000–70 
000 työtöntä, raportoi ministeri Hannes Tiainen maaliskuussa.69 
Syyskuussa 1957 Helsingin Sanomissa pohdittiin työttömyystöiden 
kustannuksia ja todettiin, että työttömyysmäärärahat käsittivät jo 
15 % budjetin menoista.70 Työllisyystöiden luonteeseen sisältyneet 
ongelmat pitivät sisällään myös vanhan ja uuden työkäsityksen risti-
riitoja. Helsingin Sanomien arvioitiin, että Aarre Hongan johtaman 
komitean mietintö oli ollut epäjohdonmukainen, kun toisaalta suo-
siteltiin koneiden ja autojen käytön vähentämistä ja toisaalta siirto-
työmaiden käytön lisäämistä. Eihän ollut mitään mieltä koota väkeä 
ympäri Suomen johonkin paikkaan lunta luomaan.71 

Työttömyystyöt olivat siis pienviljelijävaltaisen Suomen työtä 
ihannoivan ideologian mukainen sosiaalipoliittinen vastaus lisään-
tyvään työttömyyteen, ja työttömyystyöt, niiden laajuus ja töitä 
maksettava palkka olivat kovan poliittisen kamppailun ja kansalais-
toiminnan kohde. 
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Valtio

Valtioiden keskeinen funktio on ollut pitkän historian aikana pää-
asiassa suojelun ja ryöstön ristiriitainen yhtälö, ja perheet, suvut ja 
kyläyhteisöt ovat joutuneet selviytymään melko lailla omillaan. Jos 
entisaikain ryöstelevät aateliset veivätkin valtion kassan lukemat-
tomiin sotiinsa tai ylellisyyteen, kyläyhteisöt saattoivat silti pysyä 
hengissä ja toimia entiseen tapaansa. Sen sijaan nykyisen kaltaisen, 
teknologialtaan ylivoimaisen, lähes täydellisesti palkkatyöläistyneen 
ja urbanisoituneen yhteiskunnan organisoiminen on uudenlainen 
haaste, ja aiemmat toimintamallit näyttävät uudella tavalla vaaralli-
silta. Valtio, joka vastaa lasten ja vanhuksien hoidosta, tasokkaasta 
koulutuksesta ja sosiaalisesta turvallisuudesta, on todellinen historial-
linen uutuus, jollaista maailman kansojen enemmistö pitää utopiana.

Suomessa suhteellisen itsenäiset kunnat ovat vastanneet sekä köy-
häinhoidosta että myös valtion edellyttämän infrastruktuurin kuten 
teiden ja siltojen hoidosta.72 Vielä kansalaissodan jälkeisinä vuosina 
vasemmistolaiset lauloivat, että ”verot kansan verta juovat”. Sosiali-
demokraattisen puolueen edustajana valtiovarainministeri Tanner 
oli todennut puheenvuorossaan budjetin lähetekeskustelussa vuonna 
1937, kuinka ”on havaittu, että eduskunta melkein kaikkialla on 
unohtanut tehtävänsä veronmaksajain puolustajana ja että se päin-
vastoin on voimakkain tekijä menojen lisäämisessä”, eikä verojen 
maksamisesta iloittu myöskään radikaalivasemmiston piirissä.73 Kysy-
mys valtion roolista oli edelleen kiistanalainen toisen maailmansodan 
jälkeisinä vuosina. Vanhan hegemonian ajattelutavan taustalla oli 
erilainen vanha maailma, jossa rahatalous oli vähäisempää ja yövarti-
javaltiolla kannatusta laajemmissakin piireissä. Helsingin Sanomat ja 
oikeistopuolueiden kansanedustajat kävivät kiivasta väittelyä valtion 
roolista ja katsoivat valtion taloudellisen toimeliaisuuden olevan pii-
lososialismia, mutta myös SKP:n ja SKDL:n aineistoissa puhuttiin 
paheksuvaan sävyyn uudenlaisesta valtiokapitalismista. 

Pentti Puoskari arvioi, että koska maataloutta harjoitettiin vielä 
paljon omavaraisuuden pohjalta, ala ei kiihdyttänyt tavaroiden ja 
palvelujen kysyntää eikä kerryttänyt pääomia.74 Julkisen sektorin 
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mahdollisuudet laajentaa valtion taloutta verovaroin olivat rajoi-
tettuja, koska suuri osa arkista kansan taloutta oli vaihdon, kes-
kinäisten suoritusten ja omavaraisuuden epämääräisellä alueella. 
Tilanne muuttui hitaasti toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina, 
kun asutustoiminta, uusien kylien perustaminen, lapsilisät, edulliset 
lainat, maataloustuet, työllisyystyöt – koko pienviljelyvaltion tuki-
politiikka – alkoivat osoittaa valtion merkitystä kansalaisille tuloeroja 
tasoittavana mahdollisuutena. Pelkästään palkallaan elävien määrä 
lisääntyi myös jatkuvasti ja mahdollisti laajemman veronkannon ja 
asetti yhteiskunnalle vaatimuksia uudenlaisesta infrastruktuurista ja 
sosiaalivakuutuksesta. 

Pienviljelyvaltion sosiaalipolitiikka

Toisen maailmansodan jälkeisten vuosien dokumentit ovat osoitta-
neet ruoan hintojen suuren merkityksen kansalaisten toimeentulolle 
ja siksi eräs jakson suurimpia kiistoja käytiinkin siitä, tuleeko valtion 
tukea subventioiden avulla ruoan hintaa ja myös viljelijän saamaa 
korvausta. 

Pienviljelyvaltaisten yhteisöjen maailmassa perhe oli sekä työvoi-
maintensiivisessä koti-, maa- ja metsätaloudessa että vanhusten ja 
lasten hoidossa keskeinen ja aikakauden sosiaalipolitiikan ehkä suu-
rin satsaus. Lapsilisäjärjestelmä tuki lasten hankkimista ja oli etenkin 
maaseudun perheille merkittävä lisä käytettävissä oleviin rahatuloi-
hin. Koska vuosisatojen ajan kokemuksen perusteella pienenkin maa-
palstan avulla perheiden elintaso ja sosiaalinen asema oli parantunut, 
haluttiin sodan jälkeinen uusi poliittinen voimasuhde hyödyntää 
jakamalla maata maattomille. Asutustoimintaa tuettiin monenlaisin 
avustuksin ja korvauksin. Työvoimaintensiivisen maatalousyhteisön 
keskeisin moraalikoodi rakentui raskaan raatamisen ihannointiin. 
Lisääntyvän työttömyyden ongelmia pyrittiin helpottamaan valtion 
ja kuntien järjestämillä työllistämistöillä, koska vastikkeetonta avus-
tamista pidettiin yhteiskunnallista moraalia heikentävänä tekijänä. 
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Kaikkien edellä lueteltujen sosiaalisten etuuksien osuus valtion 
menoista oli merkittävää, eikä tässä artikkelissa ole lainkaan käsitelty 
koululaitoksen ja terveydenhuollon laajenemista ja niiden kustan-
nuksia kyseiseltä ajalta. Nekin paransivat kansalaisten elämän laatua 
ja mahdollisuuksia. Kyseessä oli siis demokraattisen talonpoikaisval-
tion jakopolitiikkaa, jossa palkansaajien, pienviljelijöiden ja yrittäjien 
ammatit eivät vielä olleet kaikkialla erkautuneet toisistaan, vaan 
tukitoimin yritettiin antaa kaikille monimuotoistalouden eläjille 
hiukan lisää valtion varoista. Malli syntyi uuden poliittisen ja yhteis-
kunnallisen voimasuhteen tilanteessa, jossa ei ollut enää mahdollis-
ta diskriminoida toisinajattelijoita, vaan poliitikkojen oli pyrittävä 
hankkimaan myös väestön valtaosan, maaseudun ja kaupunkien 
pieneläjien suostumus. Kyse oli myös kulutuskysyntää lisäävästä 
talouspolitiikasta, josta vasemmisto- ja oikeistopuolueet kiistelivät 
ankarasti. Vaikka siis varsinaisen urbanisoituneen hyvinvointivaltion 
kehittäminen siirtyikin sodan jälkeisestä ajasta 1960-luvun vaihee-
seen, voimakkaaseen tuloja tasoittavaan sosiaalipoliittiseen uudis-
tustyöhön tartuttiin heti toisen maailmansodan jälkeen, mutta aika-
kauden omien mahdollisuuksien, asenteiden ja unelmien pohjalta. 
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Koska lääkäriin?  
Sosiaalinen kerrostuneisuus ja sairaanhoidon kulutus 

maailmansotien välisen ajan Suomessa

Yhteiskunnalliseen asemaan perustuvien terveyserojen kasvu on 
viime vuosina puhuttanut Suomessa.1 Vaikka kaikkien terveys on 
parantunut, ylempien ammattiryhmien elinajanodote on noussut 
nopeammin kuin alempien. Eräs selitys kehitykselle on terveyspal-
velujen eriarvoistuminen.2 Viime vuosikymmeninä kotitalouksien 
osuus hoidon kustannuksista on kasvanut, palvelut ovat eriytyneet 
maksukykyisten suosimaan yksityiseen sektoriin, työllisille avoimeen 
työterveyshoitoon ja muille jäävään julkisen sektoriin, ja hyvätuloiset 
ovat alkaneet käydä lääkärissä muita useammin. Vastaava jako on toki 
vallinnut terveyspalveluissa Suomessa jo 1800-luvulta alkaen, välillä 
voimakkaampana ja välillä heikompana.3 Käynnissä oleva ”paluu 
vanhaan” houkuttaakin tutkimaan, millaisia historiallisia kokemuk-
sia liberalistisemmasta järjestelmästä Suomessa on ollut.

Terveys on myös yhteiskuntahistoriallisesti tärkeä tutkimuskohde. 
Se liittyy olennaisesti pyrkimyksiin kehittää vaihtoehtoisia hyvin-
vointimittareita vakiintuneiden taloudellisten tunnuslukujen, ku-
ten BKT:n tai kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen rinnalle. 
Merkittäviä terveyteen liittyviä väestöllisiä indikaattoreita ovat esi-
merkiksi imeväiskuolleisuus ja kulloinkin vallitsevaa kuolleisuuden 
ikärakennetta kuvaava elinajanodote, joka on yksi kolmesta pääkom-
ponentista YK:n inhimillisen kehityksen indeksissä (HDI).4 Niin 
sanottu antropometrinen historiantutkimus, joka on keskittynyt 
fyysisiin hyvinvointi-indikaattoreihin – ennen kaikkea pituuteen 
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ja painoon – on myös pitkälti terveystutkimusta, sillä sairastavuus 
on ravitsemuksen ja perimän ohella eräs keskeinen pituuskasvun 
selittäjä.5 Varsinaista sairastavuusdataa on myös kokeellisesti käytetty 
historiallisena elintasoindikaattorina Suomessakin pitkään yleisen, 
köyhissä oloissa viihtyneen keuhkotuberkuloosin osalta.6

Tutkijoiden kiinnostuksessa ei kuitenkaan ole kyse vain ihmis-
läheisempien mittarien etsimisestä taloudellisen kehityksen seura-
uksille vaan myös pitkän aikavälin taloudellisen kehityksen syiden 
paremmasta ymmärtämisestä. Uusi tutkimuskirjallisuus analysoi 
tilastollisesti inhimillisten resurssien laadun paranemista historiallise-
na kasvutekijänä ja terveyttä keskeisenä laatutekijänä.7 Esimerkiksi 
Suchit Arora on arvioinut, että aikavälillä 1881–1992 kymmenen 
teollisuusmaan talouskasvun tasosta 30–40 % on selitettävissä eri 
elinajanodotteilla mitatulla terveyden paranemisella. Suomikin on 
aineistossa mukana, ja sen kohdalla terveyden kohenemisen tuoma 
lisäys talouden kasvunopeuteen oli Aroran mukaan noin 32 %.8 
David N. Weil taas on esittänyt, että terveyserojen poistaminen rik-
kaiden ja köyhien maiden välillä toisi köyhimpään kymmenykseen 
kuuluvan maat bruttokansantuotteella työntekijää kohti mitattuna 
12,5 % lähemmäksi rikkaimpaan kymmenykseen kuuluvia maita.9 
Kysymys on kovista luvuista, jotka kyseenalaistavat esimerkiksi terve-
ydenhuollon leikkausten kutsumisen ”säästöiksi” ilman dynaamisten 
vaikutusten arvioimista.10

Tämä artikkeli tarkastelee terveyspalvelujen kehityshistorian ja 
sosiaalisen eriarvoisuuden vaikutusta sairaanhoidon kulutukseen 
maailmansotien välisen ajan Suomessa. Empiirisenä päälähteenä on 
vuoden 1928 elinkustannustutkimuksen kaupunkeja ja asutuskes-
kuksia koskeva perusaineisto. Kotitaloustason aineisto ja tilastolliset 
menetelmät mahdollistavat siirtymisen järjestelmän kartoittamisesta 
ja rakenteellisesta kuvailusta mikrotason käyttäytymisen ja dynamii-
kan tutkimiseen. Miten vallitsevat rakenteet vaikuttivat terveyspal-
velujen käyttöön? Koska mentiin lääkäriin, mihin lääkäriin mentiin, 
kuka meni ja miksi?
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Reikäinen tilkkutäkki

Kuten aikalaispoliitikot muistuttivat terveydenhuollon kehittämi-
sestä väiteltäessä, 1900-luvun alkupuolen Suomi oli köyhä, maata-
lousvaltainen maa. Bruttokansantuotteella henkeä kohden mitattuna 
Suomi oli lähempänä Euroopan eteläisiä ja itäisiä periferioita kuin 
Skandinaviaa.11 Maatalousväestön osuus oli noin 60 % 1930.12 Lää-
käreitä oli samana vuonna maassa tilastojen mukaan noin tuhat, 
joita jokaista kohden riitti 3463 suomalaista. Vuonna 2014 vastaava 
suhdeluku oli noin 270 ja työikäisiä lääkäreitä noin 20 100.13 Vielä 
1950-luvulla Suomen lääkäritiheys oli Euroopan alhaisimpia.14

Terveyspalvelujen kenttä oli moniaineksinen. Julkisen vallan joh-
toajatuksena oli 1860-luvulta alkaen kuntien itsehallinnollinen vas-
tuu asukkaiden terveydenhuollosta ja vapaus päättää sen toteuttami-
sesta tai toteuttamatta jättämisestä. Valtion palveluksessa toimineet 
piirilääkärit vastasivat ensisijaisesti yleiseen terveydenhoitoon liitty-
vistä tehtävistä, kuten hygieniaoloista, kulkutautien vastustamisesta, 
rokotusten järjestämisestä ja apteekkien valvonnasta, mutta lääkärit 
hoitivat myös potilaita. 1830-luvulta periytyneen ohjesäännön mu-
kaan piirilääkärin tuli auttaa ”köyhiä” maksutta ”valansa ja oman 
tunnon jälkeen”, minkä lisäksi piirilääkärit pitivät vanhastaan usein 
myös maksullista yksityispraktiikkaa. Piirilääkäreitä oli enimmillään 
1900-luvun alkupuolella vain 53, ja piirien määrä ja koko vaihtelivat 
eri osissa maata.15

Tärkein julkinen palveluntarjoaja olivat kunnanlääkärit, joista 
ensimmäiset olivat aloittaneet 1880-luvun alussa. Kunnanlääkärien 
työssä oli kuitenkin yksityisen ammatinharjoittamisen piirteitä. Virat 
eivät olleet pysyviä, vaan niiden jatkamisesta päätettiin pätkissä. Maa-
ilmansotien välisenä aikana tulot koostuivat kunnan mahdollisen 
valtionavun tukemana kustantaman peruspalkan lisäksi praktiikka-
tuloista, jotka kertyivät sairasmatka- ja sairaalatyöstä, kotipraktiikasta 
ja henkivakuutustarkastuksista. Palveluista veloitettiin maksukyvyn 
mukaan. Maksuton hoito oli usein sidottu köyhäinhoitoviranomais-
ten tekemään arviointiin tai muiden kunnan viranomaisten lausun-
toon, mikä luultavasti vähensi kysyntää menettelyjen hankaluuden 
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ja koetun nöyryyttävyyden takia. Kaupunginlääkärit toimivat samalla 
periaatteella kuin maalaiskunnissa, mutta valtio pysyi kokonaan 
erossa virkojen rahoituksesta kauemmin.16 

Kunnittaiset ja alueelliset erot olivat suuria. Isoissa kaupungeissa 
köyhille palkattiin omat lääkärit, jotka Helsingissä palvelivat kaikkia 
tietyn alueen asukkaita maksutta.17 Toisin kuin 1920-luvun alussa 
säädettyjen köyhäinhoito- ja oppivelvollisuuslakien kohdalla, kun-
nilla ei kuitenkaan ollut sitovaa velvoitetta perustaa lääkärinvirkaa 
vuoden 1927 uuden terveydenhoitolain säätämisen jälkeenkään, eikä 
merkittävä osa kunnista palkannut lääkäriä ollenkaan. Vuonna 1932 
kunnanlääkäreitä toimi Suomessa 254, kun kuntia oli yhteensä 601.18

Kaupunkien ulkopuolisen teollisuustyöväen kannalta oli tärkeää, 
että monet työnantajat tarjosivat työläisilleen myös terveyspalveluja. 
Vielä 1920-luvulla teollisuustyöväkeä oli yhtä paljon maaseudulla 
kuin kaupungeissa.19 Kun tehtaat sijoittuivat energian ja raaka-ai-
neiden saatavuuden takia asutuskeskusten ulkopuolelle, työvoiman 
uusintamisen edellyttämä infrastruktuuri asunnoista välttämättömiin 
palveluihin oli tuotettava siirtokuntamaisesti itse. Usein tämä hoi-
dettiin ostopalveluna, tekemällä kunnanlääkärin kanssa sopimuksia 
työntekijöiden hoitamisesta ja säännöllisestä vastaanotosta työpai-
kalla. Vuoden 1927 työväenhuoltotiedustelun kattamissa tehtaissa 
28 % oli palkannut oman lääkärin ja 35 % oli tehnyt sopimuksen 
ulkopuolisen kanssa. Samoin 11 % tehtaista oli oma sairaala, ja 18 % 
oli tehnyt sopimuksen ulkopuolisen sairaalan kanssa. Jos palveluja ei 
suoraan tarjottu, noin neljännes maksoi työläisten sairaanhoitokulut. 
Tehtailla toimi lisäksi sairaanhoitajattaria, diakonissoja ja kätilöjä.20 
Palvelut olivat pääsääntöisesti vain työntekijöille, mutta joissain ta-
pauksissa myös näiden perheenjäsenille, joiden lääkekuluja suuret 
tehtaat kustansivat. Tehdasyhteisöissä toimi usein myös sairaskassa, 
joka turvasi sairauden aiheuttamilta ansionmenetyksiltä. Jouko Jaak-
kolan mukaan 1930-luvulla tehdastyöväestä noin kaksi kolmasosaa 
oli kassojen jäseniä.21 Ilmaispalvelujen ja kassojen tarjoamien ”sai-
rausvakuutusten” ansiosta monet maaseudun tehdaspaikkakuntien 
työläiset olivatkin terveyspalvelujen suhteen etuoikeutettuja muuhun 
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väestöön nähden, ja he saattoivat käydä lääkärissä keskimääräistä 
useammin.22

Sairaalaverkosto kehittyi hitaasti, aluksi etupäässä valtion toimin. 
Vanhat piiri- ja lääninsairaalat keskittyivät esiteollisen ajan hengessä 
kulku- ja sukupuolitauteihin, ja niiden oloja pidettiin puutteellisina. 
1860-luvulta alkaen vastuun painopiste myös sairaalatoiminnassa 
siirtyi periaatteessa kunnille, mutta niiden hidasliikkeisyyden vuoksi 
valtio päätyi perustamaan uusia yleisiä sairaaloita ilman kokonais-
suunnitelmaa vastatakseen akuuttiin tarpeeseen tai paikalliseen pai-
neeseen. Sotien välisenä aikana valtio alkoi tukea kunnallisten sairaa-
loiden perustamista. Kunnat saattoivat perustaa sairaaloita yhteisesti 
tai rahoittaa toisen kunnan sairaalaa vuodepaikkoja vastaan.23 Myös 
tehtaat osallistuivat kunnallisten sairaaloiden perustamiseen ja yllä-
pitoon vastineeksi vuodepaikoista työväelleen.24 1920–1930-lukujen 
vaihteessa maalaiskunnissa oli noin 100 kunnallista sairaalaa ja kau-
pungeissa 25 kaupunginsairaalaa. Vuonna 1928 valtiollisia sairaaloita 
oli 40 joista 25 yleisiä.25 Yksityisiä sairaaloita oli yli 40.26  Vuodesta 
1934 voimaan tuli sopimus sairaalalaitoksen kehittämisestä valtion 
ja kuntien yhteisrahoituksella, mikä lisäsi tarjontaa. Kuitenkin vielä 
vuonna 1937 kaikkiaan 68 % kunnista oli kokonaan vailla omaa 
sairaalaa tai sopimusta vuodepaikoista toisen kunnan sairaalassa.27 
Hoidosta kunnallisissa sairaaloissa piti maksaa mahdollisuuksien 
mukaan.28

Kentällä toimi myös kiertäviä sairaanhoitajia ja myöhemmin ter-
veyssisaria. Jo 1890-luvulla luodussa toimintamuodossa kiertävät 
sairaanhoitajat toimivat kunnanlääkärin alaisuudessa, tai jos tätä ei 
ollut, piirilääkärin. Varhaisessa keskustelussa korostettiin, että hoita-
jille tulisi maksaa riittävää palkkaa, jotta he voisivat hoitaa potilaita 
perimättä maksua, kaikkein varakkaimpia lukuun ottamatta.29 Hoi-
tajat toimivat tavallaan hitaasti etenevän modernin terveydenhuollon 
etulinjassa kulkiessaan harvaan asutun maan syrjäisissä kodeissa hoi-
tamassa sairaita, neuvomassa ja opastamassa. Näin kuvaa muistitieto 
hoitajan paikkaa 1920-luvun repaleisessa järjestelmässä: 
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Olin ollut Kiuruveden 13 000 asukkaan kunnassa kuusi vuotta kier-
tävänä sairaanhoitajana, josta ajasta kolme vuotta yksin. Lääkärinä oli 
tohtori Väänänen, sairaalaa ei ollut. Sairaalahoitoa tarvitsevat oli kul-
jetettava Kuopioon ja Iisalmeen. Vietiinpä hevoskyydillä 50–60 km. 
Monta kertaa kun tulivat tohtoria hakemaan sairaan luokse, tohtori 
lähetti minut ja sanoi, että hän tulee jos tarvitaan. Kyllä siinä annettiin 
suuri vastuu arvioida, milloin häntä tarvittiin.30 

1920-luvun puolivälissä alkoi terveyssisartoiminta, joka keskittyi 
ennaltaehkäisyyn ja neuvontaan kooten tuberkuloosihuollon, kou-
luhoitajan ja pienten lasten hoitajan tehtävät yhteen, aluksi Kenraali 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) ja vuodesta 1931 valtion 
ja kuntien alaisuudessa. Puolivuotiseen koulutukseen pyrittiin saa-
maan keskikoulun ja kaksivuotisen sairaanhoitajakoulun käyneitä. 
Valistuspainotuksen takia lukujärjestykseen sisältyi myös pedagogiik-
kaa.31 Siinä vaiheessa, kun toiminta siirtyi julkiselle sektorille, oli ter-
veyssisaria koulutettu kaikkiaan 215, joista peräti 204 oli tehtävissä 
MLL:n paikallisosastojen palkkaamina.32 Kun sairaanhoitajat olivat 
päätyneet neuvomaan, päätyivät terveyssisaret ajan oloissa väistämät-
tä myös hoitamaan sairaita.33 Ennaltaehkäisevä, laajakirjoinen, syr-
jäseutujen väestön tavoittamaan pyrkivä ja maksuton palvelu saattoi 
olla nykynäkökulmastakin tehokasta resurssien käyttöä.

Yksityistä praktiikkaa harjoittavia lääkäreitä oli 1920- ja 1930-lu-
kujen vaihteessa kaikista vajaa kolmasosa. Heidän osuutensa lääkäri-
kunnasta kasvoi 1920-luvun mittaan ja ylitti kunnanlääkärien osuu-
den. Yksityinen hoito keskittyi kaupunkeihin ja asutuskeskuksiin, ja 
siihen turvautuminen edellytti maksukykyä. Jouko Siiven arvion mu-
kaan maailmansotien välisen ajan Helsingissä alkoi olla jo niin paljon 
yksityislääkäreitä ja työläisten ansiot siinä määrin kohentuneet, että 
näidenkin palvelujen puoleen kääntyminen oli mahdollista, mikä 
helpotti painetta kunnallisella puolella.34 Myös apteekit toimivat 
yksityisenä elinkeinonharjoituksena mutta valtion valvonnassa.35 

Kuinka heikko terveyspalvelujen kattavuus oli? Helsingissä parem-
min palkatuille työläisillekin saattoi riittää jopa vaihtoehtoja, mutta 
vielä 1930-luvun lopulla viidenneksessä Suomen maalaiskunnista ei 
toiminut minkäänlaista lääkäriä, yksityistä tai julkista.36 Vakavam-
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pien tapausten varalta valtaosalla kunnista ei ollut omaa sairaalaa 
tai paikkoja muiden sairaaloissa.37 Teoriassa katvealueella asuvan 
vähävaraisen ainoa mahdollisuus hankkiutua hoitoon saattoi olla 
matkustaa pitkä matka lähimmän piirilääkärin luo ja pyrkiä tämän 
potilaaksi. Käytännössä merkittävä osa Suomen väestöä eli kuitenkin 
vailla realistista mahdollisuutta päästä lääkäriin oikeastaan koskaan. 
Tämä ei tietenkään tarkoittanut sitä, etteikö kukaan tai mikään olisi 
vastannut kysyntään. Monimuotoinen kansanlääkintä ja -parantajat 
ja osa papistosta, jota oli 1800-luvulla jopa pyritty saamaan lääke-
tieteellisen koulutuksen piiriin, ja erilaiset ”puoskarit” olivat läsnä 
siellä, minne modernisaation pioneerit eivät vielä olleet ehtineet 
hiihtää tai tarpoa.38

Vaivat ja hoidot

Maailmansotien välisen ajan Suomessa elettiin vielä tartuntatautien 
aikaa. Joskin kuolinsyiden tilastointi oli erittäin puutteellista ennen 
1930-luvun loppupuolta ja vielä sen jälkeenkin, tartuntatautien 

Taulukko 1. Lääkärit sektoreittain ja kiertävät sairaanhoitajat Suomessa 
1920–1928.

Kiertäviin hoitajiin on sisällytetty diakonissat, mutta ei MLL:n terveyssisaria. Lähteet: 
SVT XI Lääkintölaitos 37, taulu 1; SVT XI Lääkintölaitos 41, taulu 1; SVT XI Lääkin-
tölaitos 45, taulu 1.

Lääkärit, 
kunta

Lääkärit, 
valtio

Lääkärit, 
yksityinen

Lääkä-
rit yht.

Kiert.
hoitajat

Kun-
nan-

lääkäri

Sairaa-
lal.

Muu Piiri/
aluel.

Sairaa-
lal.

Muu Palkat-
tu

Oma 
Prakt.

1920 171
 (26 %)

38 
(6 %)

21 
(3 %)

57 
(9 %)

78 
(12 %)

101 
(15 %)

29 
(4 %)

167 
(25 %)

662 
(100%)

409

1924 208 
(27 %)

52 
(7 %)

17 
(2 %)

54 
(7 %)

81 
(11 %)

111 
(14 %)

33 
(4 %)

212 
(28 %)

768 
(100%)

474

1928 244 
(26 %)

62 
(7 %)

24 
(3 %)

57 
(6 %)

112 
(12 %)

104 
(11 %)

53 
(6 %)

270 
(29 %)

926 
(100%)

527
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osuus kuolleisuudesta oli merkittävä,39 ja niin sanottu epidemologi-
nen transitio oli kesken. Elinajanodote alkoi kasvaa ja imeväiskuol-
leisuus laskea pysyvästi jo 1860-luvun nälkävuosien jälkeen. Aivan 
alkuvaiheessa syynä saattoi olla silkka ravitsemuksen määrällinen 
paraneminen Venäjän markkinaintegraation ja viljan hinnan laskun 
myötä. 1880-luvulta alkaneen kaupunkikuolleisuuden laskun on ar-
vioitu johtuneen erityisesti urbaanien hygieniaolojen paranemisesta.40 
Tämä oli aikakausi, jolloin bakteeriteoria alkoi maailmanlaajuisesti 
lyödä läpi, ja monissa maissa ryhdyttiin merkittäviin julkisiin panos-
tuksiin tartuntatautien leviämisen estämiseksi asutuskeskuksissa.41 
Suomessakin vuoden 1879 terveydenhoitoasetus patisti erityisesti 
kaupungit tarmokkaampiin ennaltaehkäiseviin toimiin esimerkiksi 
vesihuollon ja viemäröinnin saralla.42 Sotien välisenä aikana kaupun-
kien imeväiskuolleisuus alitti vihdoin maaseudun kuolleisuuden.43 

Vaikka sekä terveydenhuoltojärjestelmässä että tilastoissa oli puut-
teita, tilastoitu sairastavuus ja hoito kertovat jotain syistä, joiden 
takia ihmiset pääsääntöisesti päätyivät tekemisiin silloisen terveyden-
huoltojärjestelmän kanssa. Tilastot kuntien ja kaupunkien yleisissä 
sairaaloissa vuonna 1928 hoidetuista tapauksista osoittavat, että 
tarttuvien tautien, sisäloistautien ja vatsatautien osuus oli suuri. 
Yhteensä nämä muodostivat 37–38 % tapauksista. Kaupunkien 
sairaaloissa vatsavaivat olivat jonkin verran yleisempiä, maaseudulla 
kulkutaudit. Tapaturmat ja väkivalta olivat myös yleinen syy joutua 
sairaalahoitoon, maaseudulla (16 %) kaksi kertaa yleisempi kuin 
kaupungeissa (8 %).44 Työtapaturmien osalta Suomessa oli voimassa 
kattava lakisääteinen vakuutusturva vuodesta 1925.
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Taulukko 2. Ilmoitetut akuutit tautitapaukset kaupungeissa 1920-luvulla. 

*Euroopan kolera (Cholera nostras) ei viittaa varsinaiseen eli Aasian koleraan, vaan 
samanlaisia oireita aiheuttaviin tulehduksiin.46 Eritelty taudit, joiden osuus yhtenä 
vuosista 2 % tai enemmän. Lähde:  SVT XI Lääkintölaitos 45, 38.

Kaupunkien akuuttien tautitapausten tilastointi keskittyi kulku-
tauteihin (Taulukko 2). Tuberkuloosi ei ole luvuissa mukana, vaikka 
kaupunkien kokonaiskuolleisuudesta sen osuus samoina vuosina oli 
tasaisesti huimat noin 20 %. Kulkutautien kuolleisuusosuus taas 
jäi yleensä alle viiden prosentin espanjantautivuosien jälkeen, mut-
ta usein jälkitautina esiintyvä keuhkokuume niitti 8–9 % kaikista 
kuolleista.47 Kupan ohella tavallisimpia akuutteja ongelmia olivat 
influenssa ja kurkunpäätulehdus, angiina ja ruoansulatuselimistön 
taudit. Sairaala- ja kuolleisuustilastot osoittavat, etteivät nämäkään 
vaivat suinkaan olleet harmittomia. Samoin esimerkiksi hinkuyskä, 
tuhkarokko ja kurkkumätä tappoivat vielä 1920-luvulla kymmeniä 
niihin sairastuneita kaupunkilaislapsia joka vuosi.48

Yksi kiistakysymys terveydenhuollon historiassa on ollut lää-
ketieteellisten hoitojen vaikuttavuus.49 Lääkärissä käyminen alkoi 
muuttua todennäköisemmin hyödylliseksi kuin haitalliseksi vasta 
1800-luvun lopulla. 50 Esimerkiksi antibiootteja tai kattavia roko-

1920 1924 1928

N % N % N %

Influenssa 30 017 30,6 26 542 28,4 18 434 19,3

Kurkunpään tulehdus 23 435 23,9 22 373 23,9 25 918 27,2

Angiina 10 442 10,6 11 864 12,7 17 406 18,2

Gastroentriitti 6 640 6,8 12 985 13,9 8 052 8,4

Euroopan kolera* 4 350 4,4 163 0,2 14 0,0

Tuhkarokko 3 393 3,5 1 001 1,1 475 0,5

Keuhkokuume 1 725 1,8 1 708 1,8 3 052 3,2

Hinkuyskä 1 086 1,1 518 0,6 2 895 3,0

Kurkkumätä 2 150 2,2 428 0,5 294 0,3

Kuppa 5 199 5,3 6 453 6,9 8 086 8,5

Muut 7 895 8,0 7 578 8,1 8 893 9,3

Yhteensä 98 252 100,0 93 537 100,0 95 447 100,0
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tusohjelmia muita sairauksia kuin isorokkoa vastaan ei kuitenkaan 
ollut ennen toista maailmansotaa. Lääketieteellinen aikalaisnäkemys 
sotien välisenä aikana oli silti, että lääkäreillä oli merkittävä rooli 
monien yleisien sairauksien hoidossa. Varhainen oikea diagnoosi 
oli tärkeä, sillä kun tehokasta lääkehoitoa ei ollut, sairaudet saattoi-
vat edetä nopeasti lievistä ensioireista pahoihin komplikaatioihin. 
Monet rokkotaudit vaativat sairaalahoitoa, varsinkin vakavammissa 
muodoissaan. Useisiin sairauksiin oli myös lääkkeitä. Kuolleisuus 
kurkkumätään oli vähentynyt radikaalisti 1890-luvulla Saksassa ke-
hitetyn vasta-aineseerumin käytön ansiosta, mutta myös tuhka- ja 
tulirokkoa oli mahdollista hillitä seerumien avulla. Antibiootitto-
massa maailmassa tulehdusten hoitaminen oli tarkkaa, pitkällistä ja 
hankalaa työtä. Esimerkiksi kurkkumädän aiheuttama kurkunpään 
tulehdus, ”kuristustauti”, saattoi edellyttää leikkausta hengitystien 
avaamiseksi. Oikea yleishoito ja varotoimet mahdollisen tartunnan 
leviämisen estämiseksi edellyttivät usein neuvontaa, ja oireita oli 
mahdollista lievittää.51 On siis syitä olettaa, että lääkäriin pääsyllä oli 
myönteisiä terveysvaikutuksia.

Sairaanhoitoa kuluttamassa

Sosiaaliministeriön sosiaalisen tutkimustoimiston toteuttaman 
vuoden 1928 elinkustannustutkimuksen perusaineiston avulla on 
mahdollista tutkia sairaanhoidon kulutuksen jakautumista. Ruoka-
kuntakortteihin on merkitty tutkimukseen osallistuneiden perheiden 
sairaan- ja terveydenhoitoon käytetyt menot vuosineljänneksittäin.52 
Lisäksi kortteihin merkittiin vuositasolla ”luonnossa kulutetut” pal-
velut ja tavarat. Tilinpitojärjestelmässä tämä viittasi sellaisten hyödyk-
keiden kulutukseen, jotka oli vastaanotettu luonnossa ilman maksua. 
Tällaisen kulutuksen arvo määriteltiin arvioimalla, mikä vastaavan 
hyödykkeen hinta markkinoilta ostettuna olisi ollut. Vaikka arvioi-
den tasoon voi suhtautua varauksellisesti, aineisto mahdollistaa myös 
erilaisten maksuttomien palvelujen käytön analysoimisen ainakin sen 
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suhteen, kuka niitä sai ja kuka ei, ja karkeasti ottaen myös sen, kuka 
sai enemmän ja kuka vähemmän.

Tutkimuksen kaupunkien ja asutuskeskusten väestöä koskevassa 
osassa oli mukana 954 kotitaloutta, jotka jaoteltiin työläisiin (581 
perhettä), toimenhaltijoihin (242) ja virkamiehiin (131). Vaikka 
kotitalousbudjettitutkimus oli vuoden 1918 jälkeen alkanut irrota 
reformistisen työväentutkimuksen viitekehyksestä, ”varsinaiset työ-
läiset” olivat edelleen päähuomion kohteena.53 Heidän valinnassaan 
tuli huomioida paikkakuntien ”tyypilliset työalat” ja saada mukaan 
sekä ammattikoulutuksen saaneita että saamattomia työläisiä.54 Tut-
kimus kohdistui myös ”sekä alempaan että ylempään virkamiehis-
töön ja yleensä ns. keskiluokkaan kuuluviin perheisiin”, joiden tuli 
kuitenkin olla toisen palveluksessa eikä itsenäisiä yrittäjiä. Toimen-
haltijoihin luettiin alempia valtiollisia ja kunnallisia virkamiehiä 
kuten rautatieläisiä, raitiovaununkuljettajia ja poliisikonstaapeleita 
sekä yksityiseltä sektorilta vastaavassa asemassa olevia, kuten mont-
tööreja ja kauppa-apulaisia, jotka ”tulojensa ja elintasonsa kannalta” 
voitiin lukea tähän ryhmään. Kaksi kolmasosaa työskenteli julkisella 
sektorilla, kun työläisten keskuudessa osuus oli vajaa 11 %. Ryhmä 
”virkamiehet” edusti yhteiskunnallista eliittiä, ja oli sikäli hämäävästi 
nimetty, että vaikka valtion, kuntien ja seurakuntien osuus oli yli 
puolet, siihen kuului runsaasti myös vapaiden ammattien harjoittajia 
ja yritysten palveluksessa olevia. Pääasiallisen ansaitsijan kuukausi-
tuloille asetettiin kuitenkin yläraja 6000 markkaan, mikä vastasi yli 
kolminkertaisesti tutkimukseen osallistuneen työläisperheen pääasi-
allisen elättäjän keskipalkkaa.55

Yhteensä paikkakuntia oli tutkimuksessa 29, joista 14 kaupun-
keja ja loput maaseudun tehdasyhteistöjä.56 Suurimpia ryppäitä oli-
vat Helsinki (25 % tutkimuksen kotitalouksista), Viipuri (8 %) ja 
Turku (7 %). Maaseudulla tutkimus keskittyi usein – esimerkiksi 
Kuusankoskella, Ensossa ja Jämsänkoskella – paikkakuntien yhden 
hallitsevan teollisen työnantajan työntekijöihin, mutta oli joissain 
paikoin – esimerkiksi Forssassa – hieman heterogeenisempi. Tämän 
tutkimuksen kannalta yksi olennainen jako vallitsi juuri maaseudun 
tehtaalaisten ja kaupunkityöväen välillä.57
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Nykynäkökulmasta otanta oli monin tavoin ongelmallinen. Ryh-
mäjako perustui aikalaisdiagnoosiin. Modernin tilastomatemaattisen 
päättelyn kulmakivi, satunnaisotos, ei vakiintunut kansainväliseksi 
normiksi ennen 1930-luvun loppua.58 ”Tyypillisyyden” kaltaisista 
termeistä huolimatta kotitalouksien valikointitapa jäi avoimeksi, ja 
delegoitiin suurissa kaupungeissa paikallisviranomaisille. Tavanmu-
kaisesti tutkimus myös rajattiin ensisijaisesti perheisiin, joihin kuului 
kaksi vanhempaa ja lapsia, minkä vuoksi se ei edustanut väestöä hyvin 
suurissa kaupungeissa, joissa yksinäisten naisten sisäänmuutto oli 
merkittävä kasvutekijä. Aineiston keruussa käytettiin maailmallakin 
tuolloin suosittua päiväkirjamenetelmää,59 jossa perheet pitivät itse 
kirjaa tuloistaan ja menoistaan vuoden ajan kirjanpitoneuvojien 
avustamina. Epävakaassa elämäntilanteessa elävät tai heikommin 
koulunsa käyneet eivät tällaiseen ryhtyneet tarjottua palkkiotakaan 
vastaan, ja tutkimuksen laatijoiden mukaan tulos kuvasikin ”erään-
laisen valiojoukon” elinkustannuksia.60

Pelkkää työläisaristokratiaa aineisto ei kuitenkaan edustanut. 
Siihen lukeutui epäsäännöllisissä töissä yksityisellä sektorilla työs-
kenteleviä sekä nykyisiä ja entisiä köyhäinhoidon avunsaajia. Hel-
singissä tutkimuksen työläisten mediaaniansio vastasi suunnilleen 
miespuolisten kunnallisten veronmaksajien mediaania. Tulojen 
kausivaihtelu oli suurta, ja aineistosta löytyy esimerkkejä merkittä-
vistä, joskus sairauksien tai onnettomuuksien aiheuttamista ansion-
menetyksistä.61 Kaikessa ongelmallisuudessaan aineisto on melko 
tyypillistä taloushistoriallisen tutkimuksen raaka-ainetta.62 Tämän 
analyysin kannalta tärkeää on, että se tarjoaa tilaisuuden vertailla 
sairaanhoidon kulutusta tulojen, sosiaaliryhmien ja paikkakuntien 
suhteen. Kotitalouden koostumusta koskevat tarkat tiedot ja vuosi-
neljänneksittäiset kirjaukset taas mahdollistavat sairastavuutta epä-
suorasti mittaavien muuttujien hyödyntämisen analyysissa.
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Taulukko 3. Elinkustannustutkimus 1928. Taustamuuttujia ja sairaanhoitomenot 
sosiaaliryhmittäin.

Lähde: EKT-aineisto.

Taulukko 3 osoittaa, että sosiaaliryhmien välillä oli selviä, pitkälti 
odotustenmukaisia eroja. Työläisten perheet olivat hieman lapsirik-
kaampia ja aineiston valikoinnin tuottamasta mieselättäjänormista 
huolimatta aavistuksen vähemmän riippuvaisia ”perheen pään” tu-
loista kuin muut. Neljänneksessä työläisperheistä oli useampi kuin 
yksi alle nelivuotias lapsi, kun muissa sosiaaliryhmissä vastaava osuus 
oli vain 15 %. 

Sairaanhoitomenojen osalta ei ole yllättävää, että varakkaammat 
sosiaaliryhmät käyttivät niihin enemmän rahaa. Mielenkiintoisem-
paa on, että maksuttomat palvelut eivät kohdentuneet tässä suhteessa 
progressiivisesti, vaan niitä kulutettiin jopa hieman enemmän toi-
menhaltijoiden kuin työläisten keskuudessa. Pienin maksuttomien 

Työläiset (n=581) Toimenhaltijat (n=242) Virkamiehet (n=131)

Keskiarvo 
(keskiha-

jonta)

Kulutuksesta 
% (keskih.)

Keskiarvo 
(keskiha-

jonta)

Kulutuksesta 
% (keskih.)

Keskiarvo 
(keskiha-

jonta)

Kulutuksesta 
% (keskih.)

Perhekoko 4,93 
(1,84)

- 4,62 
(1,72)

- 4,33 
(1,22)

-

0-4v lapsia 0,85 
(0,95)

- 0,64 
(0,81)

- 0,71 
(0,78)

-

Tulot 28983,19 
(8920,61)

- 37099,48 
(12854,03)

- 58369,07 
(20548,11)

-

Miehen tulot 20531,56 
(6373,19)

76,91
(16,59)

26256,80 
(6414,67)

80,21 
(17,59)

39047,87 
(13050,68)

78,46 
(18,67)

Sairaanhoito, 
kaikki

385,27 
(374,80)

1,43 
(1,29)

529,34 
(673,16)

1,58 
(1,95)

1019,45 
(1179,38)

1,94 
(1,93)

Sairaanhoito, 
rahassa

361,95 
(369,56)

1,32 
(1,20)

503,25 
(667,45)

1,49 
(1,93)

1009,83 
(1173,64)

1,91 
(1,92)

Sairaanhoito, 
maksuton

23,32 
(90,54)

0,11 
(0,50)

26,09 
(76,58)

0,08 
(0,20)

9,62 
(56,63)

0,024 
(0,16)
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palvelujen kulutuksen arvioitu keskimääräinen arvo oli ylimmällä 
sosiaaliryhmällä, joka todennäköisesti turvautui lähinnä yksityislää-
käreihin ja -sairaaloihin.

Taulukko 4 kuvaa maksuttomien palvelujen kulutusta paikkakun-
nittain ja sosiaaliryhmittäin. Joskin otoskoko on pieni, kaupungeissa 
toimenhaltijoiden maksuton kulutus oli itse asiassa suhteellisesti 
selvästi suurempaa kuin työläisten. Kun tämä ”ns. keskiluokka” tus-
kin sai maksutonta palvelua kunnanlääkäreiltä työläisiä enempää, 
mahdollisia lähteitä olivat työnantajien tarjoamat etuudet tai sellaiset 
työnantajista riippumattomat sairaskassat, jotka tarjosivat suoraan 
myös lääkäripalveluja. 

Taulukko 4. Maksuttomien sairaanhoitopalvelujen kulutus vuoden 1928 elin-
kustannustutkimuksessa sosiaaliryhmän ja asuinpaikan mukaan jaoteltuna.

Lähde: EKT-aineisto.

Elinkustannustutkimuksen perusaineistossa löydöksen selittävät 
pitkälti rautatieläiset. Kaikista tutkimuksen toimenhaltijoista peräti 
28 % oli töissä valtion rautateillä. Ilmaispalveluja kuluttaneista toi-
menhaltijoista rautatieläisten osuus oli kuitenkin kaupunkien ulko-
puolella yli puolet (11 / 19) ja kaupungeissa peräti kolme neljäsosaa 
(24 / 32). Tämä yliedustettu ryhmä, jonka tavoittaminen ja värvää-
minen tutkimukseen on saattanut olla poikkeuksellisen helppoa, 
selvästi nautti työsuhde-etuna ilmeisen suosituista terveyspalveluis-

Kaupunki Maaseutu

Työläiset 
(n=374)

Toimenhalti-
jat (n=187)

Virkamiehet 
(n=110)

Työläiset 
(n=207)

Toimenhal-
tijat (n=55)

Virkamiehet 
(n=21)

Saanut, 
yli 0 FIM 

20
(5,4 %) 

32 
(17,7 %)

3 
(2,7 %) 

74
(35,8 %) 

19
(34,6 %) 

3
(14,3 %) 

Saanut, 
yli 100 FIM 

9 
(2,4 %) 

10 
(5,4 %) 

1
(0,9 %) 

36
(17,4 %) 

7
(12,7 %) 

2
(4,8 %)
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ta. Varhaisen alemman keskiluokan terveyteen liittyvät merkittävät 
luontaisedut ovat joka tapauksessa huomionarvoinen ilmiö.

Työläisten osalta ero kaupungin ja maaseudun välillä kertoo inhi-
millisiä resurssejaan itse huoltamaan joutuneiden teollisuusyritysten 
tarjoamien luontaisetujen merkityksestä. Yli kolmasosa tehtaalaisiin 
painottuneista maaseudun työläisistä oli kuluttanut ilmaispalveluja 
vuoden aikana, lähemmäs viidesosa arviolta yli sadan markan edestä. 
Pääsääntöisesti tarveharkintaisten kunnallisten palvelujen varassa 
kaupungeissa elävien työläisten keskuudessa vastaavat osuudet olivat 
muutaman prosentin luokkaa. 

Lähes kaikki kuitenkin sekä tarvitsivat sairaanhoitoa että mak-
soivat sairaanhoitokuluja myös rahassa vuoden mittaan. Ainoastaan 
18 kotitaloudella koko 954 perheen aineistossa ei tällaisia kuluja 
ollut, ja näistäkin kolme oli kuluttanut maksuttomia hyödykkeitä. 
Oliko ilmaispalvelujen kohdentuminen työläisryhmän sisällä tulojen 
suhteen progressiivista, eli pienituloisiin painottuvaa? Entä miten 
maksuttomien ja maksullisten palvelujen käytön keskinäinen suhde 
näytti muotoutuvan – vaikuttaako siltä, että maksuttomista oli mak-
sullisten korvikkeeksi? 

Kuvio 1 esittää maksullisen ja maksuttoman sairaanhoidon ku-
lutuksen suhteessa kotitalouksien tuloihin työläisperheissä kaupun-
geissa ja maaseudulla.63 Se vahvistaa käsitystä eri ryhmien tilanteen 
eroista. Alemman osan käyrien lyhyys suhteessa ylempään kertoo 
tulojakauman tiiviydestä ja alemmista keskimääräisistä nimellisan-
sioista maaseudun teollisuusyhteisöissä. Maksullisen kulutuksen 
osuus sairaanhoidon kulutuksesta oli molemmissa ryhmissä paljon 
suurempi kuin maksuttoman. Se kasvoi tulojen mukana, kunnes 
saavutti vakaamman tason tulojakauman yläpäässä, jossa koettu 
sairaanhoidon tarve oli oletettavasti keskimäärin tyydytetty, tai ei 
ainakaan enää johtanut kulutuksen lisäämiseen tulojen kasvaessa. 
Kummassakin ympäristössä pienituloisemmat kyllä kuluttivat enem-
män maksuttomia palveluja, mutta tässä tarkastelussa niiden osuus 
kaupungeissa oli häviävän pieni. Maksullinen kulutus taas näyt-
ti kasvavan tulojen mukana kaupungeissa jo alhaisella tulotasolla. 
Maaseudulla maksuttoman kulutuksen arvo oli paljon suurempi, 
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Kuvio 1. Maksuttoman ja maksullisen sairaanhoidon kulutus vuoden 1928 elinkustan-
nustutkimuksessa työläiskotitalouksissa kaupungeissa (n=374) ja maaseudulla (n=207). 
Liukuvat keskiarvot (LOWESS, bandwidth 0,8). Lähde: EKT-aineisto.
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eikä maksullisten palvelujen kulutus seurannut tuloja aivan tuloja-
kauman alapäässä. Maksuton hoito vastasi selvästi pienituloisempien 
työläisten tarpeisiin paremmin maaseudun teollisuusyhteisöissä kuin 
kaupunkiympäristöissä. 

Tähän oli monia hyviä syitä. Tehdaspaikkakunnilla maksuton 
hoito oli yleensä tiiviissä yhteisössä omalle työväelle järjestetty luon-
taisetu tai vakuutus, jonka saamiseksi riitti, että todettiin sairaaksi. 
Kaupunkien palvelut taas olivat tarveharkintaisia ja ilmaisia vain 
köyhiksi todetuille. Yhteys köyhäinhoitoon saattoi tehdä maksut-
tomaan hoitoon kunnan varoin pyrkimisestä vastenmielisen vaihto-
ehdon, etenkin jos järjestelmään liittyi kunnan maksusitoumuksia 
tai senmuotoista köyhäinapua, että tuloksena oli velka ja takaisin-
maksuvelvoite.64 Lääkärien potilastaakkakin saattoi olla suurempi 
ja saavutettavuus huonompi. Kaupungeissa yksityisiä vaihtoehtoja 
oli ainakin olemassa, olisipa niiden käyttämiseen sitten oikeastaan 
ollut varaa tai ei.65 Joka tapauksessa vaikuttaa siltä, että potilaiden 
kannalta työnantajapaternalismi oli kunnallisia palveluja toimivampi 
ja merkittävämpi tapa saada maksutonta turvaa sairauden varalta.

Koska lääkäriin?

Miten erot sairaanhoidon kulutusmahdollisuuksissa vaikuttivat 
perheiden käyttäytymiseen sairauden sattuessa? Kuka pääsi lääkä-
riin, koska ja miksi? Elinkustannustutkimuksen perusaineisto ei 
sisällä suoraa tietoa sairastavuudesta lukuun ottamatta hajanaisia 
merkintöjä esimerkiksi sairaalahoidosta ansionmenetyksen syynä. 
Sairastamisen riskin vaihtelua on kuitenkin mahdollista mallintaa 
aineiston sisäisten ja ulkoisten muuttujien avulla. Seuraavassa analyy-
sissa hyödynnetään tietoja riskiryhmiin kuuluvien ihmisten määrästä 
kotitalouksissa ja aineiston sisältämää kausivaihtelua. 

Yleinen elämänkokemus kertoo, että pienet lapset sairastavat 
enemmän kuin työikäiset aikuiset, mutta lasten sairastavuudessa 
on havaittu myös systemaattisia sukupuolieroja. Historiallisessa ja 
kehitystaloustieteellisessä tutkimuksessa systemaattisia vinoumia 
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kuolleisuudessa sukupuolten välillä on usein tulkittu viitteenä perhei-
den sisäisestä sukupuolisyrjinnästä terveyspalvelujen ja ravitsemuksen 
jakamisessa. Tyttöjen ja naisten ylikuolleisuus nykypäivän Kiinassa 
ja Etelä-Aasiassa tai esiteollisessa Saksassa on yhdistetty tilastollisesti 
syrjintään, joka perustuu usein naisten koettuun tai todelliseen mie-
hiä vähäisempään mahdollisuuteen tuoda perheelle tuloja ja tähän 
kytkeytyviin kulttuurisiin normeihin.66 

Suhteellisen tasa-arvoiset niin sanotut viiteväestöt, joihin kuollei-
suuseroja muissa väestöissä voidaan analyyseissa verrata, osoittavat, 
että ”normaalisti” poikien kuolleisuus on suurempaa kuin tyttöjen. 
Vuonna 1987 Suomessa syntyneiden lasten seurantaan perustuva 
kohorttitutkimus kertoo, että 0–7-vuotiaiden poikien sairastavuus 
oli merkitsevästi tyttöjä suurempaa ja kuolleisuus 22 % korkeam-
pi.67 Britannian osalta Bernard Harris on kyseenalaistanut syrjintään 
perustuvan selityksen kuolleisuuserojen historialliselle muutokselle. 
Harris esittää kuolinsyiden analyysin perusteella, että merkittävä osa 
0–15-vuotiaiden poikien ylikuolleisuuden kasvusta vain 12 % tasolta 
1800-luvun puolivälissä noin 30 % tasolle vuosiin 1979–1995 men-
nessä johtui tytöille fysiologisista syistä vaarallisemman tartuntatau-
tikuolleisuuden voimakkaasta alenemisesta.68 Suomessa 1900-luvun 
mittaan pienten lasten suhteellisessa kuolleisuudessa tapahtunut 
muutos on saattanut olla vähäisempi. Vuosina 1921–1930 poikien 
ns. kuolemanvaara ikävälillä 0–5 oli 15,5 % korkeampi kuin tyttö-
jen ja vuosina 1986–1990 noin 20,3 %.69 Vuonna 1928 kuolleisuus 
oli 0–4-vuotiaiden poikien keskuudessa 15,8 % korkeampi kuin 
samanikäisten tyttöjen ja suurempi kuin missään alle 60-vuotiaiden 
ikäryhmässä.70 Voidaan siis olettaa, että erityisesti alle viisivuotiaat 
pojat olivat myös aineiston kotitalouksissa sairastavuuden osalta 
riskiryhmä. 

Toisaalta väestötilastojen voi Suomenkin osalta jossain määrin 
nähdä tukevan hypoteesia tyttöjen suuremmasta infektioalttiudesta 
tartuntatautien valtakaudella, joskin ilmiö vaikuttaa monisyiseltä 
eikä selity tyydyttävästi pelkällä fysiologisella vakiolla. Toisin kuin 
nuoremmissa ja vanhemmissa ikäryhmissä, kuolemanvaaraluku oli 
5–15-vuotiailla tytöillä vielä 1920-luvulla 4 % suurempi kuin pojilla 
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(34,2 promillea / 32,9 promillea). Tyttöjen korkeamman kuoleman-
vaaran kausi oli kuitenkin alkanut vasta 1890-luvulla, jolloin poikien 
kuolemanvaara alkoi laskea nopeammin kuin tyttöjen.71 Suhde oli 
1980-luvun lopulle tultaessa kääntynyt taas selkeästi päinvastaiseksi 
(1,3 / 2,4). Osienvaihdos tapahtui niukasti jo 1930-luvulla, ja vah-
vistui tuntuvasti sotien jälkeisinä vuosina.72 Myös tämänikäisten tyt-
töjen voi joka tapauksessa olettaa muodostaneen vielä 1920-luvulla 
jonkinasteisen sukupuolispesifin terveydellisen riskiryhmän. Samoin 
ikääntyneiden sairastavuus oli oletettavasti nuorempia suurempaa.73

Taulukko 5 esittää joukon analyyseja, joissa tarkastellaan sai-
rastavuuden riskiryhmien läsnäolon vaikutusta erilaisessa asemas-
sa olleiden kotitalouksien sairaanhoitomenoihin. Analyyseissa on 
sovellettu kehitystaloustieteessä paljon käytettyä ns. Engel-mallia, 
jossa tarkastellaan eri ikä- ja sukupuoliryhmien osuuden vaikutusta 
eri hyödykkeiden osuuteen kotitalouksien kokonaiskulutuksessa.74 
Regressioanalyysit on tehty erikseen kussakin sarakkeessa nimetylle 
ryhmälle. Tulkinnan kannalta tärkeää on paitsi yksittäisten regressio-
kertoimien poikkeaminen nollasta, myös kertoimien sukupuolieron 
tilastollinen merkitsevyys ja suunta ikäryhmien sisällä.75 Tämä kertoo 
siitä, näkyivätkö sukupuolispesifit riskit samanikäisten lasten osuuk-
sien vaikutuksessa sairaanhoidon kulutukseen.

Tulokset viittaavat kiinnostaviin eroihin kotitalouksien välillä. 
Riskiryhmistä erityisesti 0–4-vuotiaat pojat aiheuttivat tilastollisesti 
merkitsevän menolisäyksen kaikkien työläisten, kaupunkien työläis-
ten ja kotitalouden kokonaistulojen suhteen alle mediaanituloisten 
työläisten kotitalouksissa. Sukupuoliero samanikäisiin tyttöihin näh-
den oli merkitsevä tai lähes merkitsevä koko ryhmällä ja kaupunkien 
työläisillä tarkasteltuna. Vanhempien tyttöjen kohdalla merkitsevää 
positiivista eroa nollasta ei ollut, mutta sukupuoliero poikiin oli 
merkitsevä ja oikean suuntainen koko työläisryhmässä ja kaupun-
kityöläisryhmässä. Samanikäisten poikien kerroin oli negatiivinen 
ja merkitsevä kaikkien paitsi maaseudun työläisten keskuudessa. 
Terveyden osalta vähätarpeisemman ryhmän painottuminen kotita-
louden koostumuksessa on saattanut olla yhteydessä sairaanhoidon 
pienempään kulutusosuuteen. Ikääntyneiden osalta tulokset ovat 
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Riippuva muuttuja: sairaanhoitomenot, prosenttia kokonaismenoista. Vakaat keskivirheet 
suluissa, paikkakuntaryppäät. ***=p<.01, **=p<.05, *=p<.10 , +=p<.11. 

Lähde: EKT-aineisto.

Taulukko 5. Sairaanhoidon kulutus ja demografiset riskiryhmät kotitalouksissa 
vuoden 1928 elinkustannustutkimuksessa.  Engel-malli, erillisiä ryhmittäisiä 
lineaarisia regressioita.

Työläiset Toimen-
haltijat
(n=242)

Virka-
miehet
(n=131)

Kaikki 
(n=581)

Kaupunki
(n=374)

Maaseutu
(n=207)

Tulot<50%
(n=291)

Tulot>50%
(n=290)

ln 
perhe

0,18
(0,58)

0,22
(0,81)

0,17
(0,75)

1,35
(0,87)

-0,67
(0,46)

1,31
(1,67)

4,60
(3,29)

ln menot henkeä 
kohden

0,36
(0,28)

0,39
(0,39)

0,34
(0,37)

0,92**
(0,40)

-0,08
(0,24)

1,07
(0,80)

1,97
(1,25)

0–4 v 
tyttöjä, osuus

-0,05
(0,44)

0,09
(0,54)

-0,31
(0,88)

0,27
(0,60)

-0,39
(0,44)

1,14**
(0,47)

-0,45
(1,08)

0–4 v 
poikia, osuus

0,93**
(0,38)

1,08***
(0,35)

0,64
(0,91)

1,43**
(0,62)

0,44
(0,30)

1,48*
(0,76)

0,21
(1,23)

11–15 v tyttöjä, 
osuus 

-0,03
(0,40)

0,08
(0,47)

-0,27
(0,90)

-0,37
(0,70)

0,08
(0,46)

-0,16
(0,65)

0,35
(1,83)

11–15 v 
poikia, osuus

-0,93**
(0,35)

-0,91**
(0,33)

-1,02
(1,03)

-1,28*
(0,70)

-0,73+
(0,43)

0,35
(0,89)

0,59
(2,41)

Yli 55 v 
naisia, osuus

1,77*
(0,96)

1,68
(1,14)

2,01
(1,98)

1,18
(1,27)

2,49
(2,16)

0,40
(2,03)

2,17
(3,37)

Yli 55 v miehiä, 
osuus

-0,61
(1,23)

-1,01
(2,26)

-0,57
(1,10)

0,12
(1,01)

-2,39***
(0,46)

0,55
(2,85)

-4,97
(2,93)

Vakiotermi 0,26
(1,52)

0,08
(2,13)

0,45
(1,84)

-2,86
(2,24)

2,67
(1,16)

-3,29
(4,43)

-9,97
(7,88)

F-testi 0–4 v 
sukupuoliero 

2,66+ 3,36* 0,43 1,92 2,14 0,15 0,37

F-testi 11–15 v 
sukupuoliero

4,49** 3,05+ 0,98 1,46 1,50 0,46 0,01

F-testi yli 55 v 
sukupuoliero 1,54 0,86 0,76 0,28 4,28** 0,00 1,39

R2 0,07 0,07 0,07 0,10 0,05 0,09 0,05
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vähemmän selkeitä kuin lasten, mutta ainakin ikääntyneiden naisten 
läsnäolo näytti lisänneen sairaanhoitomenojen osuutta kulutuksesta 
työläisten keskuudessa koko ryhmää tarkasteltaessa.

Analyysissa erottuu myös tiettyjä ryhmiä, joissa riskiryhmien osuu-
della ei näyttänyt olevan vaikutusta. Tällaisia näyttäisivät olleen muun 
muassa maaseudun teollisuusyhteisöjen työläiset ja keskimääräistä 
varakkaammat työläiset. Toimenhaltijoiden kohdalla pienet lapset 
näyttäisivät kyllä aiheuttaneen merkitsevää menonlisäystä, mutta 
sukupuoliero ei ole merkitsevä, joskin kertoimien ero on oikean 
suuntainen. Varakkaiden virkamiesten kohdalla tilastollinen viisari 
ei värähdä ollenkaan. Edellä esitetyn valossa riskiryhmäanalyysi tun-
tuisi siis toimivan järjestelmällisesti huonommin sellaisten ryhmien 
kohdalla, jotka olivat joko keskimääräistä paremmin toimeentulevia 
tai kattavammin työnantajiensa maksuttomilla palveluilla turvaamia. 

Tulosta voi pitää jossain määrin yllättävänä – voisihan olettaa, että 
juuri paremmin resursoidut perheet kykenisivät reagoimaan jäsenten-
sä tarpeisiin, kun taas köyhemmät ja suojattomammat mahdollisesti 
eivät. Vaikka analyysi ei keskeisten ryhmäerojen osalta läpäise tiettyjä 
tilastollisia merkitsevyystestejä76, samankaltaisia tuloksia saadaan 
myös toisenlaisella lähestymistavalla. Sairastavuus vaihtelee paitsi 
ikäkausittain, myös vuoden sisällä. Influenssan kaltaisen selvän kau-
siprofiilin omaavan taudin lisäksi sairauksilla saattoi olla erirytmisiä 
tai säännöttömiä epidemioita. Esimerkiksi tuhkarokkoepidemiat 
eivät koko väestön tasolla olleet jokavuotisia, vaikka kaupungeissa 
näin saattoikin olla, ja monien kulkutautien esiintyminen vaihteli 
1920-luvulla voimakkaasti vuodesta toiseen.77 Piirilääkärit raportoi-
vat kuukausittaisista kulkutautitapauksista alueillaan, ja tapaukset 
tilastoitiin. Kuvio 2 esittää tapausten kokonaismäärän sekä tärkeim-
piä kulkutauteja koskevien raporttien määrän kuukausittain vuoden 
1928 sisällä.
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Kulkutautitapausten perusteella sairastavuudessa esiintyi elinkus-
tannustutkimuksen aineiston keruuvuoden aikana selkeää ja pääpiir-
teissään tyypillistä kausivaihtelua. Sairastaminen painottui talveen, 
ja vaihtelua selitti eniten kulkutautien kuningatar influenssa. Paljon 
muutakin oli kuitenkin liikkeellä, varsinkin alkuvuodesta. Tammi-
kuusta huhti-toukokuuhun kaksi pahaa lastentautia, tuhkarokko ja 
hinkuyskä, olivat loppuvuotta selvästi yleisemmin havaittuja. Eri-
tyisen vaikeita olivat vuoden kaksi ensimmäistä kuukautta. Aivan 
loppuvuodesta lievää nousua esiintyi myös tulirokon osalta, joka 
sotien välisenä aikana saattoi johtaa lapsen viikkokausien eristykseen 
kulkutautisairaalassa ja jopa puolentoista kuukauden poissaoloon 
koulusta.78

Elinkustannustutkimuksen ruokakuntakorttien vuosineljännek-
sittäisten kirjausten ansiosta sairastavuusriskin kausivaihtelu on mah-
dollista yhdistää maksullisen sairaanhoidon kulutuksen kausivaihte-
luun.79 Kuvio 3 esittää vuosineljänneksittäisen kulkutautitaakan ja 

Kuvio 2. Piirilääkärien raportoimat kulkutautitapaukset kuukausittain vuonna 1928. 
Lähde: SVT XI Lääkintölaitos 45.
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elinkustannustutkimuksen kotitalouksien keskimääräiset sairaanhoi-
tomenot sosiaaliryhmittäin. Se osoittaa, että toisistaan riippumat-
tomasti mitattujen sairastavuuden kausivaihtelun ja sairaanhoidon 
kulutuksen välillä oli selkeä yhteys. Pitkälti maksullisiin palveluihin 
turvautuneiden työläisten ja virkamiesten sairaanhoitomenot nousi-
vat ja laskivat tautitaakan mukana, työläisten toki alemmalla tasolla 
ja kapeammalla alueella. Tämä viittaa siihen, että kulkutaudit eivät 
liittyneet pelkästään köyhyyteen ja heikkoihin elinoloihin.80 Poik-
keuksen muodostivat toimenhaltijat, mahdollisesti maksuttomien 
palvelujen suuremman merkityksen vuoksi.

Kuvio 3. Piirilääkärien raportoimat kulkutautitapaukset ja elinkustannustutkimuksen 
kotitalouksien keskimääräiset sairaanhoitomenot vuosineljänneksittäin ja sosiaaliryh-
mittäin vuonna 1928. Lähteet: SVT XI Lääkintölaitos 45; EKT-aineisto.

Riskiryhmien tapaan kausivaihtelu tarjoaa mahdollisuuden analy-
soida eri asemassa olleiden kotitalouksien reagointia sairastavuuden 
muutoksiin vuoden sisällä. Kausittaisia havaintoja samasta kotitalou-
desta sisältävän aineiston analyysiin voidaan käyttää niin sanottuja 



126

Sakari Saaritsa

paneelimenetelmiä. Kiinteiden vaikutusten (fixed effects) mallissa 
tarkastellaan yksittäisten kotitalouksien sairaanhoitomenojen vuo-
sineljänneksittäistä poikkeamaa omasta vuosikeskiarvostaan samoin 
käsitellyn kulutustasomuuttujan ja vuosineljänneksiä edustavien 
kategoristen muuttujien suhteen. Malliin ei ole mahdollista sisäl-
lyttää muuttujia, jotka pysyivät vakioina vuosineljännesten välillä, 
kuten perhekokoa.81 Selitettävänä muuttujana käytetään rahamäärää 
kulutusosuuden sijaan, jottei siihen sisältyisi kokonaismenojen sai-
rastavuudesta riippumattoman kausivaihtelun aiheuttamaa harhaa. 
Tulokset ovat kuitenkin olennaisilta osin samat meno-osuuksilla 
tarkasteltuna.

Taulukoissa 6 ja 7 esitetään kaksi vertailua. Ensimmäisessä verra-
taan kausivaihtelun vaikutusta sairaanhoitomenoihin yli- ja alle me-
diaanituloisissa työläiskotitalouksissa sekä virkamieskotitalouksissa. 
Vuosineljänneksistä kolmas ja vähätautisin (heinä-elo-syyskuu) on 
jätetty implisiittiseksi vertailutasoksi. Virkamiehet ovat kiinnostava 
verrokki, koska ryhmä turvautui pääsääntöisesti maksullisiin – mitä 
ilmeisimmin yksityisiin – palveluihin, mutta ei todennäköisesti 
kärsinyt budjettirajoitteista. Tuloksista ilmenee, että kun pienituloi-
semmat työläiset lisäsivät merkitsevästi sairaanhoidon kysyntää vain 
vaikeimmalla ensimmäisellä neljänneksellä, varakkaammat työläiset 
lisäsivät sairaanhoidon kysyntää tasaisemmin kaikilla kolmella kesä-
kuukausia ”tautisemmalla” neljänneksellä. Myös virkamiesperheiden 
osalta merkitseväksi nousee kaksi neljästä neljänneksestä. Seuraavassa 
taulukossa taas itse työläiset on jaettu neljään samansuuruiseen ryh-
mään kotitalouden kokonaistulojen suuruuden perusteella. Erot ovat 
jälleen samankaltaisia. Vain pahin ensimmäinen neljännes vaikutti 
merkitsevästi pienituloisimmilla tutkimuksen osanottajilla, mutta 
liikuttaessa tulojakaumaa ylöspäin merkitsevien neljännesten määrä 
kasvaa ja merkitsevyystasot vahvistuvat. Ensimmäinen neljännes on 
kuitenkin johdonmukaisesti mukana.
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Taulukko 6. Sairaanhoitomenot ja kausivaihtelu kotitalouksissa vuoden 1928 
elinkustannustutkimuksessa. Työläiset mediaanitulon mukaan jaettuna ja virka-
miehet. Kiinteiden vaikutusten malli, erillisiä ryhmittäisiä lineaarisia regressioita.

Riippuva muuttuja: sairaanhoitomenot, mk. Vakaat keskivirheet suluissa, paikkakun-
taryppäät. ***=p<.01, **=p<.05, *=p<.10. Lähde: EKT-aineisto.

Työläiset Virkamiehet
(n=131)Tulot<50 % (n=291) Tulot>50 % (n=290)

ln kokonaismenot 85,77*** 
(18,95) 

67,47** 
(32,82) 

369,25** 
(137,87) 

I vuosineljännes 48,23*** 
(10,44) 

49,32*** 
(11,97) 

147,48*** 
(34,62) 

II vuosineljännes 7,52 
(6,43) 

51,20*** 
(16,05) 

150,54** 
(57,94) 

IV vuosineljännes -2,03 
(7,37) 

22,08* 
(12,68) 

48,97 
(49,74) 

vakiotermi -670,20 
(161,17) 

-517,83 
(298,42) 

-3268,65 
(1288,75) 

R2 0,04 0,07 0,07
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Taulukko 7. Sairaanhoitomenot ja kausivaihtelu kotitalouksissa vuoden 1928 
elinkustannustutkimuksessa. Työläiset tuloneljänneksittäin. Kiinteiden vaiku-
tusten malli, erillisiä ryhmittäisiä lineaarisia regressioita.

I tuloneljännes 
(n=146)

II tuloneljännes
(n=145)

III tuloneljän-
nes

(n=145)

IV tuloneljän-
nes

(n=145)

ln kokonaismenot 80.54*** 
(25.49) 

89.74 
(27.65) 

64.35 
(42.03) 

68.00** 
(30.36) 

I vuosineljännes 45.82*** 
(13.20) 

50.58** 
(15.06) 

27.56** 
(11.63) 

70.65*** 
(14.79) 

II vuosineljännes 8.83 
(10.22) 

6.06 
(13.12) 

16.34* 
(8.75) 

85.96*** 
(25.95) 

IV vuosineljännes -8.84 
(9.72) 

4.77 
(11.74) 

-1.49 
(4.91) 

45.87** 
(20.56) 

vakiotermi 80.54 
(25.49) 

-709.31 
(237.74) 

-482.02 
(371.17) 

68.00 
(30.36) 

R2 0,04 0,03 0,03 0,03

Riippuva muuttuja: sairaanhoitomenot, mk. Vakaat keskivirheet suluissa, paikkakun-
taryppäät. ***=p<.01, **=p<.05, *=p<.10. Lähde: EKT-aineisto.

Miten regressioanalyysien tuloksia voi tulkita? Yksi mahdolli-
nen selitys on, että ne viittaavat priorisointiin. Kaikissa ryhmissä 
tunnuttiin pääsevän lääkäriin jollain tasolla, mutta oli ehkä toinen 
asia, kuka pääsi ja milloin. Kausivaihtelun osalta köyhimmät reagoi-
vat ainoastaan kaikkein korkeimman sairastavuuden ajanjaksoon, 
ja vasta tulojen noustessa kulutus levisi tasaisemmin ympäri vuo-
den kattamaan laajemman kirjon tarpeita ja tilanteita. Tiukimman 
budjettirajoitteen alaisten perheiden sairaanhoitomenojen painot-
tuminen vuoden alkuun on sikäli huomionarvoista, että se viittaa 
nimenomaan tietoiseen valintaan. Jos rahaa olisi vain käytetty kunnes 
se loppui, kulutushuippu olisi ajoittunut toisin. Sotien välisen ajan 
kausiluontoisilla työmarkkinoilla kotitalouksien tulot olivat usein 
korkeimmillaan kesällä ja säästöt suurimmillaan heti kesän jälkeen.82
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Ajoitus voi antaa vihjeitä myös sen suhteen, kuka lääkäriin pääsi. 
Riskiryhmäanalyysissa johdonmukaisin löydös koski 0–4-vuotiaita 
poikia, joiden osuus vaikutti merkitsevästi kulutukseen myös kes-
kimääräistä pienituloisempien työläisten keskuudessa. Sukupuoli-
ero kuolleisuudessa ei ollut yhtä ilmeinen kuin ero vaikutuksessa 
sairaanhoidon kulutukseen, ja toimenhaltijoiden kohdalla pienten 
lasten vaikutus oli merkitsevä sukupuolesta riippumatta. Potentiaa-
lisesti infektioalttiimpia vanhempia tyttöjä koskevat lähes yhtä yleiset 
tulokset yhdessä pienten poikien sairastavuutta koskevan riippu-
mattoman näytön kanssa viittaavat kuitenkin siihen, että resurssien 
kohdentamisessa ei välttämättä ollut kyse sukupuolisyrjinnästä, vaan 
rationaalisesta vastaamisesta erilaisiin tarpeisiin.83 Varakkaampien 
ja paremmin maksuttomilla palveluilla suojattujen ryhmien ku-
lutuksessa erityiset riskiryhmät eivät enää erottuneet tilastollisesti. 
Sairaanhoidon kulutusta ei tarvinnut priorisoida yhtä tiukasti, vaan 
resursseja riitti muuhunkin.

Molemmissa tarkasteluissa listan kärkeen tuntuvat nousevan lap-
set. Kausianalyysissa painottuu juuri se neljännes, jona lastentaudit 
erityisesti riehuivat vuonna 1928. Vaikka vuosineljänneksittäiset 
tiedot koskevat vain kulutettua rahaa ja pienituloisemmat saivat 
enemmän maksuttomia palveluja84, ilmaisten kunnallisten palvelujen 
käyttö ei selitä tulosta luontevasti, sillä pienituloisimmat näyttävät 
kustantaneen lastensa hoidon merkittävissä määrin omasta pussistaan 
sekä työllisyyden että sairastavuuden kannalta hankalimpana aikana 
vuoden alussa. Voi olla mahdollista, että tulokset heijastavat lasten 
heikompaa pääsyä maksuttomaan hoitoon, kun tärkeät työsuhde-
edut painottuivat ensisijaisesti työntekijöihin, mutta kaupunkien 
osalta tämäkin selitys on epätodennäköinen.85 Lasten painoarvo 
voi kuvastaa osin sitä, että lasten osuus tautitaakasta oli ylipäätään 
suuri, varsinkin ennen rokotusohjelmien käynnistymistä. Havainto 
on joka tapauksessa kiinnostava, sillä kotitalouksien sisäistä resurs-
sien kohdentamista koskeva tutkimus korostaa usein pääasiallisten 
tulonansaitsijoiden joko työkyvyn ylläpitämisestä syntyneen pakon 
tai taloudellisen valta-aseman sanelemaa etulyöntiasemaa, joka esi-
merkiksi 1800-luvun loppupuolen Englannissa johti naisten ja lasten 
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syrjintään ravitsemuksessa.86 Ilmeisesti sotien välisen ajan Suomessa 
ainakin lapset kuitenkin pääsivät lääkäriin, vaikka se maksoikin – 
myös silloin kuin rahaa oli vähän. Tämä oli pidemmän aikavälin 
kehityksen kannalta myönteistä.

Hölmöläisten peitto?

Maailmansotien välisen ajan sosiaalisessa rakenteessa maatalouden 
ulkopuolinen palkkatyöväestö oli terveyspalvelujen kannalta suh-
teellisen hyvässä asemassa. Palvelutarjonnan repaleisen tilkkutäkin 
pahimmat aukot olivat maaseudulla, idässä ja pohjoisessa, jossa moni 
vähäväkinen tuskin oli lääkäriä tai hoitajaa nähnytkään.87 Laajenevaa 
yksityistä praktiikkaa harjoitettiin enimmäkseen kaupungeissa. Kiin-
nostavaa on, että maksuttomien palvelujen osalta työläisten asema 
oli parempi siellä, missä työvoimaa kuluttava työnantaja myös joutui 
vastaamaan sen huollosta. Kokonaisvastuuseen kansallisesta työvoi-
masta ei ajan poliittinen tahto riittänyt, mutta tehdassaarekkeidensa 
väestöstä pitkälti vastanneet työnantajat näkivät yhteiskunnan niuk-
kaa antia suuremmat panostukset terveyteen etujensa mukaiseksi. 
Myös parempaan ja vakaampaan asemaan nostetuilla valkokaulustyö-
läisillä tuntui ainakin joissain tilanteissa olevan työnantajan tarjoama, 
aktiivisesti hyödynnetty terveyskomponentti etupaketissaan.

Sairaanhoitoa kulutettiin useimpien pienituloisten keskuudessa 
vähemmän kuin olisi haluttu. Sairaanhoidon kysyntä kasvoi tulojen 
mukana. Kun budjettirajoite oli keskimääräistä kireämpi ja hoitoa 
sai vain rahalla, valinnat ja priorisointi kotitalouksien sisällä alkoivat 
erottua. Vain korkea sairastavuus, mutta erityisesti lasten korkea 
sairastavuus, johti merkitseviin menojen lisäyksiin. Se, että kulu-
tuskohteet laajenivat ja priorisoinnin merkit hävisivät kun rahaa oli 
enemmän tai hoito maksoi vähemmän, viittaa siihen, että tiukem-
massa tilanteessa paljon vaivoja jätettiin hoitamatta. Tämä luultavasti 
heikensi köyhempien terveyttä ja työkykyä ja johti eriarvoisuutta yl-
läpitävään dynamiikkaan. Myöhemmin merkittävää kohenemista vä-
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estön terveydessä saavutettiin laajoilla ennaltaehkäisevillä ohjelmilla, 
joita pelkkä yksityinen kysyntä tuskin olisi koskaan saanut aikaan.88 

Kun autonomian ajalta asti valmisteltu sairausvakuutuslaki ää-
nestettiin monimutkaisten vaiheiden jälkeen nurin vuonna 1927, 
eduskuntakeskustelussa vedottiin muun muassa Suomen köyhyy-
teen, alikehittyneisyyteen ja maatalousvaltaisuuteen, joiden takia 
läntisten teollisuusmaiden mallin mukainen järjestelmä ei sopinut 
maahan.89 Pelkkä köyhyys ei kuitenkaan selitä tyhjentävästi Suomen 
terveydenhuollon tilaa maailmansotien välisenä aikana. Myös his-
toria, institutionaaliset tekijät ja poliittiset voimasuhteet painoivat. 
Vaikka jo Ruotsin vallan aikana alkunsa saanutta piirilääkärijär-
jestelmää on pidetty läntisen maailman ensimmäisenä yrityksenä 
tarjota väestölle edes jonkinlaisia lääkäripalveluja valtion varoin,90 
eräs keskeinen tekijä oli pyrkimys pitäytyä tiukasti kunnallisen it-
sehallinnon 1860-luvulta juontaneessa liberalistisessa doktriinissa, 
joka jätti terveydenhuollon maatalousvaltaisen maan noin kuuden-
sadan kunnan päättäjien resurssien, kiinnostuksen ja motivaation 
varaan. Kilpailu niukoista varoista ja eri tahojen intressit vaikuttivat 
painotuksiin. Kuntien oli jo toimeenpantava uusi köyhäinhoitolaki 
sekä ennen kaikkea oppivelvollisuuslaki, joiden rinnalla terveys-
palvelut järjestettiin ilman sitovia velvoitteita. Sosiaalivakuutuksen 
kehittämisessä agraariväestön edustajat asettivat vanhuuseläkkeen 
työikäisten sairausvakuutuksen edelle.91 Sisällissodan jälkeinen aika 
oli sosiaalipoliittisesti nuivaa. Työnantajien edustajat saattoivat pu-
hua ILO:n kokouksissa ”suomalaisesta mallista”, joka nimenomaan 
erosi ”skandinaavisesta mallista” ja perustui kolmikantayhteistyön 
sijaan työlainsäädäntöön ja työnantajapaternalismiin.92

Vaikka toistaiseksi ei ole arvioitu kuinka paljon, on todennäköistä, 
että heikko ja epätasa-arvoinen panostaminen ihmisten terveyteen 
maksoi Suomelle pitkällä aikavälillä paitsi menetettynä hyvinvointina 
ja inhimillisenä kärsimyksenä, myös menetettynä talouskehityksenä. 
Terveys vaikutti talouskasvuun muun muassa työvoimapanoksen 
laadun kautta. Uusi taloushistoriallinen tutkimus taas on osoittanut, 
että varhaiset lakisääteiset sairausvakuutusjärjestelmät vaikuttivat 
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myönteisesti väestön terveyteen useissa Euroopan maissa jo ennen 
ensimmäistä maailmansotaa.93

Mahdollinen analogia löytyy toisesta inhimillisen pääoman ulot-
tuvuudesta, koulutuksesta. Arto Kokkisen analyysin mukaan pa-
nostus koulutukseen riippui Suomessa ennen toista maailmansotaa 
yksisuuntaisesti talouskasvusta.94 Esimerkiksi toisen asteen koulu-
tuksen laajeneminen hidastuikin 1930-luvun laman aikana, samalla 
kuin alempien sosiaaliryhmien ja tyttöjen osuus maksullisesta op-
pikoulutuksesta laski selvästi.95 Aikalaisnäkökulmasta tämä saattoi 
olla monien mielestä tervettä kehitystä, olihan työläistaustaisten ja 
tyttöoppilaiden määrän lisääntyminen johtanut jo kasvavaan huoleen 
turhasta ”liikakoulutuksesta”, eikä Suomella vielä nähty tulevaisuutta 
edes teollisuusmaana.96 Toisen maailmansodan jälkeen koulutetun 
työvoiman kysyntä palvelusektorilla kuitenkin kasvoi voimakkaasti 
tarjoten uusia mahdollisuuksia erityisesti koulutetuille naisille.97 
Kansantalouden tasolla koulutusinvestointien ja kasvun tilastollinen 
suhde muuttui kaksisuuntaiseksi: koulutus toimikin osaltaan kasvun 
moottorina. Pessimistiset aikalaisennusteet ja kotitalouksien kysyn-
tään perustuneet panostukset olivat osoittautuneet liian alhaisiksi. 
Samansuuntaisesti lama oli monin paikoin vaikuttanut myös kun-
nallisiin terveyspalveluihin ja maksullisen sairaanhoidon kysyntään.98

Viimeaikaisen keskustelun valossa pessimistiset ennusteet ja taan-
tumaa lyhyellä aikavälillä pahentavat talouspoliittiset kiristystoimet 
vaikuttavat vakiintuneelta traditiolta talouskriisien hoidossa Suomes-
sa.99 Vaikka ekonometriaan nojautuvat menetelmät politiikanmuu-
tosten seurausten arviointiin ovat kehittyneet voimakkaasti viime 
vuosikymmeninä, vain yritysverotuksen keventämisen kohdalla si-
muloidut arviot tulevista dynaamisista vaikutuksista ovat toistaiseksi 
kelvanneet argumenteiksi valtiontalouden hoidossa. Erityisen han-
kalalta tuntuu työvoiman tarjontaa ja työurien pituutta korostavien 
näkemysten yhdistäminen puhtaasti kirjanpidolliseen määritelmään 
”säästöistä”, kun puhutaan esimerkiksi julkisten terveyspalvelujen 
asiakasmaksujen uusista korotuksista. Riskinähän on, että tulevai-
suutta syödään tulevaisuuden turvaamisen nimissä, ja kirjanpidolliset 
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säästöt osoittautuvatkin hölmöläisten peitonteoksi taloudellisten 
vaikutusten realisoituessa. 100

Kiitokset Heikki S. Vuoriselle ja Helene Laurentille käsikirjoituksen asiantun-
tevasta kommentoinnista.
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Elintaso, terveys ja pidempi ikä

 Terveydenhoitojärjestelmän rakentuminen  
Hollolan ja Janakkalan kunnissa 1939–1975

Valtuuston tietoon oli tullut, että Korpikylän Omenamäkeen oli 
muuttanut asumaan 10-henkinen perhe, jossa lapset ovat kaikki 
alaikäisiä ja koska ko. paikka on todettu tuberkuloosin saastuttami-
seksi, päätti valtuusto kehottaa kunnan terveydenhoitolautakuntaa 
yhdessä piirilääkärin kanssa ryhtymään toimenpiteisiin, että taloa 
kiellettäisiin käyttämästä ihmisasuntona.1

Hollolan Omenamäestä tavattu tuberkuloosi eli kansanomaisem-
min keuhkotauti oli Suomen suurin kansanterveydellinen ongelma 
1800-luvun loppupuolelta 1950-luvulle. Kokonaan keuhkotauti voi-
tettiin vasta 1960-luvulla. Sen nujertaminen perustui kohentuneiden 
elinolosuhteiden lisäksi 1930-luvulla paikallistasolla keuhkotaudin-
vastustustyön myötä alkaneisiin rokotuksiin, joiden avulla nousevat 
sukupolvet saatettiin suojata keuhkotaudin vaaroilta.2

Elintaso oli 1940-luvun 1950-luvun vaihteen Suomessa Länsi-
Eurooppaan verrattuna varsin alhainen. Elintason kasvu oli Suo-
messa kuitenkin Länsi-Eurooppaa nopeampaa, joten Suomi kuroi 
esimerkiksi bruttokansantuotteella mitattua eroa umpeen varsin 
nopeasti. Vuoden 1975 Suomi ei poikennut ratkaisevasti Länsi-
Euroopasta, vaikka maa edelleen oli suhteellisesti verrattuna varsin 
agraarivaltainen.

Elintason nousu kanavoitiin Suomessa koulutus- ja terveyden-
hoitojärjestelmien rakentamiseen. Muutoksen nopeutuessa sosiaa-
liturvajärjestelmäkin vaati kohentamista. Myöhemmin prosessia on 
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kutsuttu hyvinvointivaltion rakentamiseksi. Vaikka yhteiskunnan 
kehittämiseen tähdännyt lainsäädäntö laadittiinkin eduskunnassa, 
palkattiin terveydenhoitojärjestelmän konkreettisesta toiminnasta 
vastuussa olleet henkilöt – lääkärit, terveydenhoitajat, sairaanhoitajat 
ja kätilöt – paikallistasolla. Joissakin kunnissa toimittiin innokkaam-
min, toisissa kehityksen suuntaa hitaammin seuraillen. Terveyden-
hoitotyö oli laaja-alaista. Työ ei rajoittunut vain kuntien palkkaamien 
työntekijöiden työhön. Turvallisemman elinympäristön rakentami-
nen ja ongelmakohteiden eliminointi oli eräs kunnallishallinnon 
toimintamuoto, joka paransi terveydenhuollon mahdollisuuksia 
selvitä haasteista.

Samanaikaisesti, kun elintaso-Suomeksi muuttumassa olleessa 
yhteiskunnassa rakennettiin entistä kattavampaa terveydenhuol-
tojärjestelmää, kohtasivat kansalaiset paikallistasolla monenlaisia 
elinympäristön aiheuttamia sairastumisen uhkia, joihin aiemmin 
”vanhoina hyvinä aikoina” ei ollut puututtu viranomaisten toimesta. 
Esimerkkinä voidaan pitää voimistunutta hygieenisuuden ja terveel-
lisen elinympäristön vaatimusta. Myytäväksi tarjotun maidon täytyi 
täyttää tietyt vaatimukset, ja esimerkiksi kaupungeissa jo 1930-lu-
vulla ongelmaksi koetut rotat muuttuivat ongelmaksi 1950-luvun 
maaseudulla. Aiemmin ongelmattomaksi koettu uimaranta saattoi 
muuttua vedenlaadun mittausten myötä ongelmaksi.

Ongelmia syntyi myös yhteiskunnan muututtua. Yhteiskunta 
monipuolistui, ja teollistuminen synnytti haasteita. Alkutuotannosta 
teollisuuden ja palveluyhteiskunnan palvelukseen siirtynyt työvoima 
oli ruokittava uudella tavalla, mikä edellytti elintarviketeollisuuden 
ja elintarvikkeiden jakeluportaan laajenemista. Elintarvikkeiden 
valmistuksen ja nauttimisen välisen ajan piteneminen aiheutti elin-
tarvikkeiden säilyvyydelle uusia vaatimuksia, mikä taas edellytti elin-
tarvikkeisiin kohdistuneen valvonnan laajenemista ja tarkentumista. 

Tässä artikkelissa tarkastellaan kahden etelähämäläisen kunnan – 
Hollolan ja Janakkalan – terveydenhuoltojärjestelmän muotoutumis-
ta toisen maailmansodan vuosista 1970-luvun alkupuolelle saakka, 
jolloin lainsäädäntö yhtenäisti ennestään kuntien terveydenhoitojär-
jestelmiä silloisen ”sote-uudistuksen” eli kansanterveyslain muodossa. 
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Artikkelissa pureudutaan seuraaviin kysymyksiin: minkälaisia esteitä 
kuntien terveydenhoitohenkilöstöllä oli edessään, kuinka henkilöstö 
oli organisoitu ja kuinka he tehtävästään selvisivät? Terveydenhoitojär-
jestelmän muotoutumista analysoidaan demografista kehitystä vasten.

Hollola ja Janakkala

Janakkalalla ja Hollolalla on useita yhdistäviä tekijöitä. Ne sijaitsevat 
Etelä-Hämeessä Salpausselkien juurella ja sisämaakaupunkien lähis-
töllä. Hollolalla yhteys Lahteen on ollut toki vaikuttavampi kuin 
Janakkalalla Hämeenlinnaan. Kumpikin kunta sai hyvän väestönlisän 
karjalaisväestöstä toisen maailmansodan jälkeen, mikä näkyi kunnissa 
merkittävänä väestönkasvuna.3

Etelä-Suomen hyvien liikenneyhteyksien vuoksi molemmat kun-
nat olivat potentiaalisia teollisuuskuntia. Janakkalassa kehitys yltää 
niinkin kauas kuin vuoteen 1818, jolloin Tervakosken paperiteh-
das perustettiin. Janakkalan teollisuutta pönkittivät jo 1860-luvulta 
myös Leppäkosken isot tiilitehtaat. Toisen maailmansodan jälkeen 
kaksi merkittävää elintarviketehdasta, sokeritehdas (1946–1948) ja 
Valion jäätelötehdas (1961) aloittivat Turengissa ja tarjosivat huomat-
tavan määrän työpaikkoja naisille. Janakkalan kunta panosti 1960-lu-
vulla monen muun kunnan tavoin pien- ja keskisuuren teollisuuden 
saamiseksi alueelleen. Kunnassa oli 1960-luvulla kolme taajamaa: 
vanha teollisuustaajama Tervakoski, jonka elämää sääteli edelleen 
paperitehdas, taantuva tiiliteollisuusyhteisö Leppäkoski ja kunnan 
keskuspaikaksi toisen maailmansodan jälkeen kehittynyt Turenki.4

Hollolassakin oli merkittävää teollisuutta jo varhain, mutta kun 
kunnan teollistuneimmat alueet esikaupunkeineen lohkottiin kasva-
vaan Lahteen – viimeisin alueliitos oli vuonna 19565 – jäivät jäljelle 
vain Herralan ja Tennilän tiilitehtaat. Toisen maailmansodan jälkeen 
kasvanut väkiluku putosi ja väestön rakenne maa- ja metsätalousval-
taistui kunnassa vähäksi ajaksi. Tarmo Palosen kunnanjohtajuuden 
aikana 1960-luvun puolivälissä syntyi ensiksi Salpakankaan teolli-
suusalue, joka täyttyi Lahden alueelta muuttaneesta pien- ja keski-
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Kuvio 1. Janakkalan ja Hollolan väkiluku 1939–1980.

Lähteet: SVT, väestönmuutokset.
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suuresta teollisuudesta, ja Salpakankaan asuntoalue, joka yhdistyi 
sodan jälkeen taajamoituneen Vesalan kanssa nopeasti kasvavaksi 
kuntakeskukseksi. Myös Hollolassa oli 1960-luvulla kolme taajama-
aluetta: Kukkilan-Kalliolan alue Vesijärven itäpuolella Vesikansassa, 
Herralan asema- ja tiiliteollisuuskylä ja nopeasti määrätietoisen po-
litiikan seurauksena mäntykankaalle ja parhaalle pohjavesialueelle 
noussut Salpakangas.6

Tehtyyn kunnallispolitiikkaan saattoi vaikuttaa kunnassa vallin-
neet poliittiset voimasuhteet. Hollolan kunta oli koko tarkastellun 
ajanjakson porvarienemmistöinen. Maalaisliitto/Keskustapuolue 
ja Kokoomus erkaantuivat kunnallisvaaleissa vasta 1950-luvun al-
kupuolella omille listoilleen. Maalaisliitto oli 1960-luvun puolivä-
liin saakka Hollolan suurin poliittinen ryhmä. Vasemmiston sisällä 
SKDL oli yleensä isompi ja usein valtuuston toiseksi suurin ryhmä. 
Salpakankaan voimakkaan kasvun myötä SDP:n ja Kokoomuksen 
kannatusluvut lähtivät nousuun. Janakkala oli puolestaan varsin 
sosialidemokraattinen kunta. Vasemmistolla oli välittömästi sodan 
jälkeen yli 60 prosentin kannatus sosialidemokraattien johtaessa 
kunnallispolitiikkaa. Porvariston puolella Maalaisliitto sai siirtoväestä 
ison voimanlisäyksen: puolue nousi Janakkalan toiseksi suurimmaksi 
puolueeksi 1950-luvun alussa ohi SKDL:n. Vasemmiston valta kesti 
Janakkalassa aina 1990-luvulle saakka.7

Keuhko- ja kulkutaudeista sairauksien ennaltaehkäisyyn 

Keuhkotauti oli sodan jälkeen pahin vitsaus. Kunnissa jo 1930-luvul-
la tehty perustyö alkoi kuitenkin tehota. Keuhkotautia sairastaneet 
kyettiin seulomaan esille ja toimittamaan parantoloihin. Taudille 
vielä altistumattomien lasten rokottamisen aloittaminen 1940-luvun 
lopulla vei pohjan taudin leviämiseltä. Viimein 1960-luvun loppu-
puolella keuhkotauti oli saatu vihdoin kuriin. 

Keuhkotaudin jälkeen syöpä sekä sydän ja verisuonitaudit nousivat 
kuolinsyytilastojen kärkeen, mikä johti terveys- ja liikuntavalistuksen 
lisääntymiseen. Viime vuosikymmeninä ihmisten keski-iän noustua 
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myös tuki- ja liikuntaelinten sekä erilaisten muistisairauksien ehkäisy 
on noussut tärkeiksi tavoitteiksi. Terveyspolitiikassa on näin siirrytty 
tautien parantamisesta niiden ehkäisemiseen ja keski-iältään ikään-
tyneen väestön viimeisten vuosien elämän laadun kohentamiseen.

Kulkutautejakin koettiin vielä sodan jälkeen, mutta vähitellen ro-
kottaminen vei niiltä terän. Yleinen elintason ja erityisesti asumis- ja 
hygieniatason kohoaminen muutti tilannetta ja vähensi tartuntojen 
kautta levinneiden tautien esiintymistä. Aikakauden kuluessa Janak-
kalassa ryhdyttiin kiinnittämään huomiota ympäristön saastumiseen, 
elintarvikkeiden puhtauteen ja epäsiistissä ympäristössä lisääntynei-
den rottien hävittämiseen. Tämä näkyi uimarantojen puhtauden 
vaalimisena, elintarvikkeiden valmistajien ja myyjien toimitilojen 
sekä koneiden ja tuotteiden tarkistuksina ja vuosittain toistuvina 
rottasotina.

Jo 1930-luvulla oli kiinnitetty huomiota terveyden yhteiskunnal-
liseen merkitykseen. Valtakunnallisella tasolla huolestuttiin synty-
vyyden alenemisesta ja ikäluokkien pienuudesta. Sodan uhkan alla 
väestökysymyksellä oli myös sotilaallinen puolensa ja alentuneen 
syntyvyyden lisäksi kasvoi huoli suomalaisen rodun puhtaudesta. 
Suomessakin ”jalostettiin rotua” ns. negatiivisen rotuhygienian avul-
la. Vuonna 1941 perustettu Väestöliitto sai puolivirallisen aseman. 
Se keskittyi sodan jälkeen ydinperheen ja äitiyden korostamiseen ja 
vaalimiseen. Kuntatasolla tärkeitä olivat vuonna 1943 säädetty laki 
kunnanlääkäristä ja vuonna 1944 säädetyt lait kunnallisista terveyssi-
sarista, kunnan kätilöistä ja kunnallisista äitiys- ja lastenneuvoloista.8 
Erityisesti neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon kautta suomalaiset 
saivat 1950-luvulta lukien verraten samankaltaista palvelua asuinpai-
kasta ja yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta.9

Keuhkotautia esiintyi toisen maailmansodan jälkeen vielä run-
saasti ja sen asema kuolinsyynä korostui kuolleisuuden pudotessa ja 
eliniän pidentyessä. Lisäksi kunnanlääkäreiden tietoon tuli vuosit-
tain tulirokkoa, tuhkarokkoa ja hinkuyskää sairastaneita kuntalai-
sia. Myös polio, lavantauti ja pikkulavantauti kuuluivat aikakauden 
vitsauksiin ja terveydenhuollon haasteisiin.
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Vuonna 1947 Janakkalassa todettiin uusia keuhkotuberkuloosi-
tapauksia 20 ja muihin tuberkuloosilajeihin sairastuneita oli kuusi. 
Vuoden 1946 lopulla kunnan alueella asui kaikkiaan 109 keuhkotu-
berkuloosia ja 33 muita taudin muotoja sairastanutta. Keuhkotau-
tiin kuolleita oli kaikkiaan kahdeksan. Vuonna 1955 keuhkotautia 
sairastaneita oli vielä 86. Tuberkuloosia vastustettiin tekemällä tu-
berkuloosikokeita ja antamalla Calmette-rokotuksia. Tuberkuloosin 
vastustaminen jatkui 1970-luvullakin. Janakkalassa tehtiin vuonna 
1972 yhteensä 565 tuberkuliinikoetta, ja kunnan terveydenhuollon 
kirjoissa oli vielä 105 tuberkuloosipotilasta.10

Ns. Calmette-Guerain -rokotuksella voitiin vähentää tartunnan 
vaaraa vuodesta 1926 alkaen, joskin menetelmä tuli yleiseen käyttöön 
vasta 1940-luvulla. Vuonna 1946 Janakkalassa antoi huoltopiirin 
lääkäri tohtori Hetemäki Calmette-rokotuksia 25 lapselle, jotka 
kuuluivat etupäässä ”keuhkotautisiin sukuihin”. Seuraavana vuonna 
rokotettiin 50 janakkalalaista ja vuonna 1948, jolloin rokotukset 
alkoivat laajamittaisina koko maassa, rokotettiin terveyssisarten toi-
mesta peräti 1 149 ja vuonna 1949 yhteensä 979 ja vuonna 1950 vielä 
626 janakkalalaista. Tuolloin olivat 1–14-vuotiaat janakkalalaiset 
suurimmaksi osaksi rokotettu. Vuonna 1951 rokotettiin vielä 109 
kuntalaista, lähinnä koulun aloittaneita ja alle kouluikäisiä lapsia.11

Janakkalassa rokotettiin 1950-luvulla tuberkuloosin ohella kurk-
kumätää ja hinkuyskää vastaan. Kurkkumätä oli pitkälle 1900-luvun 
puoliväliin saakka hengenvaarallinen tauti, joka melko herkän tarttu-
vuutensa vuoksi esiintyi yleensä lapsuusiän kulkutautina muutaman 
vuoden välein. Sodan jälkeen tauti riehui Suomessa ja Janakkalas-
sakin. Vuonna 1946 suojarokotettiin yli 400 janakkalalaista lasta ja 
aikuista. Kunnanlääkäri Oikarinen vetosi lasten vanhempiin, että 
he ”antaisivat suojarokottaa lapsensa”. Rokotuksen ansiosta tauti 
saatiin kitkettyä Suomesta 1950-luvulla, mutta ei se aivan kokonaan 
Suomesta kadonnut, sillä tautia esiintyi 1990-luvulla silloin tällöin, 
lähinnä Venäjältä saatuna tuliaisena.12 Hinkuyskärokotukset aloitet-
tiin Suomessa laajalti vuonna 1952. Hinkuyskä säilyi vuosikymmeniä 
pelottavana, joskin rokottamisen seurauksena harvinaisena tautina.13
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Lääkkeet tehosivat. Aikoinaan pelätty tulirokkokin talttui vuon-
na 1950 Janakkalassa – esiintyen lähinnä Tervakoskea piinanneena 
epidemiana – ”penisilliinihoitomenetelmällä” vajaassa viikossa.14 
Vuonna 1956 tautitapauksia oli yleisesti ottaen jo huomattavasti 
vähemmän, vaikkakin esimerkiksi joulukuussa 1958 puhkesi erityi-
sen raju tulirokkoepidemia, jonka arveltiin aiheuttaneen noin 500 
sairaustapausta. Osa sairastuneista saattoi potea tavallista kurkku-
tulehdusta. Janakkalan terveydenhoitolautakunta ei päässyt taudin 
alkulähteestä selville, joten epidemian hillitsemiseksi annettiin ehkäi-
sevää penisilliinihoitoa. Lisäksi Turengin alueella suljettiin koulut ja 
rajoitettiin yleisten huvitilaisuuksien järjestämistä. Penisilliinin avulla 
epidemia tyrehtyi nopeasti.15

Lavantautiakin esiintyi edelleen muutamia tapauksia. Lavantaudin 
ja pikkulavantaudin16 lähteeksi tiedettiin varsin aikaisin pilaantunut 
maito tai vesi. Veden pilaantumisvaaraa pienensi sen klooraus. Mai-
don pilaantumisen estämiseksi oli jo 1800-luvulla keksitty maidon 
pastörointi, josta annettiin Suomessa asetus vasta vuonna 1958. 
Suomessa kulutusmaidon pastörointi ja pakkaaminen käynnistyivät 
siis hitaasti ja ne toteutuivat vähitellen vasta 1950-luvun lopulta lähti-
en,17 mutta vielä 1960-luvun alussa maito oli monilla paikkakunnilla 
pastöroimatonta.

Janakkalassa alkoi pikkulavantautiepidemia kevätkesällä 1961 Tu-
rengin, Tervakosken ja Leppäkosken alueilla. Sen leviäminen saatiin 
tyrehtymään, kun tartuntalähteeksi osoittautui ”erään paikallisen 
meijerin maito”. Taudin vuoksi kaikki paikkakunnalla tuotettu ku-
lutusmaito määrättiin pastöroitavaksi aina pakkasilmojen alkamiseen 
saakka. Syytä etsittäessä ja tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi 
myös Janakkalan yleiset uimalat olivat vaarallisimman ajan suljettui-
na. Kunnanlääkärin tietoon tuli 41 sairastunutta, joista 35 hoidettiin 
kunnansairaalassa. Janakkalassa selvittiin 800 000 markan laskulla ja 
säikähdyksellä, sillä ”kaikki tapaukset olivat onneksi verraten lieviä, 
eikä kuolemantapauksia sattunut”. Muutamista sairastuneista basil-
lit saatiin häädettyä vasta Ruotsista vuoden 1961 lopulla saaduilla 
kokeilulääkkeillä.18 
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Varmasti osittain oman paikallisen epidemian vuoksi maitoon 
kiinnitettiin seuraavina vuosina tarkempaa huomiota. Kun Valion 
jäätelötehdas aloitti toimintansa Turengissa vuonna 1962, tutkittiin 
kaikki työntekijät ja tarkastusmaitotilojen karjanhoitohenkilökun-
nat. Kolmelta henkilöltä löytynyt hiirilavantauti lääkittiin, eikä ku-
kaan jäänyt taudinkantajaksi. Kun vuonna 1963 pikkulavantautia 
esiintyi jälleen hajatapauksina, eikä taudinaiheuttajasta saatu selkoa, 
päädyttiin pitämään myytävän maidon pastörointia välttämättömä-
nä. Vuonna 1965 Janakkalassa jo ainakin pastöroitiin meijereiden 
maito, koska se oli terveystarkastajan tarkastusten mukaan tehty 
huonosti. Vuonna 1964 oli hiirilavantaudin19 vuoro. Taudista selvit-
tiin kuuden kiinteistön desinfioimisella.20

Yhteiskunnan murroksesta terveydenhoidon saralla kertoi huo-
mion kiintyminen influenssoihin 1960-luvun lopulla. Vuosien 
1957–1958 ”aasialainen” ei herättänyt ainakaan Janakkalan tervey-
denhoitolautakunnassa huomiota. Talvella 1969 vieraili Janakkalas-
sakin tavallista vaikeampi ja ”aasialaisen” tavoin maailmanlaajuisten 
epidemioiden eli pandemioiden joukkoon kuulunut A-viruksen 
aiheuttama ”hongkongilainen” influenssa, joka aiheutti runsaasti 
erilaisia jälkitauteja. Influenssat eivät enää 1960-luvulla aiheuttaneet 
juuri terveiden ihmisten kuolemia, mutta muita tauteja sairastanei-
den ja yleiskunnoltaan heikkojen ihmisten elämä katkesi aiemmin 
kuin se olisi ilman influenssaan sairastumista tapahtunut.21

Kohti puhtaampaa ympäristöä

1950-luvun lopulla terveydenhoitolautakunnan huomio alkoi siirtyä 
yhä enemmän yleisiin asumisoloihin ja hygieniaan. Eli ryhdyttiin 
hanakammin kiinnittämään huomiota tautien seurauksista niiden 
syihin. Janakkalan kunta sai vuonna 1954 oman terveydenhoidon 
katsastajan.22 Ammatti tunnettiin pian terveystarkastajana. Terveys-
tarkastaja suoritti keväällä 1958 yhteensä 960 tarkastusta asuinra-
kennusten ympäristöihin, kaivoihin ja käymälöihin. Tarkastusten 
perusteella kaitsija teki seitsemän kirjallista muistutusta pihojen 
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siivoamisesta ja käymälöiden kunnossapidosta. Luteita myrkytettiin 
viidessä asuinhuoneistossa ja torakoita kahdessa liikehuoneistossa. 
Lisäksi tarkistettiin elintarvikkeita valmistavia laitoksia kuten teuras-
tamoita ja leipomoita sekä elintarvikemyymälöitä ja niiden varastoita. 
Tästä tarkastustoiminnasta tuli sittemmin jatkuvaa.23

Ongelmat olivat hyvin akuutteja. Asutuksen taajamoiduttua on-
gelmat myös pahenivat. Vuonna 1953 kiinnitettiin jälleen huomiota 
Turengin läpi virranneeseen avo-ojaan, joka oli ollut 1930-luvun 
lopulla lavantaudin tartuntalähde. Nyt kiellettiin viemäriveden las-
keminen siihen. Elokuussa 1953 kehotettiin sokeritehdasta syventä-
mään jokeen laskevaa viemäriä.24 

Vuonna 1954 päätettiin lähettää vesistönsuojelukomitealle selos-
tus kunnan alueella sijaitsevista vesistöjen ja pohjaveden likaantumis-
alueista ja esitettiin Turengin vesi- ja viemärisuunnitelman kiirehti-
mistä.25 Vuonna 1955 terveydenhoitolautakunta antoi selostuksen 
kunnalliselle terveydenhoitoyhdistykselle kunnan alueen lika- ja 
jätevesien saastuttamista vesialueista. Terveystarkastaja Paavo Kekki 
totesi myöhemmin, että Tervajoki ja Puujoki olivat sangen huonos-
sa kunnossa, ”avoviemärinä” toiminut Tervajoki vielä 1980-luvun 
alussakin. Urheilukentän vieressä oleva Liinalampi oli rehevöitynyt 
välinpitämättömyyden vuoksi. Turengissa tunnettiin yleisesti sanon-
ta: ”heitä Liinalampeen”.26

Terveystarkastajan työhön kuului myös uimarantojen kolibak-
teeripitoisuuksien mittaaminen. Esimerkiksi kesällä 1966 otettiin 
vesinäytteet kerran kuukaudessa. Lausunnot olivat hyviä, paitsi 
Leppäkosken uimarannan näytteestä löytyi syksyllä 1966 jo 520 
kolibakteeria 100 millilitraa kohti. Leppäkosken uimarannan vesi oli 
ongelmana myöhemminkin, muun muassa vuonna 1972.27

Rottia ryhdyttiin myös jahtaamaan. Vuonna 1951 terveydenhoi-
tolautakunta päätti kehottaa kunnanhallitusta ryhtymään rottasotaan 
kunnan alueella. Vasta vuoden 1956 syksyllä Janakkalassa käytiin 
koko kuntaa koskeva rottasota, jolloin jaettiin 250 kiloa ”Rodetin” 
rotanmyrkkyä. Tämän jälkeen rottia jahdattiin myrkkyjen avulla 
ainakin vuoteen 1969 saakka, jolloin kunnan alueella käytiin yleinen 
rottasota, jossa käytettiin peräti 450 kiloa rotanmyrkkyä.28 Myös 
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variksia myrkytettiin ainakin kahteen otteeseen, vuosina 1951 ja 
1955. Jälkimmäisenä vuotena ongelmana olivat erityisesti Turengin 
kaatopaikan varikset.29

Terveydenhuollon organisaatio paikallistasolla

Lahden läheisyys ja jatkuvat alueliitokset vaikuttivat Hollolan terve-
ydenhuoltoon merkittävästi. Esimerkiksi Hollolan erillinen tervey-
denhoitolautakunta lakkautettiin vuoden 1933 alueliitoksen jälkeen 
ja sen tehtävät siirtyi kunnallislautakunnalle. Kunnanlääkärin vuo-
sikertomuksessa mainittiin tuon näyttävän taka-askeleelta, mutta 
toisaalta muistutettiin, että terveydenhoitolautakunnalla oli ollut 
varsin vähän töitä, joskaan ei mietitty, saattaisiko niitä töitä olla 
vastaisuudessa. Terveydenhoitolautakunta palautettiin Hollolaan 
Hämeen lääninhallituksen ehdotuksesta välirauhan aikana vuoden 
1941 alussa. Valtuusto päätti äänin 13–6 asettaa terveydenhoito-
lautakunnan, jonka puheenjohtajana toimi kunnallislautakunnan 
puheenjohtaja.30 Hollolan kunnallismiehiä voidaan pitää terveys-
asioissa varsin säästäväisinä. Itara saattaisi olla osuva mutta varsin 
ikävä luonnehdinta. Kunnallismiesten omaksuma linja näkyi varsin 
hyvin Hollolan lääkäriolojen kehittämisessä maailmansotien välisistä 
ajoista, varsinkin 1930-luvulta aina 1950-luvulle saakka.

Piirilääkäreitä oli maailmansotien välisenä aikana koko maassa 
viitisenkymmentä. Hollolan piirilääkäri vastasi terveydenhoidon 
tilasta useamman kunnan alueella.31 Sen lisäksi oli kunnanlääkä-
reitä. Hollolan kunnanlääkäri Kantala asui Lahdessa. Kesäkuussa 
1919 Hollolan valtuusto oli tutkinut mahdollisuutta siirtää lääkärin 
asuinpaikka Hollolan kirkonkylään, mutta säästösyistä valtuusto 
päätti äänestyksen jälkeen pitää kunnanlääkärin asuinpaikan Lah-
dessa. Samalla kuitenkin edellytettiin, että kunnanlääkäri piti joka 
toinen viikko vastaanottoa Hollolassa: kirkonkylällä, Sairakkalassa 
(Länsi-Hollola) ja Vainiolla (seitsemän kylän alue). Lääkäri kiersi 
alueella kunnan järjestämällä ja kustantamalla hevoskyydillä. Kun 
linja-autoliikenne alkoi ja vuorojen määrä koettiin vuonna 1933 
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riittävän taajaksi, lopetettiin kunnanlääkärin vastaanotot Hollolan 
kirkolla sijainneella kunnantuvalla.32 Vesikansan, Okeroisten, Miek-
kiön ja radanvarren (Herralan, Heinäsuon ja Tennilän) asukkaiden 
ajateltiin alusta lähtien asioivan Lahdessa.

Hollolaan oli perustettu vuonna 1921 koululääkärin toimi, jonka 
valtuusto liitti kuitenkin kunnanlääkärin tehtäviin. Kantalan kanssa 
syntyi riitaa koululääkäritoimintaa varten haettavan valtioavun kou-
lulääkäritilastoista lamavuotena 1931. Valtuusto sanoi Kantalan irti 
koululääkärintoimesta ja päätti saman tien lakkauttaa koko viran. 
Kun Kantala valittiin vuoden 1935 puolivälissä seuraavaksi Hollolan 
piirilääkäriksi, teki valtuusto hänen kanssaan vielä sopimuksen kun-
nanlääkärin tehtävien hoitamisesta vuoden 1935 loppuun saakka. 
Tämän jälkeen Hollolan kunnanlääkärin virka oli täyttämättä ja 
hoitamatta toistakymmentä vuotta. Kaikesta päätellen hollolalaiset 
käyttivät hyväkseen piirilääkärin ja lahtelaisten yksityislääkäreiden 
palveluja. Ratkaisu oli erikoislaatuinen ja saattoi onnistua vain kau-
pungin välittömässä läheisyydessä, sillä Lahden ympäristössä vain 
Hollola ja Nastola olivat tuolloin ilman kunnanlääkäriä. Hollolalaiset 
jäivät tyystin yksityislääkärien avun varaan, kun Hollolan piirilääkä-
rinkin virka lopetettiin vuonna 1945.33

Terveydenhoitolautakunnalla oli tavoitteena lääkärinviran perus-
taminen Hollolaan. Kunnanvaltuusto suunnitteli sen sijaan yhteistä 
lääkärinvirkaa Nastolan kanssa. Huhtikuussa 1944 Hollolan kun-
nanvaltuusto päätti perustaa yhdessä Nastolan kanssa kunnanlää-
kärin viran, mutta samalla tehtiin päätös, ettei virkaa vielä julisteta 
haettavaksi. Seuraavana keväänä Hollolan terveydenhoitolautakun-
ta ehdotti Nastolan kanssa tehdyn sopimuksen purkamista, mutta 
valtuusto pysytti sen voimassa. Muodollisesti viran avoimeksi ju-
listamista hidastutti sopivan asunnon ja vastaanottotilan löytämi-
nen lääkärille. Hollolan kunta osti vuonna 1945 rakenteilla olleen 
Osuuskunta Hämeenportin talosta 75 neliön suuruisen huoneiston. 
Nastolan kunta osti vierekkäisen samansuuruisen asunnon. Näin 
muodostettiin yhteensä 150 neliön suuruinen asunto, joka toimi 
osittain myös vastaanottotilana.34
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Vasta huhtikuussa 1946 valtuusto hyväksyi omalta osaltaan kun-
nanlääkärin ohjesäännön ja myönsi valitun lääkäritoimikunnan 
hollolalaisille jäsenille täydet valtuudet kunnanlääkärin vaalin toi-
mittamiseksi. Puolitoista vuotta tämän jälkeen eli syyskuussa 1947 
Hollolan terveydenhoitolautakunta antoi hakijoista lausuntonsa. 
Loppujen lopuksi Nastola ja Hollola valitsivat yhteisen lääkärin.35

Hollolaan perustettiin vuonna 1938 terveyssisaren virka, johon 
otettiin koko kunnan alueella kiertävä sairaanhoitaja. Lisäksi kunta 
tuki Hollolan diakonaattiyhdistystä kahden diakonissan palkkaami-
sessa. Vuonna 1941 Hollolan valtuusto perusti koulu- ja tuberku-
loosihoitajattaren toimen, joka käytännössä toimi terveyssisarena. 
Kunnalla oli siis kaksi sairaanhoitajatarta ja kaksi diakonissaa.36

Lait kunnankätilöstä, kunnallisesta terveyssisaresta sekä kunnalli-
sesta äitiys- ja lastenneuvolasta tulivat voimaan 1944. Hollolan kunta 
hakikin lääkintöhallituksen kehotuksesta edellä mainituille viroille 
ja neuvolan ohjesäännölle lääkintöhallituksen vahvistuksen. Kunta 
jaettiin kahteen kätilö- ja terveydenhoitajapiiriin, johon oli organi-
soitava myös työntekijät. Vuonna 1945 Hollolan kunta luopui sodan 
aikana perustetusta koulu- ja tuberkuloosihoitajattaren toimesta ja 
irtisanoi saman vuoden lopulla kiertävän sairaanhoitajan ja perusti 
sen tilalle uuden terveyssisaren toimen. Vuoden 1946 alkaessa Hollo-
lan kunnalla oli kaksi terveyssisarta, joista toinen sijoitettiin Vesikan-
saan ja toinen samaan aikaan suunnitellulle terveystalolle Vesalaan, 
joka valmistuikin vuoden 1946 aikana. Vuonna 1946 perustettiin 
kolmas terveyssisaren virka, jonka asemapaikka sijoitettiin 1949 
Pyhäniemeen, ensin kartanon mailla sijainneeseen kunnan omista-
maan rakennukseen ja vuodesta 1955 lähtien vanhainkodin tiloihin. 
Vesikansaan rakennettiin Hollolan toinen terveystalo vuonna 1958 
ja Pyhäniemen terveyssisar oli vuodesta 1960 lähtien tavattavissa 
Kunnantuvalla. Pyhäniemen neuvola ei ollut kuitenkaan lääkintöhal-
lituksen hyväksymä pääneuvola. Pitkien etäisyyksien vuoksi kunnalla 
oli kaksi pääneuvolaa ja useita sivuneuvoloita, lähinnä kouluilla, joilla 
terveyssisar vieraili viikoittain. Vuonna 1967 Herralaan Salpausse-
län Säästöpankin taloon perustettiin Hollolan kolmas pääneuvola. 
Salpakankaan kasvu vaati uutta terveyssisaren virkaa. Vuonna 1970 
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palkattiin neljäs terveyssisar, jonka asemapaikaksi perustettiin Sal-
pakankaan neuvola. Vuoden 1972 alussa kuntaan palkattiin vielä 
johtava terveydenhoitaja.37

Kätilöitä oli 1930-luvun lopulla kaksi ja vuodesta 1949 lähtien 
kolme. Kätilöillä riitti työsarkaa, sillä suurin osa hollolalaisista lapsista 
syntyi kotona. Lahden kaupungin synnytyslaitoksella riitti tungosta. 
Kätilöillä oli valtava työpaine, mutta säästäväinen kunta ei suostu-
nut hankkimaan kätilöille polkupyöriä kunnan puolesta. Vuoden 
1955 lopulla siirryttiin jälleen kahteen kätilöpiiriin väestöpohjan 
pienennyttyä alueliitoksen seurauksena. Toinen kätilöistä toimi Ve-
sikansasta, toinen Vesalasta käsin. Vesikansan kätilöllä oli Maakansan 
kylistä vastuullaan Okeroinen, Miekkiö, Luhdantausta, Tiirismaa, 
Hersala, Upila, Siikaniemi ja Pyhäniemi. Vesalasta operoinut kätilö 
hoiti sitten muun Hollolan. Vuonna 1969 palattiin jälleen kolmen 
kunnankätilön järjestelmään, jolloin kolmas kätilö asettui Herralaan. 
Vuonna 1971 hyväksyttiin Hollolan kunnan äitiys- ja lastenneuvolan 
ohjesääntö, jonka jälkeen Hollolassa oli viisi neuvolaa: Vesalassa, Ve-
sikansassa, Kirkonkylässä, Herralassa ja Salpakankaalla. Yhdistetyissä 
neuvoloissa järjestettiin erillisiä äitiys- ja lastenneuvolavastaanottoja. 
Kansanterveyslain myötä kätilöiden virat muutettiin terveydenhoita-
jien viroiksi. Neuvolatoiminta siirtyi kesäkuun alussa 1973 Hollolan 
kunnalta terveyskeskuskuntainliitolle.38

Vuoden 1963 alusta Hollolan ja Nastolan yhteinen kunnanlää-
käripiiri jaettiin ja molemmat kunnat saivat oman kunnanlääkä-
rinsä. Toinen kunnanlääkärin virka Hollolaan perustettiin vuonna 
1968 ja ennen kansanterveyslain voimaantuloa, maaliskuussa 1972 
perustettiin Hollolaan vielä kolmas kunnanlääkärin virka.39 Kun-
nanlääkärien sata vuotta sitten alkanut taival päättyi 1972, jolloin 
voimaan astuneen kansanterveyslain myötä kunnanlääkäreistä tuli 
terveyskeskuslääkäreitä. Heille se merkitsi samalla siirtymistä vuonna 
1972 perustetun Hollolan, Hämeenkosken ja Kärkölän kansanter-
veystyön kuntainliiton palvelukseen. Uuden kuntainliiton toiminta 
alkoi kesäkuussa 1973.40
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Hollolalaiset olivat saaneet vuodesta 1910 lähtien sairaalahoitoa 
etupäässä Lahden kunnallissairaalassa, joka oli rakennettu kaupungin 
silloiseen kokoon verrattuna varsin suureksi. Vuonna 1912 viidesosa 
potilaista oli hollolalaisia. Lisäksi Hollolan kunta rakensi vuonna 
1916 Lotilan kunnalliskodin alueelle kulkutautisairaalan. Hollo-
lan kunnantoimisto sijoitettiin vuonna 1922 kulkutautisairaalan 
tiloihin, ensiksi sen sivurakennukseen. Kunnantoimisto siirrettiin 
vuonna 1925 vastoin kunnan- ja piirilääkäreiden kantaa kulkutau-
tisairaalan päärakennukseen. Kulkutautisairaalalle jäi vain keittiö ja 
kamari. Vuonna 1933 Hollolan kunta päätti lopettaa sairaalansa, 
mutta joutui aloittamaan uudelleen sen toiminnan. Lopullisesti kul-
kutautisairaalan toiminta päättyi vuonna 1947. Hollolan kunnalla 
oli sota-aikana vireillään olevan keskussairaalahankkeen lisäksi omia 
sairaalasuunnitelmia, joista päätettiin luopua vuonna 1945, kun 
keskussairaalan perustamista pidettiin jo itsestään selvänä asiana.41

Lahden keskussairaalahanke oli vireillä vuosia. Sairaalan suun-
nittelu oli alkanut jo vuonna 1934. Kehitys jäi ennen sotia vain 
suunnitteluksi. Alkoi sota, jonka loppuvaiheissa vuosina 1943–1944 
suunnitelma eteni perustamiskirjan allekirjoitukseen. Suunnitelmissa 
oli 245–247 sairaansijaa käsittävä sairaala. Kahden sairaalansijan 
marginaali johtui Hollolan kunnan asettamasta ehdosta. Hollolan 
kunta oli suunnitellut varaavansa sairaalasta 15 sairaansijaa, mutta 
jollei sairaalaan perustettaisi silmätautien osastoa, Hollolakin ottaisi 
vain 13 sairaansijaa. Lahden kaupunki suunnitteli varaavansa 140 
sairaansijaa ja Nastola seitsemän paikkaa. Lahden kaupunginvaltuus-
to päätti vuoden 1945 lopulla lahjoittaa valtiolle viiden hehtaarin 
suuruisen tontin Lahden Teivaanmäestä.42 Lahden keskussairaalaa 
suunniteltiin pitkään ja hartaasti. Vuosien aikana laadittiin useita 
suunnitelmia, joissa sairaalapaikkoja jaettiin eri osastojen ja kuntien 
välillä. Rakennustyöt käynnistyivät vasta 1970-luvun puolivälissä, ja 
sairaala valmistui vuoden 1976 aikana Likolammen alueelle lähelle 
Hollolan rajaa.43

Sillä aikaa kun hollolalaiset odottelivat keskussairaalan valmistu-
mista, ruuhkautti Lahden kasvu paikalliset kaupunginsairaalat, joita 
myös hollolalaiset enimmäkseen käyttivät. Hollolassa suunniteltiin 
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synnytystuvan käyttöönottamista vastavalmistuneessa Vesalan ter-
veystalossa, mutta siihen ei lääninlääkäri suostunut. 1950-luvun puo-
livälissä hollolalaiset suunnittelivat sairaansijojen varaamista Lahden 
yksityissairaalasta yhdessä Nastolan kunnan kanssa. Hoito yksityissai-
raalassa oli kallista, eikä siinä mielessä sopinut kunnan pääasialliseksi 
sairaalaksi, sillä köyhemmillä ei ollut mahdollista kalliiseen sairaalaan 
hakeutua. Lääninsairaala oli Hämeenlinnassa, mutta sielläkään ei 
ollut hoitopaikkoja niin paljon kuin hollolalaiset tarvitsivat eikä 
synnytyspaikkoja ollenkaan.

Sairaalakysymys oli kestoaihe Hollolan päättävissä elimissä 
1950-luvulla. Vaihtoehtoina esiintyi kokonaan oman kunnansairaa-
lan perustaminen, yhteisen sairaalan perustaminen naapurikuntien 
kanssa, Lahden yksityissairaalan vuokraaminen joko osittain tai ko-
konaan ja sopimalla lahtelaisten sairaaloiden kanssa hollolalaisten 
potilaiden hoitamisesta. Vuonna 1959 ratkaisuksi tuli yhteinen kun-
nansairaala Nastolan kanssa. Nimenä Hollolan ja Nastolan kunnan-
sairaala oli varsin harhaanjohtava, sillä sairaala toimi Lahdessa Yksi-
tyissairaalan tiloissa, mistä oli vuokrattu 15 hoitopaikkaa vastaavat 
tilat ja irtaimisto. Hollolalla oli kahdeksan ja Nastolalla seitsemän 
hoitopaikkaa. Kunnansairaalan johtavana lääkärinä toimi kuntien 
yhteinen kunnanlääkäri.44

Vuonna 1965 kunnansairaalaa laajennettiin, kun Kärkölä ja Hä-
meenkoski tulivat mukaan. Samalla sairaalan sisätautiosastolle vuok-
rattiin tilat Lahden diakonissalaitoksen sairaalan sisätautiosastolta. 
Muutoksen jälkeen kunnansairaalalla oli yhteensä 57 hoitopaikkaa, 
joista 20 Yksityissairaalassa ja 37 Diakonissalaitoksen sairaalassa. 
Vuonna 1967 sairaansijoja oli 64. Vuonna 1970, jolloin sairaalapaik-
koja oli 70, jakautuivat ne seuraavasti: Hollola 30, Nastola 24, Kär-
kölä 10 ja Hämeenkoski 3. Nastolan ja Hollolan kasvu oli kuitenkin 
niin nopeaa, että sairaalapaikat eivät tahtoneet riittää, jonka vuoksi 
osa hollolalaisista joutui hakemaan hoitoa aina Helsingistä saakka.45

Sairaalassa mukana olevat kunnat ryhtyivät jo vuonna 1966 suun-
nittelemaan uuden sairaalan rakentamista Salpakankaalle. Hanke ei 
kuitenkaan toteutunut, vaan Salpakankaan paikallissairaalan kun-
tainliitto vuokrasi Yksityissairaalan kiinteistön, osti sairaalan kaluston 
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ja laitteiston sekä perusti sairaalaan 37 virkaa. Lääkäreinä toimivat 
entiseen tapaan lahtelaiset erikoislääkärit. Yksityissairaalassa oli nyt 
37 sairaansijaa (kirurgian osasto) ja Diakonissalaitoksen sairaalan 
kanssa tehdyn uuden sopimuksen myötä sieltä saatiin ”Salpakankaan 
paikallissairaalalle” 46 sairaansijaa (sisätautiosasto). Lisäksi kunnat 
tekivät Lahden kaupungin kanssa sopimukset synnytysten hoitami-
sesta Lahden kaupungin uudistetulla synnyttäjien vuodeosastolla. 
Kaiken kaikkiaan Salpakankaan paikallissairaalan kuntainliitto sai 
19 synnyttäjien paikkaa, joista neljä tuli Hollolan osalle.46

Huhtikuun alussa 1972 voimaan tulleen kansanterveyslain mu-
kaan paikallissairaaloiden piti liittyä muodostettaviin terveyskes-
kuksiin. Salpakankaan paikallissairaalalle myönnettiin kuitenkin 
lupa toimia erillisenä sairaalana aina vuoden 1976 loppuun saakka. 
Salpakankaan paikallissairaalan toiminnan piti päättyä vuoden 1976 
lopussa, mutta se päättyikin jo kesäkuussa 1976, koska lakkauttami-
sen vuoksi henkilökunta hakeutui muihin työpaikkoihin. Hollolaiset 
hakeutuivat muiden naapurikuntalaisten tavoin Päijät-Hämeen kes-
kussairaalan suojiin hoitoa saamaan.47

Hollolassa esiin nousseet asiat olivat Janakkalassa olleet hyvässä 
järjestyksessä vuosia. Kunta oli ollut varsin aktiivinen keuhkotau-
din nujertamisen aloittamisessa 1930-luvulla. Janakkalassa oli ollut 
kunnanlääkäri vuodesta 1911 lähtien, ja toisen kunnanlääkärin virka 
perustettiin vuonna 1962. Kolmannen kunnanlääkärin tarpeesta ryh-
dyttiin keskustelemaan vuonna 1971. Janakkalan kunnanlääkäreillä 
oli mittava työsarka, sillä he toimivat yleensä varsinaisen kunnanlää-
kärin viran ohella kunnansairaalan lääkärinä, kunnalliskodin, las-
tenkodin ja kansakoulujen lääkäreinä, tosin lisäkorvausta vastaan.48

Kätilöiden vastuulla olivat äidit ja vastasyntyneet, ja terveyssisarten 
vastuulle lapset siirtyivät jo alle vuoden ikäisinä. Rokottaminen ja 
tuberkuloosin seuraaminen kuuluivat terveyssisarille. Kunnanlää-
käri piti säännöllisesti vastaanottoa niin äitiys- kuin tavallisenkin 
neuvolan yhteydessä. Vuosina 1945–1946 kätilöitä oli edelleen kol-
me ja terveyssisaria tai terveydenhoitajattaria – kuten heitä myös 
kutsuttiin – oli kaksi niin kuin jo ennen sotaa. Kätilöt operoivat 
Löyttymäestä, Turengista ja Tervakoskelta käsin. Vuoden 1947 aikana 
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saatiin terveydenhoitaja myös Itä-Janakkalan (Löyttymäen) piiriin, 
jolloin äitiys- ja lastenneuvoloiden rajat olivat samat. Vuonna 1953 
terveydenhoitajien määrä kasvoi neljään. Elokuusta 1953 lähtien Ja-
nakkalassa oli terveyssisaret Tervakoskella (sivuneuvolat Vähikkälässä 
ja viidellä kansakoululla), Kirkonkylällä (Sivuneuvolat Tarinmaa, 
Virala ja Unikonlinna), Turengissa (sivuneuvola Leppäkoskella) ja 
Löyttymäessä (Mallinkainen).49

Vuonna 1961 kätilöitä oli edelleen kolme ja terveyssisaria viisi. Or-
ganisaatio oli monimutkainen. Pääasiallisia äitiysneuvoloita oli neljä. 
Tervakosken ja Löyttymäen pääneuvoloiden lisäksi Keski-Janakkalan 
piirillä oli kaksi pääneuvolaa, toinen Turengissa ja toinen Leppä-
koskella. Lisäksi Tervakosken kätilö piti sivuneuvolaa Vähikkälän, 
Hyvikkälän ja Tarinmaan kouluilla. Keski-Janakkalan piirin kätilö 
Taimi Reijomaa piti niin ikään sivuneuvolaa Tarinmaan koululla. 
Löyttymäen neuvolalla oli sivuneuvola Mallinkaisissa. Terveyssisarten 
piirit olivat Tervakoski (toimipaikkoinaan Tervakoski ja Vähikkälä), 
Kirkonkylä (Tarinmaa ja Hyvikkälä), Turenki, Löyttymäki (toimi-
paikkoinaan Löyttymäki ja Mallinkainen), Leppäkoski (Tanttala ja 
Hallakorpi).50 

Siirtyminen moderniin terveydenhoitojärjestelmään tapahtui vä-
hitellen. Vuosia 1968–1969 voi pitää käännekohtana, jolloin ter-
veydenhoitolautakunta sai useita aloitteita, jotka liittyivät toisaalta 
terveydenhoidon rakenteisiin, Janakkalan taajamien rakentamisen 
terveydenhoidolle asettamiin vaatimuksiin sekä ajatuksiin uusien 
kansantautien eli syövän ja sydän- ja verisuonitautien ehkäisemi-
sestä.51

1960-luvun lopulla alkoi nykyaikaisen terveyskeskuksen suunnit-
telu Turenkiin ja terveysaseman suunnittelu Tervakoskelle. Vuoden 
1972 kansanterveyslaki muutti lähinnä virka- ja organisaationimik-
keitä. Kolmen kunnanlääkärin vastaanottotyötä ryhdyttiin kutsu-
maan terveyskeskuslääkärien vastaanottotoiminnaksi. Janakkalan 
paikallissairaalaa ryhdyttiin kutsumaan terveyskeskuksen vuode-
osastoksi. Potilaiden paikkalukuna säilyi entinen 30.52 Vuonna 1971 
uumoiltiin näin:
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Kuluneen vuoden aikana on valmisteltu uutta kansanterveysla-
kia. Sen tullessa voimaan huhtikuun alussa 1972 ei terveydenhoito-
oloissa tapahdu Janakkalassa mitään mullistavaa, muutos on lähinnä 
hallinnollinen koskien lähinnä virkanimikkeitä ja laskutusperiaatteita 
ja -tapoja. Janakkalan kunta on kuitenkin siinä onnellisessa asemassa, 
että se voi kehittää terveydenhuoltoaan ja sairaanhoitoaan itsenäisesti 
omana terveyskeskuspiirinään.53

Janakkalalaiset saivat kansanterveyslain säätämisen jälkeen eri-
koissairaanhoitoa entiseen tapaan ympäristön muissa isommissa 
sairaaloissa. Vuonna 1972 Janakkalalla oli sairaansijoja Hämeenlin-
nan keskussairaalassa (paikkoja 22), Riihimäen aluesairaalassa (10) 
ja Riihimäen paikallissairaalassa (3). Janakkalalla oli paikkoja lisäksi 
Hattelmalan A-mielisairaalassa (28), Pappilanniemen B-sairaalassa 
(32) ja Ahveniston tuberkuloosiparantolassa (18).54

Kansanterveyslain myötä Janakkalassa alkoi vähitellen myös ko-
tisairaanhoito. Mistään uudesta työmuodosta ei kuitenkaan ollut 
kyse, sillä tekiväthän terveyssisaret aikoinaan kotikäyntejäkin, ja 
sosiaalilautakunnan alaiset kotiavustajat ja kodinhoitajat joutuivat 
uuden lain myötä osallistumaan ”olosuhteiden pakosta” kotisairaan-
hoitotyöhön. Myös kuntoutustoiminta jäi käynnistymättä. Terveys-
keskuksen vuodeosaston yhteydessä toiminut kunnan laboratorio 
kuormittui kansanterveyslain seurauksena. Osa laboratoriotutki-
musta jouduttiinkin lähettämään Janakkalasta keskuslaboratorioihin. 
Myös röntgentutkimukset lisääntyivät, ja lääkärit jäivät kaipaamaan 
automaattisesti toiminutta röntgenfilmien kehityskonetta. Suurin 
osa vuonna 1972 todetuista puutteista johtui lääkäreiden mukaan 
puutteellisista resursseista.55

Terveyssisar- ja kätilöpiireistä luovuttiin uuden kansanterveyslain 
myötä, ja jako terveyssisariin ja kätilöihin poistui. Kaikkia kutsuttiin 
terveydenhoitajiksi. Käytännössä suurin muutos koski entisiä käti-
löitä, sillä heidän työnsä laajentui koskemaan myös aikuisneuvola- 
ja kouluterveydenhuoltoa. Terveydenhoitajat toimivat kuitenkin 
edelleen alueilla: Tervakoskella, Turengissa ja Leppäkoskella kaksi 
kussakin ja yksi sekä Kirkonkylässä että Löyttymäellä.56
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Demograafinen muutos

Väestötieteellisessä keskustelussa ajanjaksoa, joka esimerkiksi Ja-
nakkalassa asettui vuosiin 1911–1944, kutsuttiin hedelmällisyyden 
transitioksi. Sodan päättymistä seurasi sotaa käyneissä maissa ns. 
baby boom (1945–1950), jonka aikana syntyivät suuret ikäluokat. 
Ikäluokat säilyivät suurina sen jälkeenkin. Jonkinlaisina rajapyykkei-
nä voi pitää myös vuosia 1957 ja 1964. Edellisenä vuotena syntyvyys 
oli koko maassa vielä yli 20 promillea, ja jälkimmäisenä syntyneen 
ikäluokan koko oli vielä yli 80 000. Joka tapauksessa syntyvyys laski 
vuodesta 1947 aina 1970-luvun alkuun. Aikakautta voidaan kutsua 
toiseksi hedelmällisyyden transition kaudeksi. 1970-luvun alusta 
lähtien syntyvyyteen vaikuttivat muuttunut avioliitto-instituutio, 
yleistyneet ehkäisyvälineet ja hyvinvointivaltion rakentamisen myötä 
voimistunut perhepolitiikka.

Hollola ja Janakkala eivät ole tyypillisiä maa- ja metsäteollisuusval-
taisia haja-asutusalue-kuntia, jollaiseksi suomalainen maaseutu usein 
käsitetään, vaan kummassakin kunnissa tartuttiin yleisesti ottaen 
kärkkäästi yhteiskunnan kehityksen tarjoamiin mahdollisuuksiin. 
Turengin sokeritehtaan ja Valion jäätelötehtaan saamiseksi kuntakin 
teki oman osansa, ja 1960-luvulla voimistunut elinkeinopolitiikka 
oli näissä kunnissa muutakin kuin suunpieksäntää. Määrätietoinen 
kehitys jätti jälkensä demografiseen kehitykseen, jonka vuoksi näiden 
kasvukuntien kehitys poikkesi jonkin verran läänin ja koko maan 
keskimääräisestä kehityksestä. Suunta oli kuitenkin samanlainen. 
Ajoittainen voimakkaalta näyttävä vuotuinen vaihtelu syntyvyyden 
ja kuolleisuuden kehityksessä johtuu enemmänkin otoskoon pienuu-
desta, jolloin satunnaisella vaihtelulla on suuri merkitys. Syntyvyyden 
suhteen baby boom näkyi kaikkialla, joskin Hollolassa hieman mal-
tillisempana, mikä saattoi johtua kunnan alueella tuolloin sijainneen 
kaupunkimaisen asutuksen merkittävyydestä (baby boom oli voi-
makkaampi maaseudulla).57 Hollolan syntyvyyden nousu 1970-lu-
vulla selittyy taasen Salpakankaan voimakkaalla kasvulla, jolloin 
kunta sai paljon nuorta työn perässä liikkunutta väkeä. Janakkalan 
päinvastaista kehitystä saattaa selittää muuttoliikkeen vähäisyys Hol-
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Kuvio 2. Syntyvyys Janakkalassa, Hollolassa, Hämeen läänissä ja koko 
maassa 1939–1980, ‰.

Lähteet: SVT, väestönmuutokset.
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lolaan verrattuna ja väestön suhteellisen ikääntymisen alkaminen 
Hollolaa aiemmin.

Toisen maailmansodan jälkeisiin vuosiin verrattuna syntyvyys pu-
tosi 1970-luvulla varsin alas. Yksilötasolla alentuva syntyvyys merkitsi 
vanhan agraarisen ajattelun murentumista. Aiemmin lasten määrän 
oli nähty turvaavan vanhempien eläkevuodet. Eläkejärjestelmiä ra-
kentavassa hyvinvointivaltiossa kansalaiset ehkä uskoivat kaiken 
olevan toisin. Kuitenkin kansantalouden tasolla eläkkeiden turvaami-
nen tuli vaatimaan vanhempien ikäluokkien laajentuessa työikäisiltä 
suurempaa työpanosta. Alentunut syntyvyys yhdistettiin Janakkalassa 
muun maan tavoin syrjäkylien autioitumiseen, taajamoitumiseen ja 
kuntien palvelurakenteen muutokseen. Väestöpolitiikkaansa esitel-
lyt sanavalmis janakkalalainen kansanedustaja Lyyli Aalto (sd.) sai 
1970-luvulla Vähikkälän maamiesseuran talolla pidetyn kylätoimi-
kunnan juhlakokouksessa olleet läsnäolijat haukkomaan henkeään:

En minä kunnan puolesta teitä mitenkään pysty auttamaan, mutta 
jos ei teillä vaikeampia pulmia ole kuin se, ettei väkiluku kylässä li-
säänny, niin siihen osaan kyllä neuvon antaa. Jättäkää pillerit pariksi 
vuodeksi pois, niin vahinkoja sattuu teidänkin kylässänne taas niin 
kuin ennenkin.58

Toisen maailmansodan vuodet nostivat kuolleisuutta suomalai-
sissa kunnissa. Kuolleisuuden tasoon eri kunnissa vaikutti kunkin 
kunnan miesten sijoittuminen eri aselajeihin ja eri rintamalohkoille. 
Koska janakkalalaiset rintamamiehet palvelivat lähinnä tykistössä, 
jäi Janakkalan kuolleisuus sodan joka vaiheessa maan keskimääräis-
tä tasoa alemmaksi. Hollolalaiset palvelivat lähinnä jalkaväessä ja 
hyökkäyskiilojen kärkeen asetetuissa kevyissä osastoissa, jonka vuoksi 
kuolleisuus oli siellä keskimääräistä korkeampaa. Sodan jälkeen kuol-
leisuuden trendi oli aleneva ja vakiintui kymmenen promillen tienoil-
le 1960-luvulla. Janakkalan ja Hollolan satunnaiset kuolleisuuspiikit 
ajoittuivat eri vuosiin 1960-luvulle, mikä kertoo vaihtelun satunnai-
suudesta. Teollistuviin kuntiin muutti parhaimmassa työiässä ollutta 
työväkeä muualta, mikä nuorensi erityisesti Hollolan ikärakennetta 
enemmän kuin maassa keskimäärin, minkä vuoksi kuolleisuus jäi 
koko maan tason alapuolelle.
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Kuvio 3. Kuolleisuus Janakkalassa, Hollolassa, Hämeen läänissä ja koko 
maassa 1939–1980, ‰.

Lähteet: SVT, väestönmuutokset.
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Maailmansotien jälkeinen aika oli vielä kulkutautien aikaa. 
1950-luvulle saakka kurkkumätä, hinkuyskä ja polio olivat periaat-
teessa ennen rokotusten alkamista lapsille hengenvaarallisia tauteja, 
mutta kuolemantapauksia esiintyi vain satunnaisesti.59 Kuolleisuu-
den yleinen lasku johtui lääketieteen kehittymisestä. Suurimmat syyt 
kuolleisuuden laskuun oli kansansairaus tuberkuloosin voittaminen 
1950-luvun aikana sekä jo alas painuneen imeväisyyskuolleisuuden 
häviäminen lähes tyystin. Myös kulkutaudit katosivat 1960-luvulle 
tultaessa kokonaan kuolinsyiden joukosta.60

Kuolleisuuden lasku perustui pitkälti lasten kuolemien vähenty-
miseen ja naisten eliniän pidentymiseen. Miesten kuoleman riski 
ei pienentynyt olennaisesti vuosien 1945 ja 1980 välisenä aikana. 
Miesten demografinen kuolleisuuden riski eli ikärakennekorjattu 
ylikuolevuus61 oli vuosina 1970–1972 Hämeen kaupungeissa 69 ja 
maalaiskunnissa 53 prosenttia. Erityisen korkeaa miesten ylikuole-
vuus oli Hämeen teollistuneimmilla ja nopeasti kasvaneilla alueilla 
kuten Janakkalassa, Hollolassa, Valkeakoskella, Mäntässä ja Ylöjär-
vellä, joissa miesten ylikuolevuus oli 89–97 prosenttia. Jokaista naista 
kohti kuoli liki kaksi miestä.62 Kyse oli kuitenkin eri sukupuolten 
välisestä suhteellisesta luvusta. Miesten kuolleisuus ei kasvanut, vaan 
kuolleisuuden putoaminen Janakkalassa juuri samoina 1970-luvun 
alun vuosina johtui erityisesti naisten kuolleisuuden laskemisesta. 

Kuolleisuus laski kohentuneen terveydenhoitojärjestelmän, neu-
voloiden, sairaaloiden ja terveyskeskusten myötä. Erityisesti neuvo-
lalaitoksen merkitys oli suuri lapsikuolleisuuden lopullisessa nujer-
tamisessa. Myös elintason yleisellä kehityksellä oli merkitystä lasten 
sikiöajan kehitykselle: vastasyntyneet lapset olivat vahvempia äitien 
syötyä parempaa ravintoa.63

Lapsikuolleisuuden ja tarttuvien tautien merkityksen vähenty-
essä kuolinsyinä voimakkaasti, jäivät tapaturmat lasten ja nuorten 
keskeisimmiksi kuolinsyiksi. Tapaturma- ja väkivaltakuolemat eivät 
suinkaan yleistyneet, vaan esimerkiksi 5–14-vuotiaiden tapatur-
makuolleisuus vähentyi 80 prosentilla 1970-luvulta 2000-luvulle 
tultaessa.64 Onnettomuuksista huolimatta yhteiskunnasta oli tullut 
turvallisempi. Vuonna 1940 oli todennäköistä, että 35 prosenttia 
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tuolloin 15-vuotiaista naisista kuolisi ennen kuin he täyttäisivät 65 
vuotta. 2000-luvun alussa laskettiin, että 15-vuotiaista vain yhdek-
sän prosenttia tulisi kuolemaan ennen 65 ikävuottansa. Vastaavat 
miesten prosentit olivat 49 prosenttia vuonna 1940 ja 19 prosenttia 
2000-luvun alussa.65

Kuolleisuuden lasku merkitsi elinajan odotteen kasvua. Kunni-
oitettavaan 65-vuoden ikään ehtineellä naisella oli vuonna 1940 
odotettavissa vielä keskimäärin 12,5 elinvuotta. 2000-luvun alussa 
65-vuotias eläkkeelle jäänyt nainen saattoi laskeskella elävänsä vielä 
20 vuotta. Miesten vastaava elinajan odote kasvoi vähemmän: 11 
vuotta vuonna 1940 ja 16 vuotta 2000-luvun alussa. Ero 65 vuotta 
saavuttaneiden miesten ja naisten välillä oli siis neljä vuotta naisten 
eduksi. Elinolosuhteiden kohentumisen ansiosta jokaisella janakkala-
laisellakin sukupolvella on ollut aikaisempia sukupolvia pidempi elä-
mänkaari odotettavissa.66 Tällainen kuolleisuuden aleneminen ei olisi 
ollut Janakkalassakaan mahdollista, jollei terveyden- ja sairaanhoidon 
alalla olisi toteutettu 1940-luvulta lähtien huomattavia uudistuksia.

Lopuksi

Kunnittainen tarkastelu tarjoaa mikrotason näkymän terveydenhuol-
lon kehitykseen. Sen kautta havainnollistuu toisen maailmansodan 
jälkeinen agraarivaltainen Suomi, jossa käytiin rottasotia ja taisteltiin 
keuhkotautia ja kulkutauteja vastaan. Samaan aikaan Suomi kuroi 
elintason kehityksessä Länsi-Euroopan etumatkan umpeen. Sodan 
jälkeen terveydenhoitojärjestelmissä on kunnittaisia eroja, mutta esi-
merkiksi Hollolan ja Janakkalan järjestelmät ovat 1970-luvun alussa 
ennen kansanterveyslakia varsin samankaltaisia.

Demografinen vertailu tarjoaa näkökulman, jonka perusteella voi-
daan väittää, että kuntakohtainen kehitys oli Suomessa varsin tasaista. 
Nyt tarkastelunkohteena olleet kaksi Etelä-Suomen teollistuvaa maa-
laiskuntaa eivät näytä poikkeavan merkittävästi syntyvyyden eivätkä 
kuolleisuuden suhteen koko maan ja läänin keskiarvoista. Sikäli kuin 
poikkeamia ilmenee, ovat ne pitkälti selitettävissä elinkeinorakenteen 
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erilaisuudesta johtuneista ikärakenteen eroista. Ikärakenteen kehitys 
on kuitenkin varsin samankaltainen: sodan jälkeen luotiin pohja 
Suomen varsin yhdenmukaiselle ikärakenteelle, jossa vanhemmat 
ikäluokat määrällisesti vankkenevat jatkuvasti (liitetaulukko 1).

Vaikka näiden kahden kunnan mahdollisesti poliittisista voima-
suhteista kumpuavassa innokkuudessa rakentaa terveydenhoitojärjes-
telmäänsä näyttäisi olevan eroja, eivät ne olleet vuosina 1945–1972 
kuitenkaan niin merkittäviä, että ne näkyisivät demografisessa kehi-
tyksessä. Näyttäisi siltä, että suomalaisen terveydenhoitojärjestelmän 
kehitys eteni koko maassa 1945–1972 suhteellisen tasaisesti. Voi 
olla lisäksi niin, että elintason kasvu ja sen tasaisuus olivat vieläkin 
tärkeämpiä kuolleisuuden alenemisen selittäjiä kuin esimerkiksi ter-
veydenhoitajien tai lääkärien määrä. Joka tapauksessa mittakaavaa 
pienentämällä ja uusia erityyppisiä kauempana kasvukeskuksista 
olevia kuntia tutkimalla saatettaisiin saada parempia ja vahvempia 
selityksiä elintason, demograafisen kehityksen, terveydenhoitojär-
jestelmän rakentamisen, palveluiden saavutettavuuden ja poliittisten 
voimasuhteiden välille. Jatkotutkimuksessa terveydenhoitojärjestel-
män rakentaminen olisi mallitettava ja kuntien terveydenhuoltojär-
jestelmäänsä käyttämät taloudelliset panostukset tutkittava (markkaa 
tai euroa)/kuntalainen) Samalla tutkimusasetelmaa olisi ajallisesti 
pidennettävä sekä eteen- että taaksepäin.

Viimeaikaisten tutkimustulosten67 perusteella elintasoerot ovat 
kasvaneet 1990-luvun laman jälkeen erityisesti eri yhteiskuntaluok-
kien välillä. Demografian tasolla näkyvät elintasoerot eivät siis vält-
tämättä näy kuntien välisessä vertailussa, elleivät kuntien profiilit 
poikkea merkittävästi toisistaan. On todennäköistä, että eroja löy-
tyisi hyvän työllisyyden ja runsaan pitkäaikaistyöttömyyden kun-
tien kuolleisuudessa ja erityisesti eri yhteiskuntaluokkien välisessä 
kuolleisuudessa.
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Alue Ikä 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Koko maa –14 30,0 30,1 24,3 20,2 19,3 18,1 16,5

15–24 15,8 15,4 18,8 15,9 12,9 12,7 12,3

25–44 28,6 25,8 25,8 30,6 32,1 27,3 25,1

45–64 18,9 21,2 21,7 21,3 22,2 26,9 28,6

65– 6,6 9,7 9,3 12,1 13,5 15,0 17,5

Yht. 100 100 100 100 100 100 100

Hollola –14 28,2 29,5 27,3 23,8 22,7 20,7 19,8

15–24 15,7 13,6 17,2 15,8 13,6 11,7 10,4

25–44 28,4 25,7 27,5 33,6 34,0 27,0 23,9

45–64 19,4 21,7 19,1 17,9 20,9 29,5 29,9

65– 8,4 12,5 8,8 8,9 8,9 11,1 16,0

Yht. 100 100 100 100 100 100 100

Janakkala –14 29,6 29,5 24,4 20,0 18,1 18,9 18,9

15–24 14,3 14,9 18,7 15,9 13,4 10,2 10,1

25–44 29,1 24,6 25,0 29,7 30,6 25,7 23,9

45–64 19,3 22,7 22,4 21,6 23,2 28,5 29,0

65– 7,7 11,1 9,5 12,7 14,7 16,6 18,1

Yht. 100 100 100 100 100 100 100

Lähteet: SVT, Väestönlaskennat 1950–1970, SVT, kunnittaiset väestöti-
lastot 1980–2010.

Liitetaulukko: Janakkalan, Hollolan ja koko maan väestön ikärakenne 
1950–2010.
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SAK ja työsuojelu-uudistukset 
1970-luvulla

Työsuojelun yhteiskunnallinen, moraalinen ja kansanta-
loudellinen merkitys tunnustetaan yleisesti. Ensisijaisesti 
työnantajan kannettavaksi kuuluu vastuu siitä, ettei hän 
käyttäessään toisen henkilön työvoimaa tee sitä tavalla, 
joka vaarantaa työntekijän hengen ja terveyden.
Työsuojelukomitean mietintö 1974.1

Työturvallisuus ja -suojelu olivat yhteiskunnallisia kysymyksiä, jois-
sa teollistuneet maat varhain puuttuivat lainsäädännöllä yritysten 
ja muiden organisaatioiden toimintavapauteen. Puuttumisen pe-
rusteena oli se, että työmarkkinoilla heikommassa asemassa olevat 
työntekijät eivät saaneet joutua kohtuuttomien terveydellisten riskien 
kohteeksi työssään. Suomessa annettiin vuonna 1889 armollinen 
keisarillinen asetus teollisuusammateissa toimivien työntekijäin suo-
jelusta. Työntekijäin pakollinen tapaturmavakuutus ja ammattientar-
kastus olivat seuraavat lait, jotka paransivat Suomessa työtapaturmien 
uhrien asemaa ja työpaikkojen turvallisuutta. 

Valtiovalta tarkasteli työvoiman suojelua myös yhteiskuntatalou-
dellisesta näkökulmasta, koska kyse oli yksityisen voitontavoittelun 
riskien ja näiden riskien yhteiskunnallisten kustannusten yhteenso-
vittamisesta. Työkykynsä työtapaturmissa tai työperäisten sairauksien 
vuoksi menettäneet muuttuivat perheenelättäjistä ja veronmaksajista 
muista riippuvaisiksi. Tämä oli perusteena sille, että tapaturmava-
kuutuksen ja työkyvyttömyyseläkkeiden kustannukset tuli kerätä 
työnantajilta.
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Työtapaturmissa ja ammattitaudeissa tulevat työelämän karuim-
mat puolet ja ristiriidat raa’asti esiin, kun vastakkain ovat taloudelli-
nen voitontavoittelu ja yksilön henki, terveys ja toimintakyky. Val-
tiovallan yhteiskuntataloudellinen ajattelu ja kapitalistien ja työväen 
luokkaristiriita eivät ole kuitenkaan ainoat lähtökohdat työsuojelulle. 
Onnettomuudet rakennustyömailla, tehtaissa, varastoissa, kaupoissa 
ja konttoreissa olivat myös työnantajien ongelma, koska ne aiheut-
tivat keskeytyksiä työntekoon. Lisäksi saattoi koneita, laitteita tai 
muuta omaisuutta vahingoittua. Ammattitaitoisten työntekijöiden 
menettäminen tapaturman tai ammattitaudin vuoksi saattoi aiheut-
taa suuria ongelmia työyhteisön toimintaan. 

Kotimaisessa ja kansainvälisessä keskustelussa työnantajapuoli 
korosti, että hyvä työsuojelu oli työntekijöiden ja työnantajien yhtei-
nen etu. Työnantajat korostivat yhteisen edun ohella myös yhteistä 
vastuuta työturvallisuudessa. Esimerkiksi Safety First -ajattelussa 
töiden asianmukainen järjestäminen, selkeät ohjeet ja määräykset 
olivat työnantajan vastuulla. Vastaavasti työntekijöiden ei tullut vain 
noudattaa sääntöjä, suojeluohjeita ja henkilökohtaista varovaisuutta 
vaan myös tehdä aloitteita työturvallisuuden parantamiseksi ja oma-
aloitteisesti ehkäistävä vaaratilanteita, tapaturmia ja onnettomuuk-
sia.2

Kansainvälisesti ammattiyhdistysliike kannatti yhteistyötä työn-
antajien kanssa työsuojelussa. Ruotsissa nimenomaan työsuojelu 
oli ollut suurimpien työmarkkinakeskusjärjestöjen perinteinen yh-
teistyöalue. Siksi Ruotsin vuoden 1949 työturvallisuuslaki rakentui 
työmarkkinaosapuolien keskinäiselle yhteistoiminnalle.3 Suomessa 
vastaava lainsäädäntö syntyi lähes kymmenen vuotta myöhemmin, 
kun Suomen eduskunta vuonna 1958 sääti työturvallisuuslain. Hal-
litus antoi vuonna 1959 asetuksen, joka laajensi työturvallisuuslain 
vuoden 1960 alusta koskemaan myös julkisen sektorin työpaikkoja, 
joissa työskenteli vain viran- ja toimenhaltijoita tai työ- ja virkasuh-
detta vailla olevia työntekijöitä. Näin lain piiriin tuli noin 200 000 
henkilöä lisää. 

Työnantajien ensisijainen vastuu työpaikkojen työturvallisuudesta 
oli läpikäyvä periaate työturvallisuuslaissa, joka yhdisti, uudisti ja 
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tiukensi aiempaa lainsäädäntöä. Lain yhdeksäs pykälä kuitenkin 
korosti niin työnantajien kuin työntekijöiden vastuuta. Tämä pykälä 
velvoitti työnantajan ja työntekijät yhteistoiminnassa ylläpitämään ja 
tehostamaan työturvallisuutta työpaikalla. Näin työturvallisuuslaki 
ei korostanut työnantajien ja työntekijöiden välistä eturistiriitaa vaan 
hahmotti työpaikkojen työsuojelun yhteisvastuun ja yhteistoiminnan 
kentäksi.4 

Yhteiskunnan rakennemuutos, työmarkkinajärjestöjen sopimus-
toiminnan ja yhteistyön laajeneminen ja työsuojelun uudistaminen 
olivat ripeitä vuosina 1969–1975. Esiin nousivat kaikki työsuojelun 
parantamista puoltavat näkökulmat: valtiovallan perinteinen halu 
suojata työvoimaa kohtuuttomilta vaaroilta ja riskeiltä, luokkakan-
tainen näkemys kapitalistien piittaamattoman riiston rajoittamisesta, 
työnantajien tarve pitää työt käynnissä ja työntekijät työkykyisinä 
sekä vielä pyrkimys tulokselliseen yhteistyöhön paremman työturval-
lisuuden puolesta. Suuren murroksen keskellä eri tavoin perusteltu 
tavoite terveellisemmistä, turvallisemmista ja vähemmän vaaratilan-
teita aiheuttavista työympäristöistä, työoloista ja työtavoista vauh-
dittivat yhteistyötä, lainsäädäntöä ja työntekijöiden vaikutusvaltaa 
työsuojelussa.

Työturvallisuutta yhteistyöllä

Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliiton (SAK, vuodesta 1969 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö) panostus työturvallisuus-
työhön ja työsuojeluun oli pitkään vähäistä. Pohjoismaisessa vertai-
lussa SAK oli vielä 1960-luvulla köyhä ammatillinen keskusjärjestö. 
Suomen ammattiyhdistysliikkeen tulot olivat 1960-luvun lopulle 
saakka niukat. Vähistä voimavaroista huomattava osa kului ammat-
tiyhdistysliikkeen hajaannuksen vuoksi järjestölliseen kamppailuun. 
Siksi ensimmäinen työsuojelusihteeri Veikko Kansikas (komm.) tuli 
SAK:n palvelukseen vasta 1.11.1967.5 

Toisaalta SAK:n johtomiehillä oli omakohtaista kokemusta työta-
paturmista ja työperäisiä vammoja. Sormia, varpaita tai muita ruu-
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miinosia oli pysyvästi vammautunut metsätöissä, tietöissä ja tehtaissa. 
Esimerkiksi puheenjohtajat Vihtori Rantanen ja Niilo Hämäläinen 
kantoivat pysyvää muistoa töissä tapahtuneista onnettomuuksista.6 

Ensimmäinen Liinamaa-sopimus vuonna 1968 oli ensimmäinen 
tulopoliittinen sopimus, joka suuren devalvaation jälkeen vakautti 
maan taloutta. Se ilmensi työmarkkinajärjestöjen yhteistä vastuuta 
Suomen työmarkkina- ja talouskehityksestä.7 Vahva luottamus joh-
ti keskusjärjestöjen välisen yhteydenpidon tiivistymiseen. SAK:lla 
oli vuonna 1968 Suomen Työnantajain Keskusliiton (STK) kanssa 
yhteinen suuri neuvottelukunta ja Liiketyönantajain Keskusliiton 
(LTK) kanssa neuvottelukunta. STK:n ja SAK:n keskinäistä luotta-
musta ja vahvaa yhteiskuntapoliittista vaikutusvaltaa kuvasti se, että 
niiden edustajat valmistelivat asioita yhteisissä neuvottelukunnissa, 
jotka käsittelivät työehtosopimuslakia, työpaikkaterveydenhuoltoa, 
yritysdemokratiaa ja työturvallisuutta.8 

Tiivis yhteydenpito vauhditti uusien keskusjärjestösopimusten 
neuvotteluja. Useimmat keskusjärjestöjen väliset sopimukset syntyi-
vät ensin STK:n ja SAK:n välille. Esimerkiksi STK ja SAK sopivat 
jo vuonna 1968 rationalisointiyhteistyöstä, kun LTK:n ja SAK:n 
rationalisointisopimus allekirjoitettiin seuraavana vuonna. Luotta-
musmiesten asemaa ja työsuhdeturvaa parantaneet keskusjärjestöjen 
sopimukset syntyivät STK:n ja SAK:n välillä vuonna 1969 ja LTK:n 
ja SAK:n välille vuonna 1970.9 

Työturvallisuusongelmien ratkaisuja etsivät valtiovalta ja työmark-
kinakeskusjärjestöt yhdessä ja rinnakkain. Valtioneuvosto asetti tam-
mikuussa 1968 työsuojelun valtakunnallista järjestämissuunnitelmaa 
valmistelevan toimikunnan eli ns. turvallisuustyön suunnittelutoimi-
kunnan. Sen työn lähtökohtana oli, että tuleva toiminta rahoitettai-
siin niistä varoista, jotka vakuutusyhtiöt saivat lakisääteisistä mak-
suista. SAK:n esityksestä sosiaaliministeriö asetti toimikunnan, jonka 
tehtävänä oli uudistaa työturvallisuuslaissa lääkärintarkastuksista 
säädettyjä määräyksiä ja ohjeita. SAK esitti sosiaali- ja terveysminis-
teriölle toukokuussa 1968 työturvallisuushallituksen perustamista, 
koska ammattientarkastus oli jäänyt pahasti jälkeen työpaikkojen 
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kehityksestä. Veikko Kansikas vaati pian esityksen jälkeen Palkka-
työläisen pääkirjoituksessa työsuojelun perusteellista uudistamista.10 

STK:n ja SAK:n yhteinen opintojaosto teki esityksen syyskauden 
1969 työturvallisuusopetuksesta, jossa opetusväylinä oli tarkoitus 
käyttää myös televisiota ja kirjeopistoa. Yleisradio jatkoi koulutus-
yhteistyötä työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa ainakin syksyllä 
1971, jolloin vuorossa oli radiokurssi työpaikkaterveydenhuollosta. 
Televisiossa oli alkutalvella 1973 kuusiosainen sarja työsuojelusta.11 
Työnantajajärjestöjen ja ammattiliittojen työturvallisuuskoulutuksen 
yhteistyö laajeni useille aloille, kun uusille aloille perustettiin turval-
lisuustyön työalatoimikuntia.12 

STK:n ja SAK:n työturvallisuuden neuvottelukunta valmisteli 
vuonna 1968 keskusjärjestösopimusta, jonka allekirjoittajajoukko 
muodostui lopulta laajaksi. Seuraavan vuoden helmikuussa valmis-
tuneen sopimuksen työturvallisuustyöstä työpaikoilla ja sopimuksen 
turvallisuustyön työalatoimikunnista ja työsuojelun keskustoimikun-
nasta allekirjoittivat STK, Suomen Ammattijärjestö (SAJ), SAK ja 
Suomen Teknisten Toimihenkilöiden Keskusjärjestö (STTK). Tämä 
sopimus rakentui työturvallisuuslain yhdeksännen pykälän yhteisvas-
tuun ja yhteistyövelvoitteen perustalle. Sopimuksen johdanto alkoi 
suoralla lainauksella tästä pykälästä ja vielä korosti:

Parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi on välttämätöntä, että 
osapuolet entistä yleisemmin ja tehokkaammin ottavat yhteisesti kan-
taakseen vastuun turvallisuustyöstä, jonka tehokas suorittaminen vas-
taa sekä työnantajan että työntekijän etuja. Tämän vuoksi ja todeten 
turvallisuustyön moraalisen, yhteiskunnallisen ja taloudellisen merki-
tyksen allekirjoittaneet keskusliitot ovat yhtä mieltä siitä, että työtur-
vallisuudelle myönteisen hengen aikaansaaminen ja vaaranlähteiden 
poistaminen työpaikoilta edellyttää läheistä yhteistyötä työnantajain, 
työntekijäin ja tuotantoon välittömästi osallistuvien toimihenkilöiden 
välillä.

Yhteistyön varmistamiseksi neljä työmarkkinakeskusjärjestöä so-
pivat yhteisen ja yhtenäisen turvallisuusorganisaation periaatteista 
STK:n jäsenyrityksien toimipaikoilla, joilla oli vähintään 10 työn-
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tekijää. Sopimus velvoitti työnantajan nimeämään turvallisuuspääl-
likön turvallisuustyötä varten. Se oikeutti työntekijät valitsemaan 
yhden tai useampia turvallisuusasiamiehiä ja takasi työnantajien, 
työntekijöiden ja teknisten toimihenkilöiden edustuksen turvalli-
suustoimikunnassa. Sopimus määritteli kaksivuotiseksi toimikaudek-
si valittavien turvallisuusasiamiesten vaalitavan, tehtävät ja velvoitti 
työnjohdon antamaan turvallisuusasiamiehelle vapautuksen työstä, 
kun se oli tuon tehtävän hoidolle välttämätöntä. Työnantaja oli vel-
vollinen korvaamaan turvallisuusasiamiehen tehtävien hoitamisesta 
työaikana johtuvat ansionmenetykset. Turvallisuusasiamies oli puo-
lestaan sopimuksen mukaan velvollinen hoitamaan tehtävänsä niin, 
että siitä koitui mahdollisimman vähän haittaa hänen varsinaiselle 
työlleen. 

Sopimuksen mukaan turvallisuusasiamiehet ja -toimikunta saivat 
osallistua työnantajan ammattientarkastuslain ja työturvallisuuslain 
mukaisten lakisääteisten velvoitteiden hoitamisen suunnittelemiseen 
ja varmistamiseen. Sopimuksen tehtäväpykälä korosti vielä työnte-
kijäin oman toiminnan ja myönteisen yhteistyöhengen merkitystä 
työturvallisuuden toteutumisessa. Keskusjärjestösopimus oli hyvin 
joustava, koska se tarjosi mahdollisuuden paikallisesti sopia turvalli-
suustyön organisoimisesta muulla tarkoituksenmukaisella tavalla.13 
Ilmeisesti tämän sopimuksen varmistamiseksi ja vakuudeksi STK ja 
SAK solmivat vuonna 1969 työturvallisuustyöstä vielä keskenään 
saman sisältöisen mutta lyhemmän sopimuksen, jota SAK:n vuosikir-
jassa kutsuttiin myös sopimukseksi turvallisuustyön organisaatiosta 
ja tehtävistä.14 

Keskusjärjestöt sopivat samalla turvallisuustyön työalatoimikun-
tien ja työsuojelun keskustoimikunnan perustamisesta. Työalatoi-
mikuntien tehtävänä oli edistää kunkin erityisalan omaa keskinäis-
tä työturvallisuusyhteistyötä. Päätöksenteko oli mahdollista vain, 
jos kaikki järjestöt olivat yksimielisiä. Keskustoimikunnan tärkein 
tehtävä oli aikaansaada tarkoituksenmukainen työnjako turvalli-
suustyötä tekevien organisaatioiden välille ja suunnitella pitkällä 
tähtäyksellä toimenpiteitä työsuojelun tehostamiseksi. Työsuojelun 
keskustoimikunnan rakenne oli hahmotettu kevyeksi. Tätä kuvaa 
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se, että SAJ, SAK ja STTK olivat suostuneet sopimuksessa sellaiseen 
määräykseen, jonka mukaan keskustoimikunnan kulut jaettaisiin 
allekirjoittajajärjestöjen kesken tasan. Tämän laskukaavan mukaan 
palkansaajajärjestöt olisivat maksaneet kolme neljäsosaa ja STK yh-
den neljäsosan kuluista.15 LTK teki vuonna 1970 sisällöllisesti väljät 
ja vain keskusjärjestötasoista turvallisuustyötä ohjaavat sopimukset 
SAK:n ja TVK:n kanssa.16 

Työmarkkinakeskusjärjestöjen sopimukset yhteisestä turvallisuus-
työstä työpaikoilla, työalatoimikunnista ja työsuojelun keskustoimi-
kunnan perustamisesta rajasivat valtiovallan uusia tehtäviä työtur-
vallisuustyössä. Valtioneuvoston asettama turvallisuustyön suunnit-
telutoimikunta katsoi, etteivät valtiovallan toimet sopimuksen piiriin 
kuuluvien työnantajien ja työntekijäin osalta olleet enää tarpeen, sillä 
järjestöt olivat sopimuksin luoneet puitteet vapaaehtoiselle turvalli-
suustoiminnalle. Toimikunta piti etuna sitä, että työmarkkinajärjes-
töt olivat sitoutuneet rahoittamaan turvallisuustoiminnan tältä osin 
itse. Suunnittelutoimikunta esitti kuitenkin ammattientarkastuslain 
pikaista uudistamista. Toimikunta piti pääasiallisina toimijoina työ-
turvallisuustyössä Työterveyslaitosta ja Tapaturmantorjunta ry:tä, 
joiden toimintaa se esitti laajennettavaksi. Toimikunta esitti, että 
sosiaali- ja terveysministeriöön perustettaisiin työturvallisuustyötä 
valvova ja ohjaava yhteistyöelin, jossa olisi kolmikantaisesti valtion 
viranomaisten ja työmarkkinajärjestöjen edustus.17 

Työturvallisuuslain lääkärintarkastuksia koskevien määräysten täs-
mentämistä pohtineen toimikunnan työ johti ilmeisesti siihen, että 
valtioneuvosto asetti huhtikuussa 1969 komitean laatimaan ehdo-
tuksen riittävän työturvallisuuden ja työpaikkojen terveydenhuollon 
järjestämisestä työpaikoilla. Lääkintä-, työvoima- ja sosiaalihallinto 
sekä työmarkkinakeskusjärjestöt saivat edustuksen komiteaan. Komi-
tea keskittyi yksinomaan työterveyshuollon uudelleenjärjestämiseen 
ja kehittämiseen.18

Kommunistien ja kansandemokraattien johtamat SAK:n am-
mattiliitot suhtautuivat epäillen ja jopa vihamielisesti työturvalli-
suustyöhön, koska työturvallisuuden ja työsuojelun nimissä tehtiin 
antikommunistista työtä. Taustaltaan epämääräinen Työturvalli-
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suusliitto julkaisi luetteloita kommunistiaktivisteista. Nämä kirjat ja 
yhdistyksen tuottamat monisteet sisälsivät ensisijaisesti Sirola-opis-
tossa opiskelleiden nimiä. Nämä mustat listat mahdollistivat kom-
munistien syrjinnän työhönotossa. Työnantajapuoli teki virallisesti 
pesäeron näihin työntekijöiden poliittiseen syrjintään ja seulomiseen 
kehottaneisiin järjestöihin. STK varoitti kesäkuussa 1972 Suomen 
Työsuojeluliitto ja Työturvallisuuden Tiedotusliitto -nimisten jär-
jestöjen toiminnan tukemisesta. Rakennusliitto järjesti lokakuussa 
1972 mielenosoituslakon työnantajajärjestöjen levittämiä mustia 
listoja ja niiden ammattiyhdistys- ja työväenlehtiin kohdistamaa 
ilmoitusboikottia vastaan. Rakennusalan työnantajajärjestöt kiistivät 
osallisuutensa mustien listojen tekemiseen. STK tuomitsi Suomen 
Työsuojeluliiton ja Työturvallisuuden Tiedotusliiton toiminnan vielä 
Rakennusliiton mielenosoituslakon aikoihin ja kolmannen kerran 
tammikuussa 1973.19 

Turvallisuustyön suunnittelutoimikunnan linjaukset eivät oh-
janneet työsuojelun kehittämis- ja koulutustoimintaan tarkoitettuja 
varoja yksinomaan Työterveyslaitokselle ja Tapaturmatorjunta ry:lle. 
Kun tapaturmavakuutuslain muutos tuli eduskunnan käsiteltäväksi, 
sosiaalivaliokunta esitti mietinnössään, että tapaturmatorjuntaan 
suunnattavat varat jaettaisiin Tapaturmatorjunta r.y:lle, Työterveys-
laitokselle ja sellaisille vakuutuslaitoksille, jotka edistivät tehokasta 
tapaturmantorjuntaa. Työmarkkinajärjestöjen sopimuksen mukai-
sesti perustettu työsuojelun keskustoimikunta vaikutti ratkaisevasti, 
että eduskunta sääti vuonna 1969 lainmuutoksen sellaiseksi, että 
tapaturmantorjunnan sijasta siinä mainittiin työturvallisuustyö eikä 
mitään organisaatiota, joille tuki tulisi erityisesti kohdistaa. 

Työmarkkinajärjestöjen vaikutusvalta sai kaksinkertaisen varmis-
tuksen, kun valtioneuvosto sääti helmikuussa 1970 sosiaaliministe-
riön esittelystä asetuksen tapaturmavakuutuslain muutoksen mukai-
sesta työturvallisuustyön rahoittamisesta. Asetuksen mukaan varojen 
jaosta tekisi sosiaali- ja terveysministeriölle esityksen valtioneuvos-
ton asettama työturvallisuustyön rahoittamisneuvottelukunta, jossa 
työmarkkinajärjestöjen edustajilla oli yhdessä enemmistö. Lisäksi 
asetus velvoitti neuvottelukunnan ennen esityksen tekoa pyytämään 
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työsuojelun keskustoimikunnan lausunnon varojen suuntaamisesta. 
Lainmuutos ja asetus loivat edellytykset sille, että työsuojelun keskus-
toimikunta perusti omaksi toimistokseen Työturvallisuuskeskuksen, 
josta kehittyi hyvät taloudelliset voimavarat omaava ja merkittävä 
työturvallisuustoimija. Tapaturmantorjunta ry taas menetti suhteel-
lista merkitystään työmarkkinajärjestöjen yhteistyöorganisaationa.20 

Työterveyshuolto tuli joulukuussa 1970 osaksi tulopoliittista ko-
konaisratkaisua, kun STK ja SAK sopivat muiden sosiaalisten järjes-
telyjen ohella niistä periaatteista, joiden mukaisesti neuvoteltaisiin 
keskusjärjestösopimus työpaikkaterveydenhuollosta. Sopimuspohja 
laajeni, kun mukaan tuli turvallisuustyötä koskevan sopimuksen 
tapaan STTK. Periaatteet oli kirjattu niin selkeästi, että neuvotte-
lut olivat nopeat. SAK, STK ja STTK allekirjoittivat sopimuksen 
työpaikkaterveydenhuollon kehittämisestä jo maaliskuussa 1971. 
Sopimuksen ripeä valmistelu oli mahdollista, koska sopimus sisälsi 
vain suuntaviivat, joiden pohjalta keskusjärjestöt ryhtyivät valmiste-
lemaan yksityiskohtaisia toimeenpano-ohjeita. Sopimuksen jatkoke-
hittelyä ja toimeenpanoa vaikeutti lääkäripula.21 

*   *   *

Vasemmistoenemmistöisen eduskunnan aikana vuosina 1966–1970 
käynnistyivät työsuojelun ja työterveyshuollon suuret uudistushank-
keet. Paasion ja Koiviston hallitusten saavutukset työturvallisuuslain-
säädännön uudistamisessa olivat kuitenkin niukat. Tapaturmalain 
muutoksen lisäksi toisena vähäisenä edistysaskeleena voi pitää sitä, 
että uuden työsopimuslain työntekijäin ja työnantajain yleisiä vel-
vollisuuksia määritteleviin pykäliin kopioitiin työturvallisuuslain 
yhdeksännen pykälän säännökset.22 

Miksi työsuojelulainsäädännön uudistaminen siirtyi 1970-luvulle? 
Perimmäinen syy saattoi olla ammattiyhdistysliikkeen ja vasem-
mistopuolueiden työsuojeluasiantuntemuksen puute. Sosiaali- ja 
terveysministeriössä ei työväenpuolueiden pitkän oppositiokauden 
jälkeen ollut dynaamisesti työsuojelulainsäädäntöä valmistelevia vir-
kamiehiä. Virkamieskunnan poliittinen kokoonpano tasapuolistui 
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1970-luvulla, joten työsuojelulainsäädännön valmistelu muuttui 
jäntevämmäksi. SAK oli järjestöllisen hajaannuksen aikana panos-
tanut järjestötoimintaan, tiedotukseen ja taloudellisesti heikkojen 
rinnakkaisliittojen pönkittämiseen. Metallitalon rakennusurakan 
epäonnistumisen vuoksi keskusjärjestön talous oli tiukoilla. Vasta 
ammattiyhdistysliikkeen eheytyksen jälkeen SAK:n taloudelliset 
voimavarat kasvoivat niin, että keskusjärjestön palveluksessa ollut 
asiantuntijajoukko alkoi kasvaa vuosina 1971–1972.23

Työsuojelun parantaminen eturistiriitana

Sosiaalipolitiikan vanhin osa-alue työntekijäin suojelu, ei 
suinkaan ole menettänyt merkitystään, vaan että se juuri 
tällä hetkellä on mitä ajankohtaisin ja yhteiskunnallisen 
toiminnan polttopisteessä oleva. 
Niilo Hämäläinen Palkkatyöläisessä 12.10.197224

Tutkijat Kari Eklund ja Asko Suikkanen ovat arvioineet, että 1970-
luku oli työsuojelun vuosikymmen. Heidän laskujensa mukaan tuon 
vuosikymmenen aikana valmistui 40 työsuojelua käsittelevää ko-
miteanmietintöä. Työsuojelun edistäminen ei hautautunut heidän 
laskujensa mukaan komiteoihin, vaan eduskunta hyväksyi 97 lakia 
tai lainmuutosta ja hallitus antoi 76 asetusta työsuojelun alueelta. 
Työmarkkinakeskusjärjestöjen ja niiden jäsenliittojen vapaaehtoisen 
työsuojeluyhteistyön ja työpaikkatasoisen turvallisuustyön puitteet 
eivät enää riittäneetkään, kun valtiollinen säätely työsuojelussa li-
sääntyi voimakkaasti.25

Paine työsuojelun tehostamiseen kasvoi, vaikka Eklundin ja Suik-
kasen laskelmien mukaan vuosina 1960–1969 vakavien työtapatur-
mien lukumäärä 1000:ta työntekijää kohden laski. Tämä johtui siitä, 
että työympäristöiltään vähemmän vaaralliset palvelualat kasvoivat 
voimakkaasti ja kaikilla toimialoilla siistejä sisätöitä eli melko turval-
lisessa ympäristössä työnsä tekevien toimihenkilöiden osuus kasvoi. 
Ongelmana oli kuitenkin se, että kaikkein riskialtteimmilla aloilla 
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– teollisuudessa ja rakennusalalla – vakavimpien työtapaturmien 
lukumäärä 1000:ta työntekijää kohden kasvoi 1960-luvulla.26 

Puunjalostusteollisuus oli Suomen suurin ja usein uudenaikaisim-
min konein ja laittein varustettu teollisuuden ala. Tästä huolimatta 
tälläkin alalla tapahtui useita vakavia työtapaturmia. Työntekijöitä 
kuohutti se, että kuolemantapauksiinkin johtaneista työturvalli-
suuslain rikkomuksista tuomittiin yleensä vain sakkorangaistuksia. 
Kommunistien näkemyksen mukaan työturvallisuuslaki olikin Suo-
men rikotuin laki.27

 Tilastollisen vuosikirjan lukujen mukaan (taulukko 1) työtapatur-
mien määrät kasvoivat 1970-luvulla. Työtapaturmissa kuolleiden lu-
kumäärä sen sijaan kääntyi selvään laskuun vuosikymmenen vaihteen 
jälkeen. Tutkimusten mukaan työtapaturmia oli eniten viimeisinä 
työtunteina ja niitä tapahtui eniten nuorille työntekijöille. Tohtori 
Kaj Ahlman arvioi vuonna 1972, että uusien ammattitautitapauksien 
lukumäärä oli vuosittain noin 10 000 ja työperäisten sairauksien ko-
konaisluku 20 000 tapausta vuosittain. Hän arvosteli, ettei Suomen 
ammattitautitilastointi vastannut todellisuutta. 

Taulukko 1. Työtapaturmat Suomessa 1968–1972.

vuosi yhteensä kuolema

1968 107 009 193

1969 117 311 207

1970 132 234 194

1971 138 670 153

1972 143 159 146

Lähteet: STV 1972, 318–321; STV 1973, 316–318; STV 1974, 307–309; STV 1975, 
305–307
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Työtapaturmien määrän kasvu ja ammattitautien runsaus olivat 
perusteita sille, että SAK ja ammattiliitot vaativat työpaikkatervey-
denhoidon, työsuojelutoiminnan ja -valvonnan tehostamista.28 Työ-
väenlehdet korostivat 1970-luvun alussa, että Suomessa menetettiin 
työtapaturmissa monta kertaa enemmän työpäiviä kuin lakoissa.29 

SAK:n edustajakokous kesäkuussa 1969 kuittasi ohjelmallisessa 
lausumassa työntekijäin terveyden suojelun lyhyesti. Siinä kuitenkin 
todettiin itsekriittisesti: 

Eheytyvä ja voimistuva ammattiyhdistysliike näkee työterveyteen liit-
tyvissä kysymyksissä erään tähän asti laiminlyödyn tärkeän työkent-
tänsä.

Edustajakokous hahmotti työntekijäin suojelun laaja-alaisesti, sillä 
jo ensimmäinen kappale sisälsi niin työntekijäin terveyden tarkkai-
lun, viihtyisän työympäristön luomisen, työajan lyhentämisen kuin 
lomien pidentämisen. Ohjelmallinen lausuma laajensi kahdella virk-
keellä ammattiyhdistysliikkeen tehtäväkentän mm. yhdyskuntasuun-
nitteluun ja luonnonsuojeluun, kun oli pyrkimyksenä työntekijän 
ja hänen perheensä fyysisen ja henkisen terveyden turvaaminen.30

SAK:n tyytymättömyys turvallisuustoimikuntien toimivallan ra-
joittumiseen vain myönteisen ilmapiirin luomiseen ja ehdotuksien 
tekemiseen ilmeni UKK-sopimuksen yhteydessä joulukuussa 1970 
STK:n ja SAK:n sopimuksessa sosiaalisista ja muista järjestelyistä. 
Työsuojelun keskustoimikunta sai tehtäväkseen selvittää, kuinka pal-
jon turvallisuustoimikuntien ehdotuksia oli kustannusten vuoksi jä-
tetty toteuttamatta. Tehdyn selvityksen pohjalta keskustoimikunnan 
tuli tehdä ehdotus, olisiko mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi 
turvallisuustoimikunnille annettava päätösvaltaa ja miten tällaisen 
päätösvallan rajat määriteltäisiin.31 Tämä selvitys jäi puolitiehen, 
sillä seuraavan keskitetyn ratkaisun yhteydessä STK ja SAK sopivat, 
että ongelman käsittely siirretään työsuojelun keskustoimikunnalta 
STK–SAK-työryhmään, jonka tuli saada työnsä valmiiksi vuoden 
1972 loppuun mennessä.32 Kiista ei selvittelytyöllä ratkennut.



189

SAK ja työsuojelu-uudistukset 1970-luvulla

Niilo Hämäläinen korosti lokakuussa 1972, että SAK:ssa tapahtui 
työsuojeluasioissa 1970-luvun alussa linjan muutos. Työntekijöiden 
ja työnantajien eturistiriita tässä kysymyksessä korostui aiemman 
yhteistyölinjan sijasta. Perusteena oli se, ettei työsuojelun rakentami-
nen yhteistyössä työnantajapuolen kanssa täydellisen yksimielisyyden 
periaatteella vienyt tarpeeksi pitkälle meneviin parannuksiin, vaikka 
myös työnantajapuolella oli vilpitöntä halua työturvallisuuden kehit-
tämiseen. SAK:n puheenjohtaja selvitti työsuojelun etuvastakohdan 
rakenteellisia syitä näin: 

Kun kysymys on aina työntekijän terveydestä ja turvallisuudesta ja 
varsin harvoin työnantajan omasta terveydestä ja turvallisuudesta, on 
ymmärrettävää, että työntekijäpuolen vaatimukset menevät pitem-
mälle kuin mihin työnantajat ovat vapaehtoisesti halukkaita mene-
mään.

Hämäläinen korosti, että työnantaja hinnoitteli työsuojelutoimet 
aina siitä saatavaa hyötyä vasten. Kun tämä ei riittänyt, oli ammatti-
yhdistysliikkeen painostettava valtiovaltaa työsuojelulainsäädännön 
tiukentamiseen.33 

SAK:n hallitus esitti keväällä 1971 useita laajoja tavoiteasiakirjoja 
kesällä kokoontuvan edustajakokouksen hyväksyttäväksi. Yksi niistä 
oli sosiaalipoliittinen ohjelma, jonka työturvallisuus- ja työterveys-
osakin oli perusteellinen ja laaja. Mukana olivat niin vuosilomat, työ-
paikkaruokailu kuin kuntoliikunta. SAK:n edustajien osallistuminen 
työterveys- ja työsuojelulainsäädäntöä valmisteleviin komiteoihin 
näkyi edustajakokouksen hyväksyttäväksi esitetyissä tavoitteissa.

SAK vaati työturvallisuustoimikuntien päätösvaltaa lisättäväksi 
siten, että ne voisivat ennalta varatun budjetin puitteissa toteuttaa 
työpaikkakohtaisia turvallisuustoimenpiteitä. Turvallisuusasiamies-
ten asemaan oli saatava vähintään yhtä hyvä työsuhdeturva ja toi-
mintavapaus kuin luottamusmiehille. Suurimmille työpaikoille tuli 
saada yksi tai useampia päätoimisia työsuojeluvaltuutettuja, jotka 
työntekijät valitsisivat. Ohjelma ei ottanut kantaa siihen, oliko nämä 
muutokset toteutettava sopimuksella vai lainsäädännöllä. SAK:n 
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sosiaalipoliittisen ohjelman mukaan työterveyshuolto oli käsitettävä 
laajasti niin, että se kohdistuisi kaikkiin työssä esiintyviin, terveyteen 
mahdollisesti vaikuttaviin tekijöihin. 

Suomen työpaikat olivat vielä 1970-luvun alussa hyvin monin 
tavoin työntekijäin terveyttä vaarantavia. Työntekijöiden fyysinen 
terveys oli usein välittömässä ja pitkäaikaisen työskentelyn vuoksi hii-
pivässä vaarassa, kun eri metallit, kivi-, tekstiili- tai muu pöly, kaasut, 
liuottimet ja tomut tulivat elimistöön joko ihon läpi tai hengittämällä 
keuhkojen ja verenkierron kautta ja aiheuttivat myrkytys- ja ammat-
titautiriskejä. Lisäksi useat työntekijät altistuivat säteilylle, melulle, 
tärinälle, vedolle, kylmyydelle, kuumuudelle tai lämpötilavaihteluille. 

Metsätyömiehet kärsivät tärinätaudista ja kiviporarit pölykeuh-
koista. Uudet koneet olivat usein vaarallisia. Salakavalin työpaikkojen 
uhka oli asbesti, joka aiheutti vuosikymmeniäkin altistumisen jälkeen 
syöpäsairauksia. Uudet kemikaalit ja myrkyt aiheuttivat ihmisille 
terveyshaittoja, jotka huomattiin vasta paljon näiden aineiden käyt-
töönoton jälkeen. Useissa työläisammateissa vain harvat pystyivät 
jatkamaan töissä vanhuuseläkeikään saakka.

Työelämä oli monin tavoin kova, vaarallinen ja epäterveellinen, 
joten SAK:n edustajakokouksen päähuomio kohdistui vuonna 1971 
fyysisten ja kemiallisten uhkien, melun, tärinän ja työpaikan lämpö-
oloista johtuvien uhkien ja haittojen poistamiseen. Sosiaalipoliittinen 
ohjelma vain ohimennen mainitsee uutena terveysuhkana työelämän 
henkisen stressin. SAK:n ohjelma lähti siitä, että työmarkkinakes-
kusjärjestöjen työpaikkaterveydenhuollon kehittämisestä tekemän 
sopimuksen periaatteita noudattamalla oli mahdollista luoda nyky-
aikainen työterveydenhuolto, joka kattaisi huomattavan osan työn-
tekijöistä.

SAK:n edustajakokous vaati työsuojeluvalvonnan parantamiseksi 
uutta ammattientarkastuslakia ja Työsuojeluhallituksen perustamista. 
Ammattientarkastus oli siirrettävä kokonaan valtion hoitamaksi. La-
kiin oli kirjattava määräys, että tarkistuksia tehtäessä mukaan oli otet-
tava työpaikan ja osaston luottamusmiehet ja turvallisuusasiamiehet. 
Sosiaalipoliittinen ohjelma esitti, että valtion vastuun kasvaessa oli 
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varmistettava ammattiyhdistysliikkeen myötävaikutus. Siksi ammat-
tiyhdistysliikkeellä piti olla edustus työsuojelun hallintoelimissä.34 

STK:n edustamien työnantajien ja SAK:n edustamien työntekijöi-
den edut menivät ristiin lainsäädännön uudistamista valmistelleiden 
komiteoiden työssä. Huhtikuussa 1971 jätettyyn työterveyskomitean 
mietintöön työnantajapuolen edustaja Tapani Kahri yhtyi, mutta 
SAK:n edustajat työturvallisuussihteeri Veikko Kansikas ja Ari Kek-
kinen jättivät siihen eriävät mielipiteet. He olivat pettyneitä siihen, 
että toimeksiannostaan poiketen komitea oli keskittynyt yksinomaan 
työterveyshuoltoon. 

Kommunisti Kansikas ei hyväksynyt komitean näkemystä, jonka 
mukaan työturvallisuus ja työterveyshuolto rakentuisivat niin, että 
hallinto ja rahoitus olivat edelleen valtion vastuulla, mutta toimeen-
pano oli yksityisten yhteisöjen, julkisoikeudellisten yhdistysten ja 
säätiöiden vastuulla. Ruotsin esimerkin mukaan oli perustettava Työ-
suojeluhallitus hoitamaan työturvallisuus- ja työterveyspolitiikkaa. 
Hän esitti Tapaturmatorjunta ry:n, Työterveyslaitoksen ja sosiaali- ja 
terveysministeriön useiden osastojen yhdistämistä. Keskityksen to-
teuttamiseksi Kansikas ehdotti, että säädettäisiin laki Valtion Työ-
suojelulaitoksesta.

 Sosialidemokraatti Ari Kekkisen eriävä mielipide korosti myön-
teisesti työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteistyötä. Hän ilmoitti us-
kovansa, että järjestöjen solmiman työterveyssopimuksen pohjalta 
Suomeen oli luotavissa tehokas työterveyshuolto. Kekkisen mielestä 
hallinto ja valvonta oli kuitenkin saatava selväpiirteisemmäksi. Siksi 
oli sosiaali- ja terveysministeriön alaisuuteen perustettava Työsuoje-
luhallitus, jossa työmarkkinajärjestöjen vaikutusmahdollisuudet oli 
turvattava. Kekkinen esitti vaikutusmahdollisuuksien turvaamista 
koko työterveyshuollon organisaatiossa aina työpaikoille saakka, 
koska hänen mielestään ilman työntekijäin vaikutusmahdollisuuksia 
työpaikoilla ei pystyttäisi tehostamaan työturvallisuus- ja työterve-
ystyötä.35 

Työterveyskomitean rinnalla työskentelivät työsuojelulakitoi-
mikunta ja työsuojeluorganisaatiotoimikunta. Näiden molempien 
toimikuntien puheenjohtajana toimi sosiaali- ja terveysministeriön 
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työosaston päällikkö Jacob Söderman36. Työsuojeluorganisaatiotoi-
mikunta keskittyi hallinnollisiin rakenteisiin ja koostui yksinomaan 
virkamiehistä. Työsuojelulakitoimikunta oli taas kolmikantainen 
niin, että valtiovallalla, työnantajajärjestöillä ja ammattiyhdistys-
liikkeellä oli kullakin kolme edustajaa. Sosiaalisihteeri Matti Savola 
edusti toimikunnassa SAK:ta ja lisäksi SAK:n jäsenliiton, Maaliiton 
toimitsija Raimo Lindlöf oli toimikunnan jäsen. Molemmat toi-
mikunnat luovuttivat mietintönsä sosiaali- ja terveysministeriölle 
30.9.1971. 

Työsuojelulakitoimikunnan laatima ehdotus laiksi työsuojelun 
valvonnasta sisälsi selviä tiukennuksia aiempiin valvontasäännöksiin. 
Toimikunta ehdotti työntekijöiden valitseman työsuojeluvaltuutetun 
aseman ja työsuhdeturvan olennaista parantamista. Lakiehdotus oli 
pääosin yksimielinen.37 

STK:n edustaja Tapani Kahri ja LTK:n edustaja Erkki Oinas jät-
tivät mietintöön kuitenkin lyhyen eriävän mielipiteen. Lakiesityk-
sessä oli velvoitus työsuojelutoimikuntien perustamisesta. Kahri ja 
Oinas pitivät toimikunnan esittämää vähintään 20 työntekijän rajaa 
liian alhaisena ja ehdottivat sen sijaan 30 työntekijän rajaa teollisille 
työpaikoille ja muiden alojen osalta Työsuojeluhallitukselle oikeut-
ta muissa tapauksissa määrätä työsuojelutoimikunta työpaikan tai 
työalan olosuhteiden sitä edellyttäessä. STK:n ja LTK:n edustajat siis 
ehdottivat, että sitova määräys olisi koskenut vain yli 30 työntekijän 
teollisia työpaikkoja. 

Ehdotus laiksi työsuojelun valvonnasta sisälsi kovemman maksi-
mirangaistuksen kuin työturvallisuuslaki. Tämän ristiriidan työnan-
tajaedustajat halusivat poistaa laskemalla lakiesityksen korkeimman 
mahdollisen rangaistuksen yhdestä vuodesta vankeutta puoleen 
vuoteen. Tämän lievennyspyrkimyksen varsinaisena perusteena oli 
se, että näiden lakien osalta rangaistusuhka kohdistui ensisijaisesti 
työnantajaan tai työnantajan edustajiin.38 

Pyrkimyksenä oli myös työsuojelukysymysten oikeudenkäytän-
töjen muuttaminen. Sosiaaliministeriö oli tyytymätön siihen, miten 
viralliset syyttäjät suhtautuivat työntekijäin suojelua koskevien sään-
nösten rikkomiseen. Oikeuskansleri Risto Leskinen lähetti tämän 
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vuoksi syksyllä 1971 kirjeen syyttäjille, koska syytteeseen panossa 
oli havaittavissa haluttomuutta. Oikeuskanslerin arvion mukaan 
syyttäjät olivat käsitelleet työntekijäin suojelua koskevia rikkomuksia 
toisen luokan kysymyksinä. Leskinen moitti syyttäjiä myös siitä, että 
yhteistyö ammattientarkastajien kanssa oli ollut puutteellista.39 

Helmikuussa 1972 muodostettu Rafael Paasion sosialidemokraat-
tinen vähemmistöhallitus ilmoitti ohjelmassaan olevansa sosialide-
mokraattinen työväenhallitus, joka politiikassaan tulisi noudatta-
maan SDP:n hyväksymien ohjelmien linjaa niin pitkälle, kuin se 
porvarienemmistöisen eduskunnan aikana on mahdollista. Työsuoje-
lun osalta hallitusohjelmassa todettiin, että eduskunnalle annetaan 
ehdotukset laiksi työsuojelun valvonnasta ja laiksi työsuojelun hallin-
nosta.40 Palkkatyöläisen pääkirjoitus totesi tyytyväisenä huhtikuussa 
1972, että hallituksen esitys työsuojeluhallinnon uudistamisesta tulisi 
muutamassa vuodessa nostamaan valtion taloudelliset panostukset 
työsuojeluun kolminkertaisiksi aiempaan puutteelliseen tasoon ver-
rattuna.41

SAK:n sihteerin tehtävästä ministeriksi siirtynyt Ahti Fredriks-
son esitteli lakiesityksen työsuojeluhallinnosta jo huhtikuun lopul-
la 1972. Lakiesitys ei sisältänyt SAK:n ja SDP:n useasti esittämää 
Työsuojeluhallituksen perustamista. Tämä uuden keskushallituksen 
perustaminen oli toteutumassa vasta uudistussuunnitelman toisessa 
vaiheessa. SDP:n ryhmäpuheenvuoron pitänyt Valdemar Sandelin 
muistuttikin siitä, että SAK, SKDL:n eduskuntaryhmä ja sosialide-
mokraattinen eduskuntaryhmä olivat ehdottaneet Työsuojeluhalli-
tuksen perustamista. Sandelin korosti, että maamme työtätekevän 
väestön hyvinvointi ja terveys oli sentään yhden keskusviraston ar-
voinen.

Keskustapuolueen ryhmäpuheenvuoron esittänyt Katri-Helena 
Eskelinen muistutti, että sosialidemokraatit olivat aina ammatti-
yhdistys- ja eduskuntavaalien alla ajaneet suurena uudistuksena 
Työsuojeluhallituksen nopeata perustamista. Hän totesi pilkalli-
sesti: ”Nyt SAK:ta ja sosialidemokraatteja edustava ministeri on 
käytännössä osoittanut, että puheet ja teot ovat kaksi eri asiaa …” 
SKDL:n eduskuntaryhmän puheenvuoron esittänyt Kaisu Weckman 
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puolestaan riemuitsi, että vihdoinkin ammattiyhdistysliikkeen ja 
poliittisen työväenliikkeen kymmeniä vuosia kestäneet ponniste-
lut työsuojelun kehittämiseksi ja tehostamiseksi olivat johtamassa 
tulokseen. Hän esitti epäilyksiä siitä, että ammattiyhdistysliikkeen 
vaikutusvalta tulevassa Työsuojeluhallituksessa ei olisi riittävä. Hän 
kehotti hallitusta valvomaan, etteivät mitkään tekijät pääsisi enää 
vesittämään kokonaisuudistuksen sisältöä tai aikataulua. Toimikun-
tien työhön virkamiehenä osallistunut Jacob Söderman oli valittu 
kansanedustajaksi vuoden 1972 vaaleissa. Hän hämmästeli, kuinka 
työsuojelu oli kuulunut Suomessa unohdettuun sosiaalipolitiikkaan. 
Siksi työsuojelulla oli pitkä matka kurottavana kiinni, jotta se vastaisi 
tuotannossa ja työelämässä tapahtuneita muutoksia.42 

Vuoden 1927 ammattientarkastuslain korvaavan lain sisältöön 
vaikutti ratkaisevasti vaa’ankielenä ollut SMP:n eduskuntaryhmä, 
joka varmisti sosiaalivaliokunnan esityksen läpimenon eduskunnan 
toisessa käsittelyssä. SMP:n eduskuntaryhmä äänesti ensin yhdessä 
vasemmistopuolueiden edustajien kanssa kolme kertaa kumoon 
keskustapuolueen muutosesitykset ja sitten yhden kerran kumoon 
vasemmistopuolueiden muutosesityksen tukemalla porvaripuolu-
eiden kantaa. Näin laki esimerkiksi velvoitti pyytämään lausunnon 
työläistarkastajia valittaessa edustavimmilta ammattijärjestöiltä, kun 
eduskunta hylkäsi keskustapuolueen ehdotuksen työnantaja- ja yrit-
täjäjärjestöjen lausunto-oikeudesta. Eduskunta hyväksyi lain kol-
mannessa käsittelyssä yksimielisesti. Lain perustelujen osalta käytiin 
useita äänestyksiä, mutta valiokunnan mietintö voitti viimeisessä 
äänestyksessä keskustapuolueen ehdotuksen vasemmistopuolueiden 
ja SMP:n äänin.43 Näin työsuojeluhallinnon asteittainen uudistus 
käynnistyi syyskuussa 1973.44 

Työsuojeluhallituksen perustamisen mahdollistanut lainmuu-
tos hyväksyttiin eduskunnassa joulukuussa 1972. Lain käsittelyn 
yhteydessä Jacob Söderman paheksui sitä, että Suomi ei ollut vielä 
ratifioinut Kansainvälisen työjärjestön (ILO) merenkulkijan työta-
paturmia koskevaa yleissopimusta vuodelta 1970. Söderman katsoi, 
että työsuojeluvalvonta merenkulkijoiden osalta jäi puutteelliseksi. 
Sosiaalivaliokunta oli mietinnössään ottanut sen kannan, että työter-
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veyslaitos tulisi valtiollistaa ja liittää Työsuojeluhallituksen yhteyteen. 
Pertti Salolainen, joka oli myös STK:n palkkalistoilla kansanedus-
tajana toimiessaan, esitti ponnen, jossa tämä valiokunnan periaat-
teellinen linjaus työterveyslaitoksen sosialisoimisesta olisi torjuttu. 
Salolaisen ponsiesitys kaatui äänin 121–48, joten eduskunta antoi 
tukensa sosiaalivaliokunnan linjaukselle.45 

SAK:n sosiaalivaliokunta vaati Työsuojeluhallituksen sijoittamista 
Helsinkiin. SDP:n puoluejohto oli kuitenkin hajasijoituksen kannal-
la. SDP:n puoluetoimikunnassa Matti Louekoski piti SAK:n kantaa 
omituisena, kun Helsingissä ei ollut toimistotiloja ja Tampere oli 
sosialidemokraattien johtama kaupunki. Hallitus päätti lokakuussa 
1972 sijoittaa Työsuojeluhallituksen Tampereelle.46 Kiista ammatti-
yhdistysliikkeen ja hallituksen välillä jatkui, kun esimerkiksi Auto- ja 
kuljetusalanliiton puheenjohtaja Martti Veirto vetosi tammikuussa 
1973 sen puolesta, että kuljetusalan työsuojelu säilyisi Helsingissä.47 
Uusi keskusvirasto aloitti toimintansa Suomen ”Manchesterissa” 
1.10.1973. Työsuojeluhallituksen ensimmäiseksi pääjohtajaksi nimi-
tettiin Kunta-alan liiton puheenjohtaja, maisteri Jaakko Riikonen, 
joka oli vuoteen 1960 saakka työskennellyt SAK:ssa. Työsuojeluhal-
litukseen tuli paljon uusia virkoja sekä itse keskusvirastoon että pii-
rihallintoon. Näin työsuojelun säädösten valvonta tehostui Suomessa 
olennaisesti 1970-luvun puolivälissä.48 

SAK:n sosialidemokraatit kannustivat kesäkuun alussa 1972 Paasi-
on hallitusta viemään työsuojelu-uudistuksia eteenpäin. Metalliliiton 
puheenjohtaja Sulo Penttilä vaati kesäkuussa työsuojeluhallinnon 
pikaista uudistamista. SAK:n sosiaalisihteeri taas vetosi, ettei työn-
tekijöiden terveydestä tehtäisi poliittista pelinappulaa.49 

Paasion hallituksen esitystä laiksi työsuojelun valvonnasta (työ-
suojelun valvontalaki) käsiteltiin ensimmäisen kerran kesäkuussa 
1972. Ministeri Ahti Fredriksson korosti, että hallituksen esittämät 
uudistukset olisi pitänyt tehdä ammattientarkastuslakiin jo vuonna 
1958, jolloin työturvallisuuslaki säädettiin. Aiemman lain suurim-
pana puutteena Fredriksson piti sitä, että säännöllisen ammattien-
tarkistuksen piiriin oli kuulunut vain 900 000 työntekijää, kun koko 
työvoiman määrä oli noin 2,1 miljoonaa ja varsinaista työväestöä eli 
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palkattua työvoimaa oli 1,6 miljoonaa. Lakiesitys sisälsi työsuojeluyh-
teistyön järjestämistä koskevan joustomahdollisuuden niin, että val-
takunnallisilla työntekijäin ja työnantajain järjestöillä tulisi olemaan 
oikeus keskenään sopia monilta osin yhteistoiminnan järjestämisestä 
toisin kuin laissa määrätään.

Fredriksson piti olennaisena muutoksena sitä, että viranomaisilla 
oli paremmat mahdollisuudet pakkokeinojen tehokkaaseen ja moni-
puoliseen käyttöön. Näin tulevaisuudessa olisi paremmat edellytykset 
saada jatkuvasti lainsäädännöstä piittaamattomat ja viranomaisten 
korjausvaatimuksia vastaan niskoittelevat työnantajat noudattamaan 
työsuojelua koskevia säädöksiä ja määräyksiä. Fredriksson korosti, et-
tei pakotteiden tehostaminen kohdistunut työnantajiin yleensä vaan 
vain niihin, jotka eivät huomautuksien ja kehotuksien jälkeen korjaa 
epäkohtia. Tässä kohtaa ministerin puheen keskeytti kansanedustaja 
Veikko Vennamon välihuuto: ”Se on ihan oikein!” 

Laki pyrki työsuojelussa ennakointiin ja ongelmien ennaltaehkäi-
syyn. Koneiden, laitteiden ja kemiallisten aineiden ennakkotarkas-
tukseen oli Fredrikssonin mukaan kiinnitettävä, jo inhimillisten kär-
simysten välttämiseksi, lakiesityksen mukaisesti huomiota. Tarkoitus 
oli saada ennakkoilmoitusvelvollisuudella koneet ja työmenetelmät 
turvallisiksi jo ennen niiden käyttöönottoa. Ministeri Fredriksson 
piti selkeitä vastuita työsuojelun onnistumisen edellytyksenä. Siksi 
lakiehdotuksessa oli työnantajien ja työntekijöiden menestyksellisen 
työsuojeluyhteistyön varmistamiseksi velvoitteet vastuuhenkilöiden 
nimeämisestä, työntekijöiden edustajien valitsemisesta ja työturval-
lisuustoimikunnista yli 20 hengen työpaikoilla.

SKDL:n Mirjam Tuominen kiitteli lakiesitystä. Hän kuitenkin 
paheksui sitä, että lain ulkopuolelle oli jätetty oppilaat, jotka opis-
kellessaan saattoivat joutua tapaturman tai sairastumisen vaaraan. 
SMP:n puheenjohtaja Veikko Vennamo oli niin innoissaan halli-
tuksen esityksestä, että oli jo välihuudolla kannustanut asiaa esitel-
lyttä ministeriä. Hän hämmästeli työsuojeluasioiden laiminlyön-
tiä vuosikymmenien ajan, vaikka eduskunnassa oli kahdesti ollut 
vasemmistoenemmistö ja vaikka työntekijöitä edustavat järjestöt 
olivat vaikutusvaltaisia. Vennamo lausui sosialidemokraattiselle vä-
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hemmistöhallitukselle ja asianomaiselle ministerille tunnustuksen, 
että työsuojeluasiat oli vihdoinkin saatu eduskuntaan melko perus-
teellisesti valmisteltuina. SMP antoikin tuen hallituksen esityksen 
tavoitteille. Yksityiskohtiin Vennamo ilmoitti puolueensa tekevän 
valiokuntakäsittelyssä parannusesityksiä.50 

SDP:n kansanedustaja Uljas Mäkelä korosti SAK:n vuoden 
1971 edustajakokouksen linjauksia, kun hän puolusti voimakkaasti 
hallituksen esitystä. Hän kuvasi työturvallisuuden kehitystä hyvin 
synkäksi, joten valtiovallan oli tehostettava työsuojelun valvontaa. 
Mäkelä korosti, että havaittujen epäkohtien korjaaminen viivästyy, 
jos työnantaja ei tunne halua sijoittaa rahaa turvallisempiin lait-
teisiin ja työolosuhteisiin. Kokoomuksen kansanedustaja Gunnar 
Laatio esitti vastalauseen Mäkelän puheesta saatavalle kuvalle, että 
työnantajat olisivat yleensä työsuojelua ja tapaturmantorjuntaa vas-
taan. Vasemmistopuolueiden edustajien kokoomukseen kohdista-
maan kovaan arvosteluun vastasi Pertti Salolainen, että kokoomus 
oli tehokkaamman työsuojeluvalvonnan kannalla ja vain pienissä 
yksityiskohdissa kokoomuksen esittämät näkemykset poikkesivat 
hallituksen esityksestä. 

Kokoomus ajoi STK:n ja LTK:n edustajien toimikunnassa esittä-
miä lievennyksiä lakiin. Kokoomus jäi kuitenkin yksin, kun eduskun-
ta äänesti lain sisällöstä. Eduskunta hyväksyi kolmannessa käsittelyssä 
lakiesityksen yksimielisesti. SKDL:n eduskuntaryhmän esittämä 
ponsi työläistarkastajien riittävän määrän turvaamisesta ei saanut 
muiden puolueiden kannatusta, joten se hylättiin.51 Työsuojelutoi-
mikunnan enemmistön esityksen mukaisesti laki sisälsi velvoitteen 
perustaa työsuojelutoimikunnan vähintään 20 työntekijän työpai-
koille ja korkein rangaistus lain rikkomisesta oli vuosi vankeutta.52 

Työperäiset stressitekijät ja mielenterveysongelmat nousivat vuon-
na 1973 esiin. SAK vaati sosiaali- ja terveysministeriölle vuoden 
1973 alussa lähettämässään kirjelmässä ammattitautilain epäkohtien 
korjaamista. Ongelmana oli SAK:n mielestä se, että lain mukaan 
ammattitaudin voi aiheuttaa vain fysikaalinen, kemiallinen tai biolo-
ginen tekijä. Lain ulkopuolelle jäivät stressiä aiheuttavat tekijät, kuten 
kiihtyvä työtahti, vuorotyö ja työn yksitoikkoisuus, jotka voivat ai-
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heuttaa ammattitauteihin verrattavia psyykkisiä ja psykosomaattisia 
sairauksia. Toisena epäkohtana oli se, että työstä johtuvia erilaisia 
psyykkisiä ja fyysisiä sairaustiloja tarkasteltiin kutakin erikseen eikä 
niiden yhteisvaikutuksen perusteella. 

Tämä terveydentilan kokonaisheikkenemisen pilkkominen johti 
siihen, että työntekijät menettivät kokonaan tai osittain oikeuden 
tapaturmavakuutuslain mukaisiin korvauksiin. Uusien aineiden ja 
kemikaalien tulo työprosesseihin oli oma ongelmansa, koska hil-
jattain käyttöön otettujen aineiden aiheuttamien terveyshaittojen 
todistaminen oli työntekijöille kohtuuttoman vaikeaa. Näiden epä-
kohtien korjaamiseksi SAK esitti, että sosiaali- ja terveysministeriö 
asettaisi toimikunnan valmistelemaan ammattitautilain ja -asetuksen 
uudistamista.52

Työsuojelu-uudistusten umpikuja

Paasion vähemmistöhallituksen aikana käynnistyi vielä kaksi työ-
suojelulainsäädännön kannalta merkittävää lainvalmisteluhanketta. 
Oikeusministeriö asetti huhtikuussa 1972 työrikostoimikunnan ja 
valtioneuvosto asetti heinäkuussa työsuojelukomitean, joissa mo-
lemmissa työmarkkinakeskusjärjestöillä oli vahva edustus. Työsuoje-
lukomitean puheenjohtajana toimi virkamiehestä kansanedustajaksi 
siirtynyt Jacob Söderman.54

Työrikostoimikunnan ensimmäinen osamietintö valmistui tou-
kokuussa 1973. Se perustui laajoihin taustaselvityksiin, mutta sy-
vällisestä asioihin paneutumisesta huolimatta toimikunnan jäsenten 
näkemykset poikkesivat jyrkästi toisistaan. Esimerkiksi toimikun-
nan näkemys, jonka mukaan olisi luonnollista ja nykyaikaista antaa 
työpaikalla jäsentensä etuja muutenkin hoitaville työntekijöiden 
ammatillisille järjestöille syyteoikeus työntekijöihin kohdistuvissa 
työrikoksissa, ei saanut työnantajajärjestöjen edustajien kannatusta. 
Työrikoksien syyttämiskynnyksen alentaminen, rangaistusten koven-
taminen ja erityisesti työnantajaorganisaation maksettavaksi tulevan 
yhteisösakon ehdottaminen eivät miellyttäneet STK:n edustajana 
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toiminutta Mauri Morenia. Työnantajajärjestöt leimasivat työrikos-
toimikunnan esitykset yksipuolisiksi. 

Myös SAK:n edustaja Mikko Varis jätti eriävän mielipiteen mie-
tintöön. Vastaava lakimies Mikko Varis oli kuulunut siihen toimi-
kunnan vähemmistöön, joka oli esittänyt erillisten tuomioistuimien 
perustamista käsittelemään työoikeudellisia rikos- ja riita-asioita. 
Kovinta arvostelua esitti eriävässä mielipiteessään kansandemokraat-
teihin kuulunut oikeustieteiden lisensiaatti Eero Backman, joka olisi 
kaivannut toimikunnan työn viitekehykseksi marxilais-leninististä 
valtiomonopolistisen kapitalismin teoriaa.55 

Työsuojelukomitean mietintö oli tiiviimpi ja sisälsi niukemmin 
periaatteellista pohdintaa kuin työrikostoimikunnan mietintö. Ko-
miteassa oli virkamiesten, STK:n ja SAK:n edustajien lisäksi työsuo-
jelututkimuksen, varustamoiden ja Merimies-Unionin edustus, sillä 
komitean tehtävänä oli laatia hallituksen esityksen muotoon uusi 
työturvallisuuslaki, johon tuli mahdollisuuksien mukaan yhdistää 
muut työsuojelumääräyksiä sisältävät lait, erityisesti laivaturvalli-
suuslaki. SAK:n edustajana komiteassa oli ensin työsuojelusihteeri 
Veikko Kansikas ja sitten lakimies Jukka Sädevirta, jotka molemmat 
kuuluivat SAK:n kansandemokraattiseen ryhmään. Komitean jäsenet 
ja sihteerit olivat kaikki miehiä.

Komiteatyön tuloksena oli valmiiksi kirjoitettu hallituksen esitys 
työsuojelulaiksi ja lain yleis- ja erityisperusteluiksi. Tämä komitea 
ei saavuttanut laajaa yksimielisyyttä. Eriäviä mielipiteitä oli peräti 
viisi ja näiden eriävien mielipiteiden esittäjiä seitsemän komitean 
kahdestatoista jäsenestä. Lopputulos oli kompromissi, jonka ilman 
huomautuksia hyväksyivät vain komitean puheenjohtaja Jacob Sö-
derman ja Merimies-Unionin puheenjohtaja Olavi Keitele, jotka 
olivat sosialidemokraatteja sekä kaksi virkamiesjäsentä.56

SAK:n lakimiehen Jukka Sädevirran eriävän mielipiteen lähtökoh-
tana olivat marxilainen kapitalistisen markkinatalouden kehityksen 
kritiikki ja tulkinta kapitalismin siirtymisestä intensiivisestä riistosta 
tieteellis-teknisen edistyksen kauteen, jolloin fyysisesti kuormitta-
vat työt vähenisivät vähitellen, mutta henkisesti kuormittavat työt 
lisääntyisivät. Tämä muutos ei Suomessa ollut hänen mielestään 
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kovin pitkällä. Sädevirta oli ajanut työoikeudellisten rakenteiden 
perinpohjaista uudelleen järjestelyä, mikä olisi mahdollistanut pa-
remmin työntekijöiden omaan toimintaan perustuvan työsuojelun 
valvonnan. Hänen tulkintansa mukaan komitean työnantajajäsenet 
olivat jopa onnistuneet estämään sen, että komitea olisi esittänyt 
valtioneuvostolle toivomuksen erityisselvityksen tekemisestä koskien 
työsuojelun työpaikkakohtaisia osallistumisjärjestelmiä. 

Sädevirta olisi halunnut siirtää työsuojelutoimikunnille työn-
antajille yksin kuuluvaa ratkaisuvaltaa (direktio-oikeutta) koski-
en esimerkiksi työterveyshuoltoa, työsuojelusuunnitelmia, työajan 
järjestelyjä ja työsuojeluohjeita. Hän esitti työsuojeluvaltuutetulle 
huomattavasti laajempia oikeuksia ja toimivaltuuksia kuin komitean 
enemmistö. Lakiehdotus ei antanut työsuojeluvaltuutetulle riittäviä 
mahdollisuuksia työnantajan yritys- ja työnjohtovallan piiriin kuu-
luvien toimenpiteiden seuraamiseen eikä lainvastaisten olosuhteiden 
poistamiseen. Työntekijän oikeus työn keskeyttämiseen ja työstä 
pidättäytymiseen puutteellisissa, huonoissa tai vaarallisissa olosuh-
teissa ei ollut riittävän selvästi lakiehdotukseen kirjattu. Komitean 
ehdottama laki ei Sädevirran mukaan suojannut riittävästi työstä 
pidättäytynyttä työntekijää työnantajan kostotoimilta, jotka saat-
toivat olla erottaminen, lomautus tai huonompaan työtehtävään 
siirto.57 Sädevirran kanta ei vastannut keskusjärjestön virallista linjaa. 
Komitean tekemä lakiesitys oli SAK:n vuosikirjan mukaan hyvin 
lähellä niitä tavoitteita, joita SAK oli lakimuutokselle asettanut.58

STK:n johtaja Mauri Moren ja Suomen Varustamoyhdistyksen 
toimitusjohtaja Per Forsskåhl jättivät yhteisen eriävän mielipiteen, 
jonka ytimenä oli rajata lain soveltamisala mahdollisimman suppei-
den työterveys ja -turvallisuuskäsitysten mukaisesti. He esimerkiksi 
arvostelivat sitä, että lakiehdotukseen oli otettu sinänsä tavoiteltava 
viihtyisyys. Sillä oli kuitenkin työnantajaedustajien mielestä turvalli-
suuden ja terveyden takaamisen kannalta enintään välillinen merki-
tys. Siksi he ehdottivat epämääräisinä pitämiensä termien hyvinvointi 
ja viihtyisyys poistamista lakiehdotuksesta. Työnantajaedustajien 
mielestä lain työnantajille asettamat velvoitteet tapaturman vaaran 
tai terveydellisen haitan poistamiseksi olivat liian epämääräiset. He 
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epäilivät, että viranomaiset voisivat vaatia liian kalliita korjaustoimia, 
vaikka halvempiakin työsuojelutoimenpiteitä voisi löytyä. Heidän 
mielestään aiemman työturvallisuuslain kohtuusharkinta oli parem-
min taannut sen, että suojelutoimenpiteet ja suojeltava intressi olivat 
oikeassa suhteessa toisiinsa.

Työnantajapuolen eriävä mielipide oli pitkä ja perusteellinen. Työ-
rikostoimikunnan ensimmäisestä mietinnöstä ehdotetun rangaistus-
järjestelmän ottaminen lakiin nosti komitean työnantajajärjestöjen 
edustajien karvat pystyyn. He arvostelivat lakiesitystä rikosoike-
usteknisten periaatteiden muuttamisesta, työnantajan korostetusti 
eriarvoiseen asemaan saattamisesta ja enimmäisrangaistusten kaksin-
kertaistamisesta. Siksi ehdotus oli tältä osin hylättävä. 

Moren ja Forsskåhl vastustivat jyrkästi työsuojeluvaltuutetun oi-
keutta keskeyttää työt, sillä heidän mielestään viranomaisvaltaa ei 
tullut siirtää yksityisille henkilöille, kun nämä eivät kanna julkiselle 
vallankäytölle asetettua vastuuta. Työntekijän työstä kieltäytymis-
oikeus oli olemassa jo voimassa olevan oikeuden mukaan. Tästä 
huolimatta se oli kirjattu uuteen lakiehdotukseen, työnantajaedus-
tajien mielestä epäonnistuneesti. Heidän mielestään lakiteksti oli 
kirjoitettava niin, että vältyttäisiin turhilta häiriöiltä työnteossa. Siksi 
työstä pidättäytymisoikeus tulisi olla vain tilanteissa, joissa vaara oli 
välitön ja ilmeinen.59

Työsuojelututkija Jeddi Hasan60 puolestaan arvosteli eriävässä 
mielipiteessään komitean suppeaa teoreettista ja käytännöllistä nä-
kökulmaa työsuojeluun. Hänen eriävä mielipiteensä korosti, että 
lukuisat oikeudelliset, lääketieteelliset ja sosiaaliset seikat puhuivat 
työnantaja- ja yritysjohteista työterveydenhuoltoa vastaan. Hänen 
eriävä mielipiteensä oli enemmänkin tieteellinen artikkeli lähdeviit-
teineen kuin konkreettinen kannanotto lakiehdotukseen.61 Ammat-
tienylitarkastaja Allen E. Järvenpää arvosteli lakiesitystä kiireellä val-
mistelluksi ja lakiteknisesti puutteelliseksi. Dosentti Sven Hernbergin 
ja toimistopäällikkö Leo Rantasen yhdessä laatima eriävä mielipide 
oli lyhyin ja vähinten kriittinen.62

Työrikostoimikunnan ja työsuojelukomitean esitykset eivät eden-
neet edes hallituksen esityksiksi eduskunnalle, vaikka työsuojeluko-
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mitean mietintöön tuli useita lausuntoja. Työsuojelu-uudistusten 
vauhti hidastui ja lähes pysähtyi. Työnantajajärjestöt onnistuivat 
vesittämään uuden lainsäädännön tiukentamaa työsuojelun viran-
omaisvalvontaa, jota ne pitivät kohtuuttoman tiukkana, yksityis-
kohtaisena ja kalliina. Oikeuskansleri teki useita ratkaisuja vuosina 
1975–1977, jotka olivat LTK:n ja STK:n kantelujen mukaisia. STK 
ei vuonna 1975 hyväksynyt sitä, että Työsuojeluhallitus antoi työn-
antajia välittömästi sitovia turvallisuusmääräyksiä. Kaikki STK:n 
valitukset eivät menestyneet. Oikeuskansleri Risto Leskisen lain-
tulkinnat olivat kuitenkin olennaisimmissa kysymyksissä LTK:n ja 
STK:n valitusten mukaisia.

Oikeuskanslerin ratkaisu keväällä 1975 kumosi Työsuojeluhalli-
tuksen antaman päätöksen työsuojeluvaltuutetun ja -varavaltuutetun 
oikeudesta käyttää määrätyn osuuden työaikaansa tehtäviensä hoi-
tamiseen. Ratkaisu lähti siitä, että työsuojeluvaltuutetun ajankäy-
töstä tuli sopia työmarkkinajärjestöjen välillä eikä se siksi kuulunut 
Työsuojeluhallituksen toimivaltaan. Vasemmiston eduskuntaryhmät 
ja SAK:n hallitus paheksuivat syksyllä 1975 sitä, että Leskinen oli 
tehnyt merkittäviä periaatteellisia ratkaisuja kuulematta lainkaan 
ammattiyhdistysliikkeen näkökulmaa asiaan. SAK totesi, ettei laki 
voinut velvoittaa sitä tekemään sopimuksia työnantajapuolen kanssa. 
Oikeuskanslerin puuttuminen työsuojeluvaltuutettujen ajankäytöstä 
annettuun ohjeeseen vaikeutti osaltaan STK:n ja SAK:n neuvotteluja 
uudesta työsuojelusopimuksesta.63 

Työnantajajärjestöt paheksuivat työsuojeluviranomaisten ohjeita 
ja määräyksiä jatkuvasti. Systemaattisen kampanjan tavoitteena oli 
työsuojelun parantamiseksi tehtävien investointien pienentäminen 
ja lykkääminen. Työnantajajärjestöjen edustajat jopa kerskuivat sillä, 
että heillä oli jarrumiehen rooli työsuojeluasioissa. Oikeuskansleri 
Risto Leskinen katsoi keväällä 1977, ettei sitovien työturvallisuus-
normien antaminen kuulunut Työsuojeluhallitukselle vaan valtio-
neuvostolle. Tämä linjaus rajoitti olennaisesti Työsuojeluhallituksen 
toimintamahdollisuuksia. SAK paheksui oikeuskanslerin poikkeuk-
sellista linjausta. SAK:n työsuojeluseminaari vaati toukokuussa 1977, 
että työsuojelun kehitystyö oli saatava jälleen käyntiin.64 
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Työsuojelu-uudistusalon nousu ja taittuminen

Laki työsuojelun hallinnosta ja laki työsuojelun valvonnasta olivat 
merkittäviä edistysaskeleita suomalaisessa työpolitiikassa. Työnte-
kijän henki ja elämä nousivat uudella tavalla valtiovallan huolenpi-
don kohteeksi. Nämä lait myös vankensivat työsuojelutoimikuntien 
ja työsuojeluvaltuutettujen asemaa työpaikoilla. Näin työntekijäin 
mahdollisuudet vaikuttaa työturvallisuuteen ja työn terveysuhkiin 
yhdessä työnantajien kanssa paranivat olennaisesti.

Työsuojelulainsäädännön uudistukset pysähtyivät, kun työrikok-
sien rangaistuksien tiukentamista, työsuojeluvaltuutetun toimintaoi-
keuksien parantamista ja työntekijöiden työstä kieltäytymisoikeuden 
laajentamista esitettiin lainsäädäntöön. Työsuojelulainsäädännössä 
ajoittain vasemmiston kanssa liittoutunut SMP oli ensin hajonnut ja 
sitten vuonna 1975 kärsinyt vaalitappion ennenaikaisissa eduskun-
tavaaleissa. STK:n vastapropaganda, jarrutus ja tiukat kannanotot 
estivät työturvallisuuslain uudistamisen työsuojelulaiksi. STK:n kan-
nat pääsivät näin niskan päälle suomalaisessa työsuojelupolitiikassa. 
Esimerkiksi työturvallisuuslain kokonaisuudistus lykkääntyi vuoteen 
2002 saakka.65 

Kärjistyneet työturvallisuusongelmat, SAK:n ja ammattiyhdistys-
liikkeen päättäväisyys, useat komiteamietinnöt ja Paasion sosialide-
mokraattinen vähemmistöhallitus olivat vauhdittaneet työsuojelun 
uudistusaaltoa. Toisaalta työsuojelukysymysten politisoituminen 
tiivisti porvaripuolueiden ja työnantajakeskusjärjestöjen vastarintaa. 
Työrikostoimikunnan ja työsuojelukomitean mietinnöt olivat poliit-
tisen ja ammatillisen työväenliikkeen työsuojeluoffensiivin joutsen-
laulu. Niiden tekemät ehdotukset eivät johtaneet enää lainsäädännön 
muutoksiin.

Työsuojelukomitea ja työrikostoimikunta kuvastivat sitä, miten 
työsuojelusta oli tullut aatteellisen ja etujärjestöjen välisen vastak-
kainasettelun alue. Konsensus oli kaukana tässä kysymyksessä. Ai-
kalaistermein työsuojelu-uudistuksien valmistelu toi luokkaristiriidat 
aiempaa selvemmin esiin. Syvä erimielisyys tulevien uudistusten 
sisällöstä johti siihen, etteivät nämä esitykset johtaneet lainsäännön 
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muutoksiin. Työaikalakiin tulleet autoliikennettä koskevat säännök-
set olivat 1970-luvulla viimeinen merkittävä työturvallisuuden pa-
rantamiseen pyrkinyt lakimuutos, jonka toteutumisessa ammattiyh-
distysliike onnistui murtamaan työnantajajärjestöjen vastarinnan.66
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Sisältöä elämään ja virkistystä arkeen

Forssan tehdasyhteisön  
vapaa-ajantoiminta 1950–1980-luvuilla 

Forssa oli merkittävä suomalainen tekstiiliteollisuuspaikkakunta, 
joka syntyi, kasvoi ja kehittyi yhdessä paikkakunnan tekstiiliteolli-
suuden kanssa. Tehdasyhteisöllä oli huomattava rooli koko seutu-
kunnan kehityksessä. Tekstiiliteollisuus alkoi puuvillakehräämöllä 
jo vuonna 1847 ja laajeni vähitellen monipuoliseksi toimialaksi. 
Itsenäinen Forssa Oy fuusioitui Finlayson-konserniin vuonna 1934 
ja yhtiön nimeksi tuli Finlayson-Forssa Oy, joka oli käytössä 1970-lu-
vulle asti. Forssalaisen tekstiiliteollisuuden kultaiset vuodet osuivat 
1950–1960-luvuille, jolloin myös työntekijöitä tarvittiin paljon. 
Tekstiiliteollisuuden keskeinen asema alueella jatkui vielä pitkään. 
Vuonna 1970 Finlayson-Forssa Oy:n palveluksessa Forssassa oli yhä 
yli 2 100 henkilöä, kun samana vuonna paikkakunnalla oli asuk-
kaita noin 15 700. Tekstiiliteollisuus kosketti siis monia perheitä 
alueella. Tekstiiliteollisuuden hiipuminen alkoi 1970-luvulla, ja ai-
van vuosikymmenen lopussa Forssassa loppui kehräämötoiminta. 
Paikkakunnan pitkään jatkunut tekstiiliteollisuus taantui vähitellen, 
mutta 2000-luvun jälkipuolella alkanut talouskriisi sekä Kiina-ilmiö1 
kaatoivat lopulta forssalaisen tekstiiliteollisuuden.  Finlayson Oy:n 
viimeinenkin osasto, kodintekstiilien viimeistämö2 suljettiin vuonna 
2009.

Tekstiiliteollisuudessa työskenteli alusta lähtien paljon naisia, ja 
he olivat useimmiten enemmistönä työntekijöistä. Teollisuudenala 
tarjosi paljon töitä myös miehille. Usein heidän ammattikirjonsa 
oli laajempi kuin naisten. Naiset olivat enemmistönä varsinaisella 
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tekstiilipuolella mutta miehet muovituotannossa. Usein työtehtävät 
jakautuivat tarkasti sukupuolen mukaan, mutta osa työtehtävistä 
muuttui molempien tehtäväksi tai jopa kokonaan toiselle sukupuo-
lelle. Vielä 1970-luvulla sivelijän3 työ muovitehtaassa oli työtä, jota 
pääasiassa vain miehet tekivät. Menetelmien kehityttyä, työ muuttui 
kevyemmäksi ja naisia tuli sivelijöiksi. Muovituotannon loppuessa 
2000-luvun lopulla, lähes kaikki sivelijät olivat naisia. Usein myös 
muilla teollisuudenaloilla työ oli sukupuolittunutta. Naisilla ja mie-
hillä oli molemmilla omat työtehtävänsä. Yleensä naisten töissä palk-
ka oli pienempi kuin miesten töissä.4

Perhe vaikutti merkittävästi tekstiiliteollisuuden työntekijöiden 
työntekoon. Työntekijät vaihtoivat työtehtäviä ja työvuoroja elämän-
vaiheiden muuttuessa. Forssassa työskenteli paljon äitejä. Vanhem-
mat työskentelivät usein eri vuoroissa lastenhoidon järjestämiseksi. 
Tehtaalla oli myös oma lastentarha jo vuodesta 1902. Tehdasyhteisö 
oli monin tavoin suljettu mutta toisaalta hyvin moninainen yhteisö. 
Siellä oli vireää vapaa-ajantoimintaa, johon myös perheenjäsenet 
ottivat osaa. Vapaa-ajantoiminta tarjosi monille sellaisia elämyksiä 
ja virkistäytymistä, joihin heillä ei välttämättä muuten olisi ollut 
mahdollisuutta.

Monilla työntekijöillä koko elämä kietoutui tehtaan yhteyteen. 
Ystävät ja sukulaiset työskentelivät usein samassa työpaikassa. Asumi-
nen, terveydenhoito sekä lasten päivähoito toimivat pitkään tehtaan 
suojissa. Yhteinen vapaa-ajanvietto muodostui monelle merkittäväksi 
arkisen työnteon vastapainoksi. Monissa tapauksissa tehdasyhteisön 
vapaa-ajantoiminta kosketti koko perhettä. Vapaa-ajantoiminnalla 
oli tärkeä merkitys tekstiiliteollisuuden työntekijöille ja usein myös 
heidän perheilleen. Vapaa-ajalla ja lomalla työntekijät vapautuivat 
työstä ja virkistäytyivät ja palautuivat työtä varten 5.

Tässä artikkelissa käsittelen Forssan tehdasyhteisön vapaa-ajan-
toimintaa ja sen merkitystä tekstiiliteollisuuden työntekijöille sekä 
heidän perheilleen. Teollisuusyhteisöissä sosiaalinen loma- ja vapaa-
ajantoiminta jatkui usein vireänä 1970-luvulle asti, kuten myös Fors-
sassa, jossa vapaa-ajantoiminnan aktiivisimmat vuodet ajoittuivat 
1960–1980-luvuille. Tarkastelen tätä vireintä aikaa, mutta myös 
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1950-luvua, jolloin vapaa-ajantoiminta alkoi kehittyä. Millaista 
vapaa-ajantoimintaa työntekijöille oli tarjolla ja miten työntekijät 
sen kokivat? Olivatko naisten ja miesten kokemukset erilaisia? Mitä 
vapaa-ajantoiminta antoi tehdasyhteisön lapsiperheille? 

Kirjoitus liittyy kansatieteen väitöskirjatutkimukseeni6, jos-
sa tarkastelen lapsiperheiden arkea Forssan tehdasyhteisössä 
1950–1970-luvuilla. Toimin tutkijana Forssan museon Muistoja 
Kutomolta 1979–2009 -muistitietoprojektissa vuosina 2011–2012. 
Projektissa haastattelin eri tehtävissä toimineita henkilöitä, jotka 
työskentelivät niin kutomossa, kehräämössä, viimeistämössä kuin 
muovitehtaallakin. Haastateltavani olivat iältään hieman yli 40-vuo-
tiaista 90-vuotiaisiin. Suurin osa oli kuitenkin syntynyt 1940-luvulla, 
ja he olivat siis 60–70-vuotiaita. Haastattelut on arkistoitu Forssan 
museon arkistoon. Muistoja Kutomolta 1979–2009 -projektissa 
haastattelemistani informanteista miehiä oli 45 prosenttia. Tämä 
noudattaa melko hyvin tehdasyhteisön sukupuolijakaumaa. Muisti-
tietotutkimuksessa haastattelut nähdään vuoropuheluna tutkijan ja 
kertojan välillä. Samanlaisen yhteyden saavuttaminen muilla tutki-
musmenetelmillä on haastavaa, jopa mahdotonta.7

Monissa haastatteluissa kertojat tarkastelevat elämäänsä tehdasyh-
teisössä perheensä arjen kautta. Mukana haastatteluissa on toisinaan 
ollut joko kertojan omia tai museon valokuvia tekstiiliteollisuudesta 
auttamassa alkuun kertojan kokemusten mieleen palauttamisessa 
ja tulkinnassa. Informantit kertoivat kuvista, niiden ihmisistä ja 
tapahtumista. Miksi ne otettiin ja miltä heistä silloin tuntui? Kuvat 
kertovat katsojansa maailmankuvasta. Haastatteluissa käsitellään eri-
laisia aihepiirejä ja elämän käännekohtia. Kuvaillessaan menneisyyttä 
kertojat suhteuttavat tapahtumia ja asioita nykyhetkeen sekä antavat 
niille uusia merkityksiä.8

Aluksi tarkastelen tutkimuksen lähtökohtia. Tämän jälkeen käyn 
läpi työn ja vapaa-ajan suhdetta tutkimusajankohtana. Varsinaisissa 
käsittelyluvuissa syvennyn vapaa-ajantoimintaan Forssan tehdasyh-
teisössä sekä sen merkitykseen työntekijöille. 
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Arjen muistitietotutkimusta

Teollisuustyöväen tutkimus on ollut yksi kansatieteen keskeisimpiä 
tutkimuskohteita. Turun yliopiston kansatieteen ensimmäisen pro-
fessorin Ilmar Talven johdolla teollisuustyöväen ja ammattiryhmien 
kulttuuri tulivat oppiaineen yhdeksi merkittävimmäksi tutkimus-
kohteeksi 1950-1960-lukujen taitteessa. Myös Museovirasto toteutti 
1980-luvulla laajan työväenkulttuuriprojektin, jonka yksi tutkimus-
kohde oli Forssan tehdasyhteisö. Tutkimusotteet ovat vaihdelleet, 
mutta edelleen työ ja työntekijät ovat kansatieteellisen tutkimuksen 
keskeisiä teemoja. Kansatieteessä on tutkittu monia eri teollisuuden-
aloja mutta harvemmin tekstiiliteollisuutta. Lapsiperheiden arki esi-
tetään useimmissa tehdasyhteisötutkimuksissa vain marginaalisena. 
Perheelle annetaan tutkimuksissa muutama sivu.9

Tutkimukseni edustaa muistitietotutkimusta, jossa Forssan teh-
dasyhteisön arkea tarkastellaan siinä toimineiden tekstiiliteollisuuden 
työntekijöiden lähtökohdista. Muistitieto antaa tietoa ihmisten ar-
jesta ja arkipäivän kokemuksista. Tekstiiliteollisuuden työntekijöiden 
arki avautuu muistitietoaineistojen kautta laajemmin kuin pelkän 
arkistoaineiston tarkastelussa. Muistitieto luo kuvaa työntekijöiden 
jokapäiväisestä elämästä, joka vaati monenlaisia arjen selviytymis-
keinoja.10 Muistitietotutkimuksella voidaan tehdasyhteisöstä tuoda 
esiin myös sellaisia näkökulmia, jotka muuten jäisivät vähemmälle 
huomiolle. Omia tarkastelun kohteitani ovat erityisesti sukupuoli, 
perhe ja lapset. 

Kansatieteessä muistitietoa on tallennettu ja hyödynnetty pit-
kään. Informanteilta saatiin tietoa, mutta muistitieto koettiin myös 
ongelmallisena. Tavoitellessa objektiivista todellisuutta ja kulttuurin 
kuvausta muistitiedon luotettavuutta pidettiin haasteellisena. Vii-
meisen kahdenkymmenen vuoden aikana kansatieteessä muistitie-
totutkimusta on vähitellen ryhdytty yhä enemmän kehittämään ja 
analysoimaan. Pirjo Korkiakankaan väitöskirjatutkimus Muistoista 
rakentuva lapsuus (1996) toimi pohjana muutokselle, jossa suh-
tautuminen muistitiedon käyttöön alkoi kansatieteessä muuttua. 
Tämän jälkeen alalla on valmistunut useita muistitietotutkimukseen 
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pohjautuvia väitöskirjoja, ja myös monia on valmisteilla.11 Tekemäni 
muistitietotutkimuksen tavoitteena on mahdollistaa Forssan tekstii-
liteollisuuden työntekijöiden oman äänen ja kokemusten nousemi-
sen esiin. Kansainvälisessä oral history -tutkimuksessa tarkastellaan 
haastattelemalla tuotettua suullista historiaa ja pyritään tuomaan 
tavallisen ihmisen näkökulmaa historian tapahtumiin. Suomessa 
muistitietotutkimus kattaa myös kirjoittamalla tuotetut aineistot, 
koska niitä on runsaasti eri arkistoissa, joihin niitä on kerätty mm. 
kilpakirjoituksilla.12

Keskeisenä käsitteenä tutkimuksessani on arki. Arjella tarkoitan 
tekstiiliteollisuuden työntekijöiden arkielämän elinpiiriä. Arjentutki-
mus on keskeinen kansatieteen tutkimuskohteista. Tässä artikkelissa 
keskityn Forssan tekstiiliteollisuuden vapaa-ajantoimintaan, joka oli 
monelle työntekijälle keskeinen arjen rikastuttaja. Muistitietoaineis-
tosta välittyy kuva, jonka mukaan ihmisten arjen tehdasyhteisössä 
täytti työ tekstiiliteollisuudessa sekä yhteisön piirissä ollut toiminta, 
kuten vapaa-aika, asuminen, lasten- ja kodinhoidon järjestäminen. 
Tutkimuksessani käsittelen näitä teemoja, joita tekstiiliteollisuudessa 
työskennelleet ovat itse pitäneet tärkeinä omassa arjessaan. 

Sukupuolentutkimus on lähtökohtaisesti monitieteistä ja tietei-
denvälistä ja näkökulmaa sovelletaan eri tieteiden alalla. Sukupuolen 
merkitystä eri tutkimuksissa tarkastelleen Kaija Heikkisen mukaan 
kansatieteessä ihminen nähtiin pitkään usein miespuolisena toimi-
jana. Talonpoikaisyhteiskuntaa tutkittaessa keskeisinä osa-alueina 
olivat miesten työt ja miesten maailma. Maataloudessa sukupuolija-
kauma oli selvä. Talli ja hevoset olivat miesten maailmaa, navetta ja 
lehmät naisten. Naisten työt esitettiin kansatieteessä marginaalisina 
ja heidät sijoitettiin kodin piiriin. Naisia tuli kansatieteen tutkijoiksi 
1930–1940-luvuilla. Aluksi heidän kiinnostuksensa kohteena olivat 
naisten maailmaan liittynyt tutkimus, kuten käsityöt ja lastenleikit. 
Vähitellen naisten asema ja naisten kokemukset nousivat kansatieteen 
tutkimusaiheiksi. 1980-luvulta lähtien sukupuolen näkökulmista 
lähtenyt tutkimus on vahvistunut. Tutkimus on ollut naisten elämää 
näkyväksi tekevää. 2000-luvulla sukupuolen merkitystä on jo sivuttu 
muutamissa tutkimuksissa.13
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Työn vastapainona vapaa-aikaa ja lomaa 

Yleensä tehdasyhteisöissä työ ja vapaa-aika olivat 1950–1980-luvuilla 
selvästi erillään toisistaan. Arkea rytmitti työaika, jonka mukaan elä-
mä kulki eteenpäin päivästä toiseen. Työntekijöiden vapaa-aika oli 
työvuoroista riippuvaista. Vuotuista rytmiä jaksottivat vuosilomat ja 
juhlapyhät. Teollisuudessa työtä ja vapaa-aikaa määrittivät työaika- 
ja vuosilomalait. Vuoden 1946 työaikalaissa työviikon pituudeksi 
määriteltiin 46 tuntia ja samassa yhteydessä tehtiin korjauksia ja 
tarkennuksia myös vuosilomalakiin. Vuosiloman pituus määräytyi 
nyt lomanmääräytymiskuukausien lukumäärän mukaan. Tämän 
myötä mm. teollisuustyöväestön loma piteni 12–14 päivään. Samassa 
teollisuuslaitoksessa työskennelleen virkamiehen loma oli mahdolli-
sesti pidempikin, sillä toimistotöistä lomaa saattoi kertyä enemmän, 
1–2 päivää lomanmääräytymiskuukautta kohden. Viikoittainen työ-
aika lyheni yhdellä tunnilla 45 tuntiin vuonna 1959. Seuraavana 
vuonna vuosilomat uudistuivat. Tämän jälkeen työn sisältö ei enää 
määritellyt loman pituutta, joten teollisuustyöväestön loma piteni 
18–24 lomapäivään. Vuoden 1965 työaikalaissa työviikon pituudeksi 
määriteltiin 40 tuntia. Käytännössä tämä tarkoitti siirtymistä vähi-
tellen viisipäiväiseen työviikkoon. Juuri tämä työviikon lyheneminen 
1960–1970-lukujen taitteessa kasvatti työntekijöiden vapaa-aikaa 
merkittävällä tavalla. Nyt työntekijöillä oli mahdollisuus päättää 
omasta ajankäytöstään kahtena päivänä viikossa ilman työn asettamia 
rajoituksia.14 

Myös autojen yleistyminen laajensi työntekijöiden vapaa-ajan-
viettomahdollisuuksia. Suomalaisista kotitalouksista 43 prosentilla 
oli käytössään auto vuonna 1971.15 Autoa nimenomaan käytettiin 
tuolloin vapaa-ajan liikkumiseen. Forssan tekstiiliteollisuudessa työs-
kennelleet usein asuivat yhtiön asunnoissa, jotka sijaitsivat lähellä 
tehtaita. Yhtiö omisti useita satoja asuntoja ympäri kaupunkia. Työ-
tehtävät, koulutus ja perheen koko ratkaisivat asunnon sijainnin 
ja koon. Työmatkat taitettiin 1950–1970-luvuilla usein jalkaisin, 
pyörällä ja talvella myös potkukelkalla.16
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Forssan tehdasyhteisön vapaa-ajantoiminnan 
vuosikymmenet

Forssan tekstiilitehtaan sosiaalisella toiminnalla on pitkä historia. 
1800-luvulla tehdasyhtiö järjesti usein työntekijöidensä elämänkulun 
kehdosta hautaan. Vähitellen alkoi patriarkallisen tehdasyhtiön vallan 
hidas väljentyminen. Kunta tehdasyhtiön kupeessa sai yhä enemmän 
uusia tehtäviä. Forssasta tuli kauppala vuoden 1923 alusta lähtien. 
Tehtaan osallistuminen työntekijöiden ja heidän perheidensä arkeen 
vapaa-ajallakin jatkui kuitenkin vielä pitkään. Työnantajan katsot-
tiin olevan vastuussa työntekijöiden ja heidän perheidensä hyvin-
voinnista. Sosiaalisella toiminnalla pyrittiin huolehtimaan yrityksen 
tärkeimmästä voimavarasta eli työvoimasta. Erityisesti 1950-luvulta 
lähtien tekstiilitehdas pyrki toteuttamaan sellaista sosiaalista toi-
mintaa ja vapaa-ajanharrastuksia työntekijöilleen, jotka tehostaisivat 
työntekijöiden työpanosta.17

Forssan tehtailla toimi lukuisia kerhoja erityisesti 1960–1980-lu-
vuilla. Valokuvauksella, kalastuksella, eri urheilulajeilla ja monilla 
muilla aloilla toimi kerhoja ja joukkueita. Myös työnantaja järjesti 
monenlaista ohjelmaa, kuten ulkoilukilpailuja ja nuorisoleirejä sekä 
saunan virkistysalueineen. Lisäksi eri ammattiyhdistyksillä oli mo-
nenlaista toimintaa. Monilla työntekijöillä koko elämä kietoutui 
tehtaan yhteyteen. Työntekijöiden oli usein vaivattomampi osallistua 
oman työpaikan vapaa-ajantoimintaan kuin mennä mukaan esimer-
kiksi varsinaisten urheiluseurojen ja muiden yhdistysten toimintaan. 
Kynnys oli usein matalampi esimerkiksi muulta Forssaan työnpe-
rässä muuttaneilla. Innokkaimmat joukkuepelaajat olivat kuitenkin 
usein myös varsinaisten seurajoukkueiden jäseniä18. Myös tehtaan 
työläisten omalla asuinalueella, Viksbergin pytingeillä, toimi oma 
urheiluseura Viksbergin Viritys, joka järjesti enemmän ja vähemmän 
vakavamielistä urheilutoimintaa19. 

Osa vapaa-ajan toiminnasta oli sellaista, jota työnantaja järjesti, 
osa oli työntekijöiden itsensä järjestämää toimintaa, jota työnantaja 
tuki. Työnantajan järjestämästä vapaa-ajanohjelmasta keskeisenä oli 
liikunta ja ulkoilu. Työnantaja järjesti säännöllisesti ulkoilupäiviä 
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Tammelassa tehtaan omalla saunalla ja leirialueella Ruostejärven 
rannalla. Myös vuosittainen ulkoilukilpailu oli suosittu. Samoin 
vuotuiset juhlat keräsivät hyvin osallistujia. 1980-luvulle tultaessa 
toimintamuodot alkoivat muuttua. Työnantaja tuki uimahallissa 
käyntiä sekä järjesti kursseja kuten ”Syö oikein ja laihdu”.20

Tehdas avusti kerhoja monin tavoin. Se antoi tiloja käyttöön, ku-
ten kamerakerholle pimiön, maksoi joukkueiden salivuoroja, antoi 
polttopuita kerhojen mökeille sekä järjesti erilaisia mahdollisuuksia 
kerhoille hankkia tuloja. Myös yhtiön linja-autoa sai käyttää retkillä. 
Tehdas myös järjesti syksyisin kuljetuksia marja- ja sienimatkoille. 
Työnantajan etu oli, että työntekijät voivat hyvin ja käyttävät vapaa-
aikansa viisaasti. Tehdas kannusti erityisesti ulkoiluun ja liikuntaan, 
jotka edistivät työntekijöiden terveyttä ja hyvää kuntoa. Yhtiö panosti 
suhteellisesti eniten ulkoilukilpailuun, koska se sai liikkeelle isot 
työntekijämäärät ja hyödynsi siten tehdasta eniten. Aktiiviliikkujat 
kuntoilivat paljon ilman työnantajan apukin, mutta tavoitteena oli 
saada mukaan koko henkilökunta. Esimerkiksi ulkoilukilpailuun 
talvella 1973–1974 osallistui yhteensä 655 henkilöä.21 Yhdyslanka-
henkilöstölehdessä oli toistuvasti artikkeleita kuntoilusta ja sen hy-
vistä vaikutuksista työntekijöiden terveyteen. Lehdessä muistutettiin 
myös jatkuvasti yhtiön tarjoamista vapaa-ajanmahdollisuuksista sekä 
niiden merkityksestä työntekijöiden hyvinvointiin.  

Tehdasyhteisön vapaa-ajantoiminnan huippuvuodet olivat 
1960–1980-luvuilla. Tällöin moni toiminta muuttui, vaikka osa 
kerhoista jatkoi toimintaansa aivan loppuun asti. Eräkerho on 
edelleen olemassa, mutta nyt kaikille avoimena kerhona. Erityi-
sesti 1980–2000-luvuilla vapaa-aika yksilöllistyi ja yksityistyi. Tuli 
enemmän vaihtoehtoja. Työntekijät eivät enää halunneet, että koko 
elämä järjestyi työn kautta. 
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Kerhot, retket, uudet ystävät ja lomat  
työntekijöiden ja perheiden hyvinvointia tukemassa

Syyt osallistua tehdasyhteisön vapaa-ajantoimintaan olivat erilaisia. 
Esimerkiksi maalta Forssaan työnperässä muuttaneet miehet kokivat 
eräkerhon luonnolliseksi vaihtoehdoksi viettää vapaa-aikaa. Kalastus 
oli tuttua entuudestaan, kun muuten tehdasyhteisö saattoi poiketa 
täysin aikaisemmasta elämäntyylistä. Suhde luontoon oli monille 
maalta muuttaneelle tärkeä ja luonnossa liikkumista ja tekemistä 
kaivattiin. Palkkatyöhön tehtaassa oli ehkä totuttu eikä enää kaivattu 
takaisin maalle ja töihin maatalouteen, mutta vapaa-aikaa haluttiin 
viettää luonnossa. Tilastojen valossa kaupunkilaisten vapaa-ajanvietto 
liittyi vahvasti ulkoilmaelämään, sillä suosituimmat harrastukset 
1960-luvun lopulla olivat ulkoilu, retkeily, kalastus, metsästys sekä 
urheilu ja ulkopelit.22 

Kertoja: Siihen aikaan niillä oli tapana, että niillä kaikilla oli mopo, vene 
ja huvila. (naurua) Että niitten oli elämä siinä. Ne meni tota Loimijokkee. 
Tässä voimalaitoksen rannassa oli venevalkama siihen aikaan.23

Oheisessa sitaatissa kertoja kuvaa nuorten miesten vapaa-ajanviet-
toa tehdasyhteisössä 1960–1970-luvun taitteessa. Juuri mopo usein 
mahdollisti nuorten miesten vapaan liikkumisen vapaa-ajanrientoi-
hin.24 Mopolla pääsi tehdasyhteisön ulkopuolelle ja rentoutumaan 
työstä mutta myös koko yhteisön arjesta ja normeista. Mopo oli 
työssäkäyvien nuorten miesten ulottuvissa, ja usein monille riitti 
moponkantamamatka vapaudenhurmaan ja hengähtämiseen.  

Finlaysonin eräkerhosta työntekijät saivat ystäviä ja tuttavia, joi-
den hankinta vieraalta paikkakunnalta saattoi muuten olla työlästä. 
Työtehtävistä riippuen työpaikalla ei välttämättä ollut mahdollisuut-
ta luoda sosiaalisia verkostoja. Työ saattoi olla sidottua koneeseen, 
urakkatyötä tai esimerkiksi kutomon suuri melu teki mahdottomaksi 
keskustelun työkavereiden kanssa työaikana.
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Kaikille eräkerholaisille kalastus ei ollut pääasia, kuten oheisesta 
sitaatista ilmenee. Eräkerho oli tiivis yhteisö, mutta ydinjoukon 
lisäksi siihen kuului myös laajempi rinki. 

Kertoja: Määki kuulun kalakerhoon, vaikken mä oo koskaan kalastanu, 
mutta ihan sen takia, että pääsi sinne mökille. Haki portilta avaimen ja 
sai mennä vaikka viikonlopuks tai yöks. Se oli tosi ihana paikka.25

Kertoja on yksinhuoltajaäiti, jolle eräkerhon mökki muodostui 
tärkeäksi paikaksi. Hän kaipasi luontoon veden äärelle virkistäyty-
mään pois tehdasyhteisön pölystä, katkusta ja arkisista murheista. 
Mökki tarjosi kertojalle sellaisen paikan, johon hänellä ja hänen 
lapsillaan ei olisi ollut muuten mahdollisuuksia päästä. Oman mökin 
hankkiminen ja ylläpitäminen olisi ollut pienten lasten pienipalk-
kaiselle äidille ylivoimaista. Äiti arvosti eräkerhon suopeaa suhtau-
tumista perheeseensä, vaikka he eivät lainkaan kalastaneet. Maksa-

Eräkerholaiset esittelevät kalansaaliitaan eräkerhon mökillä Pusulassa vuonna 1982. 
Forssan museon kokoelma.
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malla jäsenmaksun ja käyttäytymällä siivosti mökillä, halukkailla oli 
mahdollisuus viettää siellä vapaa-aikaa. Eräkerhon kautta äiti saattoi 
tarjota lapsilleen luontoelämyksiä, jotka olivat hänelle tuttuja maa-
seudulla vietetystä lapsuudesta. Äiti nautti itsekin mökkeilystä, mutta 
hän koki tärkeäksi myös antaa lapsilleen mahdollisuus kokea elämää 
maaseudulla kaukana arjesta kerrostalossa ja kaupungissa. Kerho 
perustettiin vuonna 1946 todelliseen tarpeeseen, sillä yhtiön kaut-
ta oli mahdollista saada kalalankaa, pitkää siimaa, jota muuten oli 
hankalaa saada käsiinsä. Sodan jälkeen niukkoina aikoina kalansaaliit 
toivat mukavaa lisää ruokapöytään. Myöhempinä vuosikymmeninä 
virkistys nousi kalastuksen tärkeimmäksi sisällöksi.26

Aina vapaa-ajantoimintaan ei siis menty mukaan harrastusta koh-
taan tunnetun kiinnostuksen johdosta. Syyt olivat moninaisempia. 
Eräkerhon tavoin samanlaisia kokemuksia oli myös muilla kerhoilla. 
Kamerakerhossakin oli aktiivisten valokuvaajien joukko mutta sen 
lisäksi ryhmä muita jäseniä, jotka eivät oikeastaan valokuvanneet 
vaan olivat muuten mukana toiminnassa. Seuraavassa kertoja kuvaa 
omaa suhdettaan kerhoon. 

Tutkija: Miten päädyitte tähän kamerakerhoon mukaan?
Kertoja: Ilmeisesti se oli just vaan näiden matkojen takia, siihen oli 
helppo liittyä ja lähteä mukaan. Me tehtiin paljon matkoja Viroon. 
Me ollaan oltu siellä ihan Etelä-Virossa ja Riikassa käytiin. Tosi paljon 
tehtiin kamerakerhon puitteissa retkiä, mut muuten mä en oo hirveesti 
ollu mukana siinä.27

Monissa tekemissäni haastatteluissa kuvataan näitä kamerakerhon 
retkiä. Ne olivat usein hyvin järjestettyjä, edullisia ja niihin oli matala 
kynnys lähteä mukaan. Perheet, joissa ei ollut omaa autoa, pääsivät 
kerhon mukana helposti tutustumaan lähiseudun luontokohteisiin. 
Kamerakerho teki vierailuja myös muille Suomen tekstiiliteollisuus-
paikkakunnille. Monet kokivat erityisen merkityksellisinä matkat 
ulkomaille, Suomen lähialueille. Tänä päivänä ulkomaanmatkat ovat 
arkipäiväistyneet, mutta 1960–1970-luvuilla ne olivat monille fors-
salaiselle uutta ja erilaista. Vain neljäsosalle suomalaisista työikäisistä 
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matkustaminen ulkomaille oli taloudellisesti mahdollista 1970-lu-
vulla28.  Tekstiiliteollisuuden johtajille, suunnittelijoille, insinööreille 
sekä myynnin- ja markkinoinnin parissa toimineille matkustaminen 
oli työnkin puolesta yleisempää, mutta monille tehdasyhteisön per-
heille seura- ja kiertomatkat Eurooppaan ja muualle maailmaan olivat 
vain haaveena. Kamerakerhon matkat tarjosivat turvallisen aloituk-
sen omalle matkailu-uralle. Ei tarvinnut itse tehdä matkajärjestelyjä 
tai jännittää kielitaidon puutetta. 

Kerhot yhdistivät eri ammateissa ja työtehtävissä toimineita. 
Yleensä ne olivat periaatteessa avoimia kaikille, mutta käytännössä 
oli olemassa selkeät rajat siitä, kuka saattoi osallistua mihinkin. Yleen-
sä ylin johto ei kerhoihin kuulunut. He viettivät aikaa kuitenkin 
yhdessä mm. metsästyksen parissa. Näille retkille ei ollut tavallisilla 
työntekijöillä asiaa. Oma kiinnostus saattoi kuitenkin viedä ylintäkin 
johtoa osallistumaan mm. ulkoilukilpailuun. Kamerakerhossa oli 
paljon toimihenkilöitä mutta väkeä myös tehtaan tuotannon puo-
lelta. Haastatteluissa kuvataan, että piti olla vähintään ”joku”, jotta 
kerhoon oli sopivaa mennä.29

1950-luvulla tehdas oli hyvin hierarkkinen yhteisö, jossa muodol-
liset käytännöt olivat voimissaan. Tekstiiliteollisuuden pitkä historia 
paikkakunnalla näkyi työntekijöiden keskuudessa. Työntekijät oli-
vat tottuneet eri työntekijäryhmien selkeään erotteluun, joten vain 
oman ryhmän kanssa seurustelu oli luonnollista. Tehdasyhteisöissä 
eri työntekijäryhmät asuivat eri paikoissa. Forssassa asuinalueet si-
jaitsivat lähellä tehtaita. Ne saattoivat olla jopa vieretysten, mutta eri 
työntekijäryhmille tarkoitettujen paikkojen raja oli selkeä. Muisti-
tiedossa kuvataan 1970-luvulla tehdasyhteisössä alkaneesta hitaasta 
murroksesta, jolloin mm. sinuttelu30 ja muutenkin vapaammat tavat 
alkoivat vähitellen saada sijaa.31 Seuraavassa kertoja luonnehtii omalla 
työpaikalla tehtaan laboratoriossa tapahtunutta muutosta. Muistitie-
dossa äidit usein hahmottavat aikaa lasten syntymän kautta. Miehet 
kuvaavat myös lastensa syntymää, mutta useimmiten he kertovat 
tässäkin yhteydessä työtehtävistään. Isät saattoivat esimerkiksi ker-
toa, että vaihtoivat työnsä paremmin palkattuun yötyöhön lapsen 
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syntymän myötä helpottaakseen perheen muuttunutta taloudellista 
tilannetta. 

Kertoja: Jos iso johtaja soitti, niin maisteri nousi ylös ja pokkaili koko 
ajan puhelimelle. (naurua). Siihen aikaan teititeltiin. Se oli ihan ehdoton 
silloin alkuun ensin. Vasta tässä joskus 80-luvulla taidettiin tehdä sinun-
kaupat insinöörien kanssa.
Kun tuli nuorempia insinöörejä, niin kyllähän se muuttu. Hehän ihmet-
teli hirveesti sitä vanhaa systeemiä. Sitten jopa nää vanhemmat suostu te-
kemään sinunkaupat, kun nää nuoret sano, että tää ei oo enää tätä aikaa, 
että nyt ei enää teititellä. Nyt kuuluu sinutella. Kyllähän se vapaammaks 
muuttu sitten ihan siinä 70–80-luvun vaihteessa. Koska silloin -75 vielä, 
kun mä olen äitiyslomalle jääny, silloin oli vielä aika semmoista jämptiä. 
Mutta sittenhän me jonkin verran käytiin yhteisissä huvituksissa. Siellä 
sattu olleen jotakin näitä insinöörejäkin. Siellähän sitten vapaalla tutus-
tuttiin paremmin.32

1970-luvulla myös perheen merkitys ja yhdessä vietetyn ajan ar-
vostus alkoivat nousta. Monilla työ oli mennyt aina kaiken edelle, 
mutta 1970-luvulla perhearvot alkoivat korostua. Kuten seuraavan 
sitaatin miesjohtaja kertoo, uudet, nuoret johtajat halusivat viettää 
aikaansa myös perhepiirissä sekä itseä kiinnostavissa harrastuksissa. 
Enää yhdistäväksi tekijäksi ei riittänyt samanlainen asema yhteisessä 
työpaikassa. Nuoret ja hyvin koulutetut isät toimivat aktiivisemmin 
ja monipuolisemmin lastensa kanssa sekä osallistuivat kotitöihin 
vanhempaa kaartia innokkaammin33.  Oheisessa katkelmassa johto-
tehtävissä toiminut kertoja kuvaa ylimmän johdon kanssakäymistä 
1950-luvulla. 

Kertoja: Aika hyvin pidettiin huolta kyllä ja tietysti palkkataso ei ollut 
sama kuin esimerkiksi metalli- tai paperiteollisuudessa. Tekstiilissä oli 
vähän matalempi taso. Muuten pidettiin hyvää huolta, että kun tultiin 
tänne niin täällä oli sellainen ensivisiittisysteemi. Piti kysyä, että saako 
tulla ensivisiitti. Se oli määrätty järjestys mikä piti tehdä. Se oli ensin 
oman osaston johtaja, sitten oli tehtaanjohtaja, sitten oli tekninen johta-
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ja. Usein ne sano, et ne ilmoittaa sitten, kun ne tulee, mutta oli sellaisia 
jotka ei ilmoittanut. Sanoivat vaan, että kiitos ja sitten piti viikon odot-
taa, et milloin ne tuleekaan, pullat valmiina. Sitten käskettiin takaisin, 
eiku ensin käskettiin sinne heidän luo ja sitten he tulivat takaisin ja 
sitten, jos sai kutsun jonnekkin illalliselle niin sitten jatkui yhteistyö, 
mutta jos ei annettu kutsua niin se loppu siihen. Mutta oli tässä se etu, 
että tutustuttiin heti koko porukkaan. Se oli lähinnä silloin, kun Fin-
layson korkeakouluihmiset jotka kävi sitä, oli siinä mukana. Sitten oli 
lääkäreitä, apteekkareita ja joku nimismies oli myöskin mukana. Se oli 
hyvin elitistinen klubi siihen aikaan. 
Tutkija: Kuinka pitkään tämä systeemi jatkui?
Kertoja: Kyllä se on tänä päivänäkin on vielä toiminnassa, mutta ei 
tämmöinen ensivisiittisysteemi, loppu joskus, mitä nyt sanois. Mä tulin 
vuonna -50, niin 70- luvulla se loppu. Tuli paljon nuoria ihmisiä. Niillä 
oli lapsia ja muuta. Ei ne välittäny tästä, oli muitakin yhteyksiä sitten.34

Sekä naiset että miehet osallistuivat vapaa-ajantoimintaan. Tar-
kasteluaikana naisten osallistuminen lisääntyi. Perhetilanne ja hen-
kilökohtaiset mieltymykset vaikuttivat. Jos perheessä oli useita pieniä 
lapsia, usein äidin vapaa-aika kului kotona. Jos perheessä oli vain yksi 
lapsi ja perheellä laaja tukiverkosto, äidillä oli enemmän mahdolli-
suuksia osallistua toimintaan. Työssäkäyvillä naisilla kotitöihin meni 
vuonna 1979 aikaa reilut 3 ja puoli tuntia, miehillä puolestatoista 
tunnista kahteen35.

Forssan tehtailla tehtiin paljon vuorotyötä, joka osaltaan raja-
si, mutta myös mahdollisti vapaa-ajan toimintoihin osallistumista. 
Monissa perheissä, joissa molemmat vanhemmat tekivät vuorotyötä, 
vapaa-aika kului pitkälti kotitöiden ja lastenhoidon parissa. Vanhem-
pien työskentely eri vuoroissa oli yleistä lastenhoidon järjestämiseksi. 
Naisilla oli edelleen päävastuu kotitöistä, mutta molempien vanhem-
pien vuorotyö lisäsi isien osuutta arjen askareista. Yhteinen aika lasten 
kanssa oli iseille tärkeää, mutta miesten lasten- ja kodinhoidosta ei 
tehty tekemissäni haastatteluissa isompaa numeroa, vaikka aiheesta 
keskusteltiinkin. Kodin- ja lastenhoito kuuluivat niin vahvasti nais-
ten alueelle vielä 1950–1970-luvuilla, että vaikka roolien ylittämi-
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nen vuorotyöperheissä olikin melko yleistä, sitä ei haluttu korostaa 
tai tuoda erityisesti esiin. Vuorotyö toi toisaalta erilaista vapautta 
harrastamiseen. Esimerkiksi tehtaan järjestämän ulkoilukilpailun 
rasteja oli mahdollista kiertää koska tahansa työvuorojen vaihtumi-
sista riippumatta. Kutomon laitosmiehet, jotka tekivät ainoastaan 
viikonloppuvuoroa, perustivat opintopiirin, jossa he yhteistuumin 
opiskelivat, retkeilivät ja mökkeilivät. Näissä kokoontumisissa per-
heellisillä oli usein mukana alle kouluikäisiä lapsia.  Työaikajärjestely 
oli osa perheiden arkipäivän selviytymisstrategiaa mutta mahdollisti 
miehille runsaasti vapaa-aikaa, jota he saattoivat kotitöiden ja lasten-
hoidon ohella käyttää myös virkistymiseen.36 

Monissa perheissä kesäloma oli odotettu tapahtuma, jolloin van-
hemmat vapautuivat työstä ja perheillä oli aikaa olla yhdessä. Kesä-
lomia Forssan tehtailla vietettiin vuodesta 1922 lähtien, jolloin loma 
oli viikon mittainen. Vuosiloma piteni asteittain ja sen merkitys työn-
tekijöille kasvoi. Vielä 1950-luvulla oli tapana käyttää parin viikon 
kesäloma pääasiassa kotitöihin, mutta vähitellen virkistäytyminen sai 
entistä merkittävämmän roolin. Vuoden 1973 vuosilomalaki pidensi 
lomia. Forssan tekstiiliteollisuudessa lomailtiin yleisemmin neljä 
viikkoa heinäkuussa. Yhteinen vapaa-aika tiivisti perheyhteyttä, joka 
oli saattanut rakoilla pitkien työkuukausien aikana. Näin etenkin, jos 
vanhemmat työskentelivät kokoajan eri työvuoroissa ja perheenjäse-
net elivät jatkuvasti eri rytmissä.  Perheen kaivattu yhteinen vapaa-
aika ei aina sujunut ongelmitta. Esimerkiksi runsas alkoholin käyttö 
ei ollut harvinaista.37

Kesälomista on monilla myös mukavat, nostalgisetkin muis-
tot. Seuraavassa katkelmassa nainen kuvaa kesäloman viettoa 
1960–1980-luvuilla tehtaan omalla leirialueella Ruostejärvellä. 
Useimmat työntekijät kävivät saunalla ja teltta-alueella ainakin muu-
taman kerran työvuosiensa aikana. Osalle, kuten kertojalle, siitä 
muodostui hyvin läheinen paikka. Työntekijät kokivat tärkeäksi, että 
paikka oli avoin kaikille. Jokaisella oli mahdollisuus sinne mennä. 
Ruostejärvelle järjestettiin välillä myös kuljetuksia, jotta virkistäy-
tyminen oli kaikkien saavutettavissa. Tehtaiden toiminnan loputtua 
myös Ruostejärvi sulkeutui finlaysonilaisilta. Tämä oli monelle kova 
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pala, sillä useimmilla oli hyvät muistot perheen kanssa vietetystä 
vapaa-ajasta luonnonhelmassa. Itse työ tekstiiliteollisuudessa herätti 
useimmilla enemmän ristiriitaisia tunteita. Monet Ruostejärvellä 
ahkerasti vierailleet henkilöt ovat kertoneet käyneensä paikalla sul-
jettujen porttien takana aivan viime vuosina kuin varmistamassa, että 
heidän perheensä ei ole todellakaan enää tervetullut paikalle. 

Tutkija: No minkälainen paikka oli Ruostejärvi?
Kertoja: Se oli kauheen nätti. Sillai kiva paikka. Ja siellä oli kiva pittää 
näitä omia saunailtoja ja yleisissäkin joskus käytiin. Ja Ruostejärvellä 
me ollaan oltu monena kesänä teltalla. Tai se oli ihan peräti ilmaista 
telttailu siellä. Meitä on ollu tosi iso porukka siellä, kun ollaan vietetty 
kesäämme. Ennen varsinkin, ennen kun on ollu lapsiakaan. Tai ainakin 
meillä, kun ei ollu. Niin oli ihan mahdollista olla se kuukauden kesäloma 
melkein siellä. Sieltä käytiin välillä vaan Vorssassa vaihtamassa vähän 
kuivia vaatteita ja puhtaita ja siellä oli oma porukkansa. Me järjestettiin 
omat ohjelmat ja siellä pelattiin. Milloin tanssittiin ja milloin laulettiin 
ja se oli jo ihan oma yhteisönsä. Yksikin kesä oli semmonen, kun ei ollu 
yhtään sateetonta päivää. Me sitten jo lopulta jossain vaiheessa lähdettiin 
Forssaan, haettiin sellainen suuri muovi ja pistettiin kaikkien teltat sinne 
alle. Oltiin siellä kaikki ja hyvin pysyttiin kuivana. 
Tutkija: Eli sinne saatettiin mennä koko sen kesäloman ajaksi? Heinä-
kuussa?
Kertoja: Juu ihan. Ja toisilla oli lapset mukana ja he sitten vaan pistivät 
telttansa vähän kauemmaksi. Laulu on mun mielestä semmonen, mitä 
siellä hirveesti tehtiin siellä. Että siellä laulettiin ja semmosta hauskaa. 
Nuotiota poltettiin ja saunottiin ja uitiin ja tosi suurella porukalla.
Tutkija: Miten pitkään tää jatku?
Kertoja: Kyllä me vielä 80-luvulla vielä jossakin vaiheessa käytiin. Sit se 
vaan pikkuhiljaa. Porukka rupes osteleen asuntovaunuja ja kesämökkejä. 
Niin sitten se porukka rupes sieltä väheneen. Sitten se jäi. Mutta ihan 
vielä 80-luvun alkukin käytiin siellä ihan. 
Tutkija: Oliko ne kaikilta eri osastoilta?
Kertoja: Juu oli siellä.38
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Urheilua ja liikuntaa

Tehdasyhteisössä liikunnalla oli oma sijansa. Urheilussa joukkueet 
jakautuivat usein eri osastojen ja yksiköiden mukaan. Joukkueet tii-
vistivät yhteishenkeä. Kamppailut toisia Forssan tehtaiden joukkueita 
vastaan olivat usein ankaria. Yhteiseen hiileen puhallettiin kilpailta-
essa muita Finlayson Oy:n tehtaita vastaan. Useimmiten työntekijät 
viettivät aikaa nimenomaan oman yksikkönsä työkavereiden kanssa. 
Työntekijöillä oli harvemmin mahdollisuus liikkua työpaikalla omaa 
työpistettä kauemmas. Osa työntekijöistä liikkui kuitenkin paljon 
eri yksiköissä ja osastoilla ja sillä tavoin tutustui ihmisiin eri puolilla 
tehtaita. Esimerkiksi erilaisissa huolto-, korjaus- ja näytteidenotto-

Finlayson-Forssa Oy:n työntekijöiden lapsia leirinuotiolla tehdasyhtiön järjestämällä 
nuorisoleirillä 1960-luvun alussa. Yhtiö järjesti näitä kesäleirejä tehtaan omalla virkis-
tysalueella Tammelan Ruostejärvellä 1940–1970-luvuilla. Lapsille vanhempien työnantaja 
tuli tutuksi monin tavoin, ja he huomaamattaan kasvoivat usein finlaysonilaisuuteen. 
Moni seurasi vanhempien jalanjälkiä työpaikan valinnassa. Forssan museon kokoelma.
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tehtävissä toimineet liikkuivat muita enemmän. Usein näissä tehtä-
vissä toimineet olivat miehiä. Kaikilla oli kuitenkin oma tiimi, johon 
he identifioituivat. Se saattoi olla yksiköstä riippuen suuri tai pieni: 
ateljee, paino, laboratorio, konepaja, viimeistämö, muovitehdas jne. 
Perheenjäsenet saattoivat työskennellä samoissa tai eri yksiköissä. 
Kaiken kaikkiaan tehdasalue oli hyvin laaja, joten oman yksikön 
työntekijät ja asiat tuntuivat läheisimmiltä39.  

Kertoja: Siellä oli ihan selvät kuppikunnat. Jokainen osasto oli oma-
naansa, että nehän oli aina niinku omia porukoitansa kaikki. Ettei siellä 
niinku sillain keskenään oltu. Puulaakiurheilussa oltiin vastakkain. Eihän 
sitä sillai mitään vihamiehiä oltu, mutta jokaisella oli omat porukkansa. 
Että kyllähän siellä hyviä kavereita oli, niin mullakin joka osastolla. Ettei 
siellä semmosta ollu, mutta siinä omassa porukassa toimittiin. Niistähän 
ne läheisimmät porukat tuli. Että kun niillä oli sitä omaa toimintaansakin 
vähän siinä.40

Monilla työntekijöillä työ oli kuormittavaa ja sisälsi paljon toistoja. 
Työtilojen sisäilma ei myöskään 1950–1970-luvulla ollut erityisen 
raikasta. Lisäksi työssä käytettävät erilaiset kemikaalit uhkasivat työn-
tekijöiden terveyttä. Myös melu oli uuvuttavaa. Ulkoilukilpailu ja 
muu kuntoilu tarjosivat vastapainoa työnteon fyysisille ja henkisille 
koettelemuksille. Moni kuvasi, että ulos raittiiseen ilmaan oli pääs-
tävä, jotta omaa työtä jaksoi tehdä vaikka väsyttikin.41

Ohessa Finlaysonilla aktiivisesti lentopalloa pelannut perheen-
äiti kuvaa harrastustaan. Yhteisellä liikunnalla oli positiivinen vai-
kutus työntekijän elämään. Oma innostus sai järjestämään arjen 
niin, että työssäkäyvä äitikin saattoi viettää toimeliasta vapaa-aikaa 
tehtaan suojissa. Työnantajan osallistuminen vapaa-ajantoiminnan 
kustannuksiin vaikutti merkittävällä tavalla työntekijöiden mahdol-
lisuuksiin harrastaa. Erityisesti juuri äidit painottivat tehdasyhteisön 
vapaa-ajantoiminnan maksuttomuutta tai alhaisia kustannuksia. 
Oli ehkä oikeutetumpaa äidinkin harrastaa, jos se oli ilmaista. Äidit 
tasapainoilivat kodin ja työn välillä ja kokivat hieman huonoa omaa-
tuntoa omasta harrastamisestaan, jota maksuttomuus lievensi. Vielä 
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1950–1970-luvuilla ruoka vei ison osan perheiden tuloista, joten kai-
killa ei ollut edellytyksiä panostaa taloudellisesti vapaa-aikaan eivätkä 
monet pitäneet sitä edes suotavana. Elintason noustessa 1970-luvulla 
yhä useammalla oli mahdollisuus kuluttaa ja toteuttaa vapaa-ajan 
unelmia. Tällöin oltiin kuitenkin vielä kaukana 2000-luvun elinta-
sosta, ja monilla tekstiiliteollisuuden työntekijällä vapaa-ajan toiveet 
olivat maanläheisiä.42

Tutkija: Kerroittekin jo tossa, että olitte paljon vapaa-ajalla tekemisissä 
näiden työkavereiden kanssa. 
Kertoja: Juu taikka jonkun verran kuitenkin. Käytiin näissä yhteisissä. 
Yks, joka meitä yhdisti oli lentopallo. Meillä oli tehtaalta oma lento-
palloporukka. Käytiin Julkujärvellä43 siihen aikaan vielä, kun oli kaikki 
tämmönen yhteisöllisyys. Semmosta sannaa siihen aikaan ei vielä tun-
nettukaan. Oli Tampereen porukka ja Porin porukka ja mistä oli nää 
Finlaysonin tehtailta oli jokavuotiset kakspäiväset kisat siellä. Siellä oli 
lentopalloa ja kaikkea muutankin urheilua. Siellä oli mies- ja naisporu-
kat lentopalloa pelaamassa. Ja sitten me pelattiin täällä lentopalloa ja 
pesäpalloa. 
Tutkija: Miten olitte innostunut siihen urheiluun?
Kertoja: Vähän liikaakin.. 40 vuotta pelannut lentopalloa. Niin puu-
laakissa pelattiin lentopalloa. Me ollaan puulaakissa pärjätty tosi hyvin. 
On tullu kultaa ja hoppeeta ja pronssia puulaakista. Finlaysonin. Sitten 
pelattiin iltaisinkin vielä ulkona. Kolmena, neljänäkin ehtoona viikossa 
voitiin pelata, mutta sitten perjantaina ei pelattu, kun ne oli miehiä ne 
muut ja niillä oli siivouspäivä perjantaina. Ne ei päässy sillo. 
Tutkija: Työnantaja suhtautui sitten suopeasti näihin vapaa-ajan har-
rastuksiin?
Kertoja: Kannusti siinä mielessä just, että ne oli maksuttomia. Ei tar-
vinnut itse saleja vuokrata eikä mittään. Ja sitten kesäsin pelattiin siinä 
kentällä, pistetalojen tykönä (Finlaysonin asuintalojen). Siinä oli sem-
monen vapaa paikka.  Peliasut tuli työnantajalta. Me saatiin tietysti 
edustusjoukkueelle ja puulaakiin saatiin. Ja pallot saatiin ja verkot. Ja 
talohan makso tietenkin meidän harjoitteluvuorot aina. Se oli niin ku 
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ilmasta harjottelu. Mun harrastus on tullu maksamaan tasan kahdet 
tossut ja kahdet polvisuojat.
Tutkija: Miten muuten se työn ja perheen yhteensovittaminen onnistui, 
jos äitiyslomakin oli niin lyhyt?
Kertoja: Hmm. Kai se sit vaan onnistu, kun oli pakko. Ei oo ollu sem-
mosta murhetta, että kyllähän ne aina on yhteen tarvinnut sopia koti ja 
työ. Ei siittä muuten tuu mittään.44

Vapaa-ajantoiminta arjen rikastajana eri vuosikymmenillä 

Forssan tehdasyhteisössä oli monipuolista vapaa-ajan toimintaa. Sillä 
oli tärkeä merkitys monille työntekijöille, vaikka kaikki eivät siihen 
osallistuneet. Vapaa-ajantoiminta yhdisti eri yksiköiden työntekijöi-
tä ja vahvisti finlaysonilaisuutta, mutta toisaalta kaikki työntekijät 

Forssan tehtaiden menestyksekäs naisten lentopallojoukkue turnauksessa, jossa eri 
Finlayson Oy:n tekstiiliteollisuuspaikkakunnat kisasivat toisiaan vastaan Julkujärvellä 
vuonna 1979. Forssan museon kokoelma.
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tiesivät omat paikkansa vapaa-ajan kentällä. Toiminta oli kuitenkin 
virkistystä työstä ja tarjosi monille mahdollisuuksia sellaiseen vapaa-
ajanviettoon, johon heillä ei muuten ollut mahdollisuutta. Vapaa-
ajantoimintaan osallistuivat sekä naiset että miehet ja usein mukana 
olivat myös perheenjäsenet. 

Monille työpaikan kautta tulleet vapaa-ajan harrastukset olivat 
henkireikä, joiden avulla jaksettiin paremmin töissä. Vapaalla työnte-
kijät myös tutustuivat toisiinsa paremmin työpaikkaa rennommassa 
ilmapiirissä. Osaltaan vapaa-ajantoiminta myös juurrutti muualta 
Forssaan muuttaneita työntekijöitä paikkakunnalle. Vuosien ku-
luessa toiminta muuttui ja väheni niin, että tehtaiden lopettaessa 
2000-luvun lopulla, yhteisestä vapaa-ajantoiminnasta ei ollut enää 
paljon jäljellä.
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Tavallisen hyvä elämä

Suomalaisen elämän keskeinen arvo on tavallisuus. Hyvinvoinnissa 
se merkitsee esimerkiksi  kohtuullisuutta, itsehillintää, yksityisyyttä 
ja arkea, jota ilot ja huolet rytmittävät. Nykyään kansalaiset myös 
tietävät mitä tavallisuus on: julkisuuden peili näyttää kärsivällisesti 
esimerkkiä, vaikka katsojan naama olisi kuinka vino. Tavallisia ovat 
ne toiset ihmiset, jotka näkyvästi käyttäytyvät meidän tavoin.

Tavallisuus on alituisesti tarjoutumassa kansalaisten hyvän elämän 
periaatteeksi ja käytännöksi, normaalitilaksi, josta poikkeaminen 
(suuntaan tai toiseen, ylös tai alas) merkitsee epävarmuutta, väärään 
aikaan väärässä paikassa olemista. Yläluokkaisessa elämänpiirissä ta-
vallisuus on tietenkin erilaista kuin keskiluokassa ja alimmissa yhteis-
kunnallisissa kerrostumissa. Mutta tavallisuuden ylivoima kaikkeen 
erilaisuuteen ja eriarvoisuuteenkin nähden on siinä, että se näyttää 
myös suhdanteiden vaihdellessa sosiaaliselta vakiolta, kohtalon mää-
räämältä osajaolta. Lisäksi tavallisuuden periaate on sopusoinnussa 
niin sanotun Epikuroksen kaavan kanssa, jonka mukaan hyvä elämä 
muodostuu toiveiden ja mahdollisuuksien tasapainosta; kohtuulliset 
toiveet ovat kuin suunnitelmia, jotka toteutuvat toiminnassa, kun 
taas ylimitoitetut haaveet yleensä ovat järjettömiä, tyhmiä (ikuinen 
elämä, ääretön rikkaus, maailmankaikkeuden hallitseminen, kolme 
toivomusta). 

Demokraattisesti ajattelevien kansalaisten mielestä on kuiten-
kin ongelmallista suositella vähäosaisille vähäisiä toiveita, pieniä 
parannuksia elämään ja vastaavasti hyväosaisille yhteiskunnalliseen 
asemaan ja vuosituloihin suhteutettuja isoja toiveita. Mutta niin us-
komattomalta kuin asia kuulostaakin, juuri näin yhteiskunnassamme 
epävirallisesti menetellään. Sitä paitsi toiveiden ja mahdollisuuksien 
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suhde mitoitetaan eri tavalla miehille ja naisille, lapsille, nuorille, 
aikuisille ja vanhoille.

Hyvän elämän periaatteena ja käytäntönä tavallisuus voidaan ym-
märtää yhtäältä kohtuullisuudeksi, toisaalta keskinkertaisuudeksi. 
Tulkintojen ero on merkittävä. Kohtuullisuus viittaa yleensä sellaisiin 
arvoihin, normeihin ja käytösmuotoihin, joiden ajatellaan aktiivisesti 
viittilöivän hyvään elämään. Esimerkiksi sananparsissa ja opettavai-
sissa kertomuksissa kohtuus merkitsee hyvää, oikeaa, tasapuolisuutta 
ja harkintaa. Keskinkertaisuus puolestaan tarkoittaa sekä pidättäyty-
mistä äärimmäisyyksistä että kyvyttömyyttä äärimmäisiin suorituk-
siin. Keskinkertaisuus onkin laskennallinen suure ja kansanomaisen 
maailmankuvan puitteissa yleisesti ottaen se on passiivisen asenteen 
ilmaisija; keskinkertaisuutta ei pidä sekoittaa tasa-arvoon, joka taas 
on kansalaisuuden kriteeri. 

Joskus keskinkertaisuus voi hierarkkisissa käskyvaltajärjestelmissä 
olla strateginen valinta. Sotaväkeen meneviä poikia on neuvottu ja 
neuvotaan pysyttelemään joukon keskivaiheilla: älä ole missään en-
simmäinen äläkä viimeinen; älä koskaan ilmoittaudu vapaaehtoiseksi; 
niin kauan asiasi ovat hyvin, kun esimiehet eivät muista nimeäsi. 

Tavallisuutena toteutuvaan hyvään elämään kuuluu kohtuullisesti 
vapautta ja onnea. Suullisen perinteen laajan todistuksen mukaan 
vapauden tärkein muoto on vapaus vieraan sananalaisuudesta, käsky-
vallasta; tämä alistettujen vapauden kaiho ilmenee niin sananalaisten 
huokauksissa, miniän valituksissa kuin renkien pilapuheissa. Vanho-
jen kansanrunojen metsissä samoilijat ja puille puhelijat ovat kyllä 
olleet hetken elämyksellisesti vapaita mutta yksinäisyydessään myös 
osattomia, onnettomia. Yksinäisyys aktiivisena valintana on edelleen 
arvostettu vapauden muoto. Kohtalona yksinäisyys on kamala. Valin-
nan vapaus ja valinnan pakko ovat perustavasti eri asioita. Esimerkiksi 
toisten armoille joutuminen vanhuuden, sairauden tai muun syyn 
vuoksi on itsemääräämisoikeuden ja niin muodoin vapauden menet-
tämistä joko tilapäisesti tai lopullisesti.  
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Tavallisuuden lupaus

Etnometodologian ja keskusteluntutkimuksen klassikko Harvey 
Sacks (1992) on pohtinut sitä, miten ja missä tavallisuus ilmenee. 
Hän ei siis lähde olettamuksesta, että joku on tavallinen tai tavalli-
sempi kuin toinen, vaan siitä, että tavallisuus toteutuu toiminnas-
sa. Avainkysymys siis on, miten ihmiset tuottavat tavallisuutensa.  
Sacksin mukaan olennaista on, että henkilö tietää, miten toimimalla 
hän voi viettää vaikkapa ”tavallisen illan”.  Yhtäältä tavallisuutta 
toteuttavan henkilön on siis kyettävä arvioimaan, mitä toiset/kaikki 
tekevät, ja lisäksi hänellä on oltava mahdollisuus tehdä sitä, mikä on 
tavallista. Arki on tällaisen toiminnan problemaattinen konteksti. 

Tavallisuuden käytäntönä arki vaikuttaa erityisen kiinnostavalta 
aina silloin, kun eletään muutoksen aikaa. Viime vuosisadan kaikki 
vuosikymmenet on tavattu kuvata juuri tuollaiseksi eletyksi ajaksi, 
jolloin monet uudet asiat ovat helpottaneet ja monimutkaistaneet 
kansalaisten elämää. Jokainen 1900-luvun sukupolvi on kokenut 
elävänsä nopeiden muutosten keskellä. 

Arki muutosten keskellä edustaa pysyvyyttä, vakiintuneiden ta-
pojen noudattamista ja enemmän tai vähemmän kriittistä suhtautu-
mista muutoksiin. Monilla tutkimusaloilla arki on erityisen kiinnos-
tuksen kohteena juuri yhteiskunnallisten ja kulttuuristen muutosten 
näkökulmasta. Parin kymmenen vuoden kuluessa on ilmestynyt 
lukuisia arki-aiheisia tietokirjoja, muiden muassa neliosaisena il-
mestynyt kirjasarja Suomalaisen arjen historia (2006–2008; ks. myös 
arjenhistoria.fi). Toisaalta esimerkiksi kansatieteessä ja kansanrunou-
dentutkimuksessakin rahvaan arki on ollut itsestään selvä tarkastelun 
kohde ja kehys jo toista sataa vuotta.

Usein arkea on kuvattu juhlan tai sunnuntain vastakohtana, mikä 
lienee vieläkin puhekielessä sanan kaikkein konkreettisin merkitys. 
Näin ajatellen arki jäsentyy vastakäsitteidensä kautta ei-juhlaksi, ei-
tavattomaksi, ei-ylelliseksi, ei-taiteelliseksi ja ei-tieteelliseksi. Arjen 
toteutumisen tiloja taas ovat vapaa-aika, yksityisyys, rutiinit ja tavat. 
Näin ymmärrettynä arkea on luontevaa pitää populaarikulttuurin 
kuluttamisen tilana, jolloin puhutaan muun muassa päivittäisestä 
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television katselusta, säännöllisistä liikunnallisista harrastuksista sekä 
satunnaisista ajanvietteellisiin ja viihteellisiin tilaisuuksiin osallistu-
misista.

Arjen tarkastelu elämismaailmana on tavallisesti rajoitettu yksityi-
syyden piiriin, jolloin yhteiskunta ymmärretään arkea edellyttävänä 
ja jokapäiväisiin käytäntöihin pakottavana voimana. Arjen koke-
muksellisuus niveltyy päivittäin toistuviin käytäntöihin – rutiinit, 
pitkäveteisyys, rentoutuminen, nautinnot – sekä niitä läpäiseviin 
ajattelu- ja kommunikaatiomuotoihin. Aktiivisessa merkityksessä 
arkeen kuuluu sekä hallittuna oleminen että toiminnan vaatimus 
(mm. arjen vastarinta). Näissä ulottuvuuksissa toteutuu kansalaisten 
elämä, ja niiden joustaviin kaavoihin on kirjoitettu muun muassa kir-
jallisuutena julkaistavaa, aikakauslehtien esillä pitämää ja television 
välittämää arjen draamaa. 

Sosiologi F. G. Bailey (1979, 1966) on analysoinut kiinnostavasti 
sellaisia sosiokulttuurisia tekijöitä, jotka agraarisessa moraaliyhteisös-
sä on koettu kollektiivisen identiteetin ja elämätavan kannalta kieltei-
sinä; esimerkkiyhteisönä Baileyllä on ollut intialainen maaseutukylä. 
Tässä paikallisessa moraaliyhteisössä huonon elämän keskeiseksi 
aiheuttajaksi on koettu ulkopuolinen maailma, joka konkretisoituu 
yhteiskunnan edustajien (verottajat, poliisit, opettajat poliitikot jne.) 
tunkeutumisena kylään. He ovat ensisijaisesti vihollisia, joilta ei ko-
kemuksen mukaan ole mitään hyvää odotettavissa. Vaikka vallitseva 
perusasenne vaihtelee erilaisten välittävien henkilöiden (lääkärit, 
sairaanhoitajat, uskonnolliset johtajat) toiminnassa,  yhteisöön tun-
keutuva ja hyvää tarkoittava auttaja ei ilman muuta ole tervetullut 
– ja tätähän meidän on vaikea ymmärtää saati ottaa todesta.  Antro-
pologiassa on niin ikään pohdittu moniäänisesti sitä, mikä saa tut-
kittavat pitämään kiinni vanhoista tavoista ja tottumuksista, vaikka 
tarjolla olisi monenlaisia elämää helpottavia uusia asioita, välineitä 
ja resursseja.

Minna Canth puhui Kuopion kunnallishuoneella huhtikuussa 
1886 vanhoilla olemisesta ja isänmaan tulevaisuudesta seuraavasti: 
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Me suomalaiset usein kerskaamme siitä, että olemme vanhoilla oli-
joita.  Tämän ominaisuuden luemme itsellemme suureksi ansioksi; se 
muka todistaa meidän vakavata mielenlaatuamme, joka ei taivu sinne 
tänne, kaikkia tuulia noudattaen.  Parannuspuuhia me kammoom-
me, sillä ne tuottavat aina jonkinmoista häiriötä, ne rikkovat meidän 
suloisen rauhamme. ’Uusi luuta hempeämpi, ehkä entinen parempi’, 
sanoo sananlaskukin.  Mutta toiselta puolen: ’Eteenpäin elävän mieli!’ 
Pysähtyminen on samaa kuin kuolema. Entiset olomuodot eivät enää 
kelpaa, yhteiskunnan jäsenet vaativat tasa-arvoa ja vapautta. Kansan 
syvimmät rivit heräävät itsetietoon, samoin myöskin nainen; käsikä-
dessä ne pyrkivät eteenpäin ihmisoikeuksiin päästäkseen.1

Miten sitten vanhoilla-olijat, joita Canth suomii ja sättii, ovat 
muutosten vastaisuuttaan perustelleet? Millainen käsitys maailman-
järjestyksen pysyvyydestä heillä on ollut ja mitä siihen on kuulunut?  
Kuinka he ovat elämäntapaansa ja arkeaan puolustaneet?  Näihin 
kysymyksiin on erinomaisen kiinnostavasti vastannut Kati Mikkola 
väitöskirjassaan Tulevaisuutta vastaan. Uutuuksien vastustus, kan-
santiedon keruu ja kansakunnan rakentaminen (2009). Se on poik-
keuksellisen hyvä kuvaus siitä, mitä kansanihmiset noin sata vuotta 
sitten ajattelivat oman elämismaailmansa muutoksista, menetyksistä 
ja tulevaisuuden lupauksista. Mikkola fokusoi kysymyksensä kos-
kemaan uutuuksien vastustamista ja niitä kulttuurisia perusteluita, 
joilla ihmiset arvioivat ja arvottivat uusia asioita. 

Koska Mikkola on rakentanut tutkimuksensa vahvasti hermeneut-
tisen tulkinnan ja ymmärtämisen teorialle, hän on joutunut tavallaan 
myös valitsemaan puolensa tulkitessaan niiden ihmisten näkemyksiä 
ja perusteluja, jotka empivät ja viivyttelivät uusien asioiden, tekemis-
tapojen, koneiden ja välineiden edessä, ja jotka halusivat varmuuden, 
etteivät uutuudet ole vahingollisia enempää ruumiillisesti, henkisesti 
kuin hengellisestikään. Kiinnostavaa uutuuksien omaksumisen ja 
vastustamisen pohdinnoissa on sekin, että muutosvastarinnan reto-
riikka ja vanhoilla olemisen argumentit voi tunnistaa pitkin viime 
vuosisadan kulkua muutoksineen ja innovaatioineen. Esimerkiksi Ei 
Kiitos! Kieltäytymisen kulttuurihistoria -kirjassa (Niemi 2008) tulevat 
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monet vastustamisen argumentit toistetuiksi ikään kuin nykyaikai-
sina käytäntöinä. 

Muutokset ja murrokset ovat selvästi olleet nopeatempoisempia 
kuin kansa, jonka hitaimmat edustajat vastustavat uutuuksia vielä 
silloinkin, kun ne ovat jo laajasti vakiintuneet. Tällaisista asetelmista 
kerrotaan monissa kaskuissa, jotka pilkkaavat uutuuksiin viehätty-
neitä ihmisiä, usein nuoria. Mutta kun uutuudet ovat arkistuneet, 
naurunalaisiksi joutuvat ne, yleensä vanhat ihmiset, jotka eivät ole 
taipuneet uutuuksiin, eivätkä taivu. Pohtiessaan, miksi vanhat ih-
miset erityisesti vastustivat uutuuksia, Mikkola esittää kiinnostavan, 
harrastajakerääjien välittämän tulkinnan: sen mukaan ”..yksi perim-
mäisistä syistä, joka sai vanhan polven vastustamaan uutuuksia, oli 
pelko elämäntavan kokonaisvaltaisesta muutoksesta.” 

Muutosten vastustaminen tuottaa ilottoman vaikutelman, koska 
norminvastaisiksi ja sikäli synniksi tuomittiin melkein kaikki elä-
män parantamisen pyrkimykset. Koulunkäyntiinkin kohdistunut 
arvostelu lähti samasta juuresta: koulu varastaa aikaa ja työvoimaa, 
kasvattaa laiskuuteen, mikä on syntiä, ja herruuteen, mihin taas on 
liitetty lukuisia synnillisiä elämäntavan piirteitä. Uutuuksiin nih-
keästi suhtautuneen kansan näkemys poliittisista liikkeistä ja yleensä 
politiikkaan osallistumisesta oli torjuva: kaikki sellainen(kin) oli pait-
si pahasta myös turhaa. Politiikan kielteiset puolet tulivat erityisesti 
esiin kyläyhteisöjen rauhan rikkomisena ja meidän asioihin puuttu-
misena, mikä taas viittaa sisä- ja ulkopuolisuuden kysymyksiin. Kiin-
nostavaa näissä argumenteissa on muun ohella se, että ne tuntuvat 
olevan päteviä niin menneisyyden retoriikassa kuin tämän päivän 
politiikassa, jossa puolustetaan perinteistä suomalaista elämäntapaa, 
suhtaudutaan torjuvasti vieraisiin vaikutteisiin, maahanmuuttajiin ja 
nykytaiteeseen. Kuluneen vuoden (2013) sote- ja kuntauudistusten 
uutisoinneissa viitattiin ahkerasti siihen, että ne kansalaisten mielestä 
huonontavat elämän laatua nykyisestään; muutokset ovat välttämät-
tömiä, mutta jotenkin toisin: hitaammin ja halvemmalla.
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Tavallisuuden hyveellisyys?

Nykyisyyden kritiikissä nimenomaan hyveet mainitaan usein men-
neisyyteen liukuneiksi ja nimenomaan sitä rikastuttaviksi tekijöiksi. 
Otan vielä kolme lyhyttä esimerkkiä valaisemaan niin etnografisen 
kuin fiktiivisenkin kuvauksen keinoin tavallisuuden tuottamisen 
variaatiota. Kukin kertomus valaisee omalla tavallaan niitä tulkinnal-
lisia ongelmia, jotka liittyvät vastavuoroisen työn, talkooluontoisen 
toiminnan ja nykyajassa vaikkapa aikapankkien käytäntöihin: yhtei-
söllisyyden vahvistuessa taloudellinen kontrolli heikkenee. 

Samuli Paulaharju kuvaa kirjassaan Härmän aukeilta (1932), mi-
ten kylän vähäväkisten tarpeet ja toiveet yhteisvastuullisesti täytettiin; 
käsitys siitä, miten yhteistyö tavanomaisen toimintana konstituoi 
hyvää elämää, näyttäytyy kollektiivisena ja konkreettisena kansan-
omaisen maailmankuvan positiivisten ehtojen mukaisesti.

Hyvää kökkää pidettiin silloinkin, kun kankaankyläläiset miesvoi-
malla rakensivat aidan Passin Anna-muorin mökin ympärille. Oli 
muori pyydellyt apua, että voisi korjauttaa vanhan aitaröttelönsä, 
ja apua oli annettu. Mutta kun muori nukkui pesässään, kylä meni 
aidakset olkapäillä ja rytisti uuden aidan niin, että muorilla, kun 
aamulla lähti pihalle köpöttelemään, oli kylliksi siunailemista. Yhtä 
komeassa yöllisessä kökässä Hakolankylän miehet häärivät maalaten 
punaiseksi vanhan mumman mökkipöksän. Muori nukkua pussutti 
vain kaikessa rauhassa, kun punamaalarit suttasivat seiniä. Mutta kun 
akka aamulla asteli pihamaalle ja katsahti oudonnäköistä yömajaansa, 
niin kovin hän oukkamastui ja haikaisi: ”Kenenkä ryäköön mökkihin 
min’ oon yällä kulkeenpunu?”

Toinen esimerkki on Arto Paasilinnan kirjasta Onnellinen mies 
(2012, 1976). Vaikka kertomus tapahtumien kuvauksena on fiktiivi-
nen, sen idea ja kriittiset momentit ovat ”totuudenkaltaisia”. Hyvän-
tekijät tunkeutuvat kohteensa yksityisyyteen, saavat aikaan kaaoksen 
ja ylevän olon. Tilanne oli nimittäin sellainen, että ”Kuusmäen rotarit 
päättivät helmikuussa tehdä hyväntekeväisyysretken leskivaimo Rei-
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vilän taloon”, koska ”julkinen hyväntekeväisyys tulee halvemmaksi 
kuin salattu ja tulos on siten vaivaan nähden parempi.” Kun leski oli 
kahvittanut parikymmentä miestä, nämä tarttuivat toimeen: repivät 
hyvässä uskossa vanhat patjat, sotkivat vahingossa kaivon, maalasi-
vat tyhmyyttään tuvan lämmityskelvottomaksi, tuulettivat lannalta 
haisevan navetan pakkasen puolelle. Näin miehissä tultiin ja ”pantiin 
talo kerralla kuntoon”. Kävi kuin Gösta Ågrenin Hyväntekeväisyys-
balladissa (1989): ”Hyvyys astui tupaan ja vei köyhältä köyhyyden. 
Enää hän ei omistanut mitään.”

Paulaharjun ihannoivan ja Paasilinnan ironisoivan kuvauksen 
välimaastoon sijoittuu muistelmanluontoinen kasku Lapualta (Nuan 
vaan Lapualta, 1976).  Kerrottuna se viittaa yhteisölliseen itseymmär-
rykseen ja -kritiikkiin, kenties katumukseenkin koomiseen käänteen 
varjossa.

Jotkut yrittivät panna keräystä toimeen, että saataisiin Maria-mum-
molle oma mökki. Mutta niin siinä kävi, että keräys ei tuottanutkaan 
tulosta. 
Mummo kuolla kupsahti kun aika tuli. Silloin toimitettiin keräys ja 
sen tuloilla hänen haudalleen muistokivi. Sitä katsellessa eräs isäntä 
arveli:
– Halavempi konsti muaria muistaa oli tämä kivi.

Nämä pikku kertomukset esittävät kukin tavallaan tavallisuuteen 
sijoittuvan ja samalla poikkeavan, kertomisen arvoiseksi koetun ta-
pahtuman. Lähtökohtana jokaisessa on ajatus lähimmäisen auttami-
sesta, mikä toteutuu vaihtelevasti.  

Arkielämän tutkijan ja teoreetikon Ben Highmoren (2002, 2013) 
mielestä tavallisen, jokapäiväisen elämän ymmärtävä tulkinta edellyt-
tää sellaista etsivän työtä, jonka avulla tehdään näkyväksi poikkeuksia 
tavallisuudesta, ainutlaatuisuuksia arjessa. Monotonisuus, tapahtu-
mattomuus ja asioiden toistuvuus ovat poikkeuksien konteksteja.  
Arki ja tavallisuus alkavat näyttää sitä mutkikkaammilta prosesseilta, 
mitä enemmän niiden liikkuvia yksityiskohtia nostetaan näkyviin. 
Highmore on myös visioinut, että arkielämän tutkimuksen pitäisi 
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ylittää paikalliset ja kansalliset rajat, niin että arkielämän erilaisista 
ja samalla toistuvista muodoista rakentuisi kulttuureja vertailevissa 
tutkimusasetelmissa uusia merkitysjärjestelmiä. Tämä on vaativa 
tavoite edelleen.
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