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Hanna Kuusi

Työväestö 1960- ja 1970-lukujen suomalaisessa 
elokuvassa

Laukaus tehtaalla, Kahdeksan surmanluotia, Yhden miehen sota ja Jouluksi 

kotiin (ensimmäiseltä nimeltään Omakotimiehen kuolema) ovat elokuvia, 

jotka kertovat työväestöstä 1970-luvun Suomessa. Työläisten elämästä saa 

elokuvien nimien perusteella varsin synkän ja väkivaltaisen kuvan. Tässä ar-

tikkelissa tarkastellaan tarkemmin sitä, miltä työväestö suomalaisen eloku-

van kuvaamana on näyttänyt 1960- ja 1970-luvuilla. Missä määrin työväestö 

on elokuvantekijöitä kiinnostanut ja miten sitä on kuvattu?

Suomalainen elokuvakulttuuri koki perusteellisen muutoksen 1950- ja 

1960-lukujen taitteessa. Viihdettä suurille katsojamäärille tuottanut studio-

järjestelmä romahti. Uudenlaiset vapaa-ajanviettomuodot, moninkertaistu-

neet kulutuskohteet ja ennen kaikkea televisiolähetysten aloittaminen kilpai-

livat elokuvayleisöstä ja sen käyttövaroista. Vaikka elokuvissakäynti väheni 

marginaaliseksi, saivat monet ’uuden aallon’ elokuvat kuitenkin ennenkoke-

mattoman suuret katsojamäärät. Kun elokuvia näytettiin televisiossa, saat-

toi 1970-luvun alussa katsojia olla jopa kaksi miljoonaa. Täyskuolemalta elo-

kuva-alan pelasti valtion huoli kansallisen kulttuurin tilasta. Taiteellisesti ja 

teknisesti korkealaatuisia elokuvia alettiin palkita rahallisesti. Tämä vaikutti 

myös elokuvien esteettiseen sisältöön. 

Uusi taide-elokuva halveksi kaupallista viihde-elokuvaa, sen kaavamai-

suutta ja epärealistisuutta. Uuden aallon elokuvien tuli olla ainutkertai-

sia, omaperäisiä ja ennen kaikkea todenmukaisia. Neorealististen ihantei-

den mukaisesti elokuvan oli paljastettava yhteiskunnallinen todellisuus. 
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Esimerkiksi Jörn Donner väitti vuonna 1961 ”maan todellisuuden tutkimi-

sen” olevan kansallisen elokuvan ainoa oikeuttava perusta.1 Vuosikymmenen 

kuluessa yhteiskunnalliset vaatimukset kasvoivat, ja elokuvan tuli ”osallis-

tua”. 1960-luvun lopussa osallistuvan elokuvan käsite korvattiin poliittisella 

elokuvalla. Tässä valossa voisi olettaa, että työväestön elämä olisi ollut suosit-

tu ja yleinen aihepiiri uuden aallon elokuvalle. Niin ei kuitenkaan käynyt.

Tarkasteltaessa suomalaisten kokoillan elokuvien päähenkilöiden ammat-

tivalikoimaa on työväestöön kuuluvia ylipäänsä ottaen hyvin vähän. Tämä 

pätee – yllättävää kyllä – yhtä hyvin niin 1950-luvun studiojärjestelmän eloku-

viin kuin 1960- ja 1970-lukujen uuden aallon elokuviinkin. Ammattityöläisiä 

tai muita tehdas- ja rakennustyöläisiä on päähenkilöissä hyvin niukasti ei-

kä erilaisten palveluammattien edustajiakaan (myyjä, kahvila-apulainen, 

autonkuljettaja, kotiapulainen) ole kuin murto-osa kaikista. Päähenkilöinä 

esiintyvistä maa- ja metsätyöläisistäkin, lähinnä tukkilaisista, valtaosa pal-

jastuu elokuvien juonen käänteissä talollisiksi tai metsänhoitajiksi.

Tässä on tarkasteltu omaa nykyaikaansa kuvaavia elokuvia eli historialli-

set elokuvat on jätetty pois. Olen halunnut keskittyä erityisesti siihen, miten 

oman aikansa työväestöä on elokuvissa esitetty. Historialliset elokuvat ovat 

toki kiinnostavia mutta veisivät tarkastelun toiselle tasolle. Näin ollen esi-

merkiksi Väinö Linnan romaanitrilogiaan perustuvaa elokuvaa Täällä poh-

jan tähden alla (Edvin Laine 1968) ei ole käsitelty.

Voi siis sanoa, että suomalaisen elokuvan päähenkilögalleria on ollut aina-

kin 1950-luvulta alkaen ammatiltaan hyvin keskiluokkaista, elokuvien juonet 

ovat rakentuneet erilaisten virkamiesten ja konttorihenkilökunnan ympäril-

le. 1960-luvulla yleistyivät erilaiset muotiammatit: toimittajat, arkkitehdit ja 

valokuvamallit sekä yliopisto-opiskelijat. Toisaalta suosittuja ovat olleet eri-

laiset marginaalihahmot kuten taiteilijat, pikkurikolliset ja laivatytöt. Tämä 

on tietenkin elokuvaviihteelle tyypillistä – kukaan ei oletakaan, että elokuvis-
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sa kuvatut henkilöt olisivat edustava otos koko väestöstä. Työväestön vähäi-

syys on joka tapauksessa silmiinpistävää.

1960- ja 1970-luvuilla valmistuneiden elokuvien neljän päähenkilön am-

mattia ja sosiaalista asemaa tarkastelemalla voi todeta, että noin 15 pro-

senttia päähenkilöistä on väljästi ottaen työväestöön kuuluvia hahmoja.2 

Laitapuolenkulkijat ja muut marginaalihahmot eivät ole osuudessa muka-

na. Osuus on sama molemmilla vuosikymmenillä. Varsinaisia työläisammat-

teja on – jälleen molemmilla vuosikymmenillä – vain neljällä prosentilla pää-

henkilöistä. Lisäksi mukaan on luettu muutama maa- tai metsätyöläinen, 

suurin osa työväestöksi katsottavista edustaa kuitenkin erilaisia perustason 

palveluammatteja, myyjiä, kotiapulaisia ja kuljettajia. 

Työväestö – työtätekevänä väkenä – on siis ollut suomalaisissa uuden aal-

lonkin elokuvissa varsin marginaalisessa asemassa. Työläiselokuvien vähälu-

kuisuus herättää kysymyksen elokuvan lajityypeistä tai tarinatyypeistä: min-

kälaisissa elokuvissa työväestöä on haluttu kuvata? Minkälaisiin tarinoihin 

työväestön edustajat on kelpuutettu päähenkilöiksi?

Työläisiä kuvaavia elokuvia on tarkastelujaksolla niin vähän, ettei tyypil-

lisyyksistä tai yleisyyksistä voi puhua. On kuitenkin mahdollista hahmottaa 

erilaisia tarinatyyppejä, tietynlaisia juonirakenteita tai rakenteellisia ratkai-

suja, jotka ovat yhteisiä aina muutamalle elokuvalle. Tällaisia tarinatyyppe-

jä on hahmotettu tässä viisi erilaista. Niitä ovat valehenkilöllisyysjuonet, ril-

lumarei-elokuvat, työläisnuorisokuvaukset, yrittämiskertomukset sekä työ-

väestö yhteiskunnassa -teema.
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Valehenkilöllisyysjuonet

Valeidentiteettiin perustuva juoni on kahdella 1960-luvun elokuvalla, Aarne 

Tarkaksen ohjaamilla farsseilla Älä nuolase (1962) ja Teerenpeliä (1963). Ne 

kuuluvat 1960-luvun viimeisiin ns. vanhan studiokauden elokuviin. Näissä 

tarinoissa päähenkilöt tekeytyvät joksikin toisiksi, mistä seuraa kommelluk-

sia, sekaannusta ja huumoria. Onnellisessa lopussa kaikki selviää ja päät-

tyy hyvin.

Älä nuolase -elokuvassa huoltoaseman apumiehet (Leo Jokela ja Tommi 

Rinne) tekeytyvät amerikansuomalaisiksi öljymiljonääreiksi päästäkseen rik-

kaisiin naimisiin. Toinen heistä kokee romanssin ja kihlauksen varakkaan ty-

tön kanssa, mutta kaikeksi onneksi tämä paljastuukin kauppaneuvoksen si-

säköksi – sosiaaliryhmät ylittävää romanssia ei näin pääse syntymään.

Teerenpeliä elokuvassa taas rikkaat perijäveljekset (Esa Laukka ja Heikki 

Aarva) kyllästyvät joutilaisuuteen ja pyrkivät valepuvuissa omaan tehtaa-

seensa lastaajiksi. Heitä ei kuitenkaan tehtaaseen huolita ja he päätyvät esit-

tämään autonkuljettajia. Kaksi kahvilan tarjoilijatyttöä (Pirkko Mannola ja 

Brita Koivunen) puolestaan esiintyy ministerin tyttärinä tavoitteenaan hank-

kia varakkaat aviomiehet. Romanssit syntyvät ja loppupaljastukset johtavat 

tällä kertaa epäsäätyisiin avioliittoihin. Tämä on sinänsä ollut harvinaista sii-

henastisissa suomalaisissa elokuvissa. 1950-luvun tukkilaiselokuvissa talol-

listen tyttöjä kosiskelleet tukkilaiset paljastuivat lähes säännönmukaisesti 

metsänhoitajiksi tai insinööreiksi. Oikeaan tukkilaiseen ihastunut tytär taas 

paljastui onnellisessa lopussa köyhistä oloista lähtöisin olevaksi ottotyttärek-

si. Sääty nähtiin osaksi verenperintöä, eikä sitä vastaan sopinut rikkoa.3

Lainahöyheniin puetut työläishahmot, jotka ovat tottumattomia seura-

piireissä, eivätkä tunne tapakäyttäytymisen hienouksia, toimivat elokuvis-

sa taattuna komiikan käyttövoimana. Samalla he kuitenkin näyttäytyvät ai-
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toina ja inhimillisinä vastakohtana rappioelämää viettävälle seurapiiriker-

malle. Aarne Tarkaksen farsseista välittyy selkeästi hänen useasti esille tuo-

mansa väite siitä, kuinka hyvät ihmiset tekevät työtä ja huonot elävät rik-

kaudellaan.4

Rillumarei-elokuvat

1960-luvulla tehtiin enää yksi ns. rillumarei-elokuvien perinnettä jatkava elo-

kuva, Reino Helismaan käsikirjoittama Mullin mallin (Veikko Itkonen 1961). 

Se on työmaalle sijoittuva sekava hassuttelu, jossa naurun ohella korostuu ka-

pinahenki ja työmiehen ja herran vastakkaisuus. Tämä tulee esiin huumorik-

si käännettynä esimerkiksi työmiesten laulamassa kappaleessa Tientekijät:

 
Työ jos oisi herkkuva,
niin herrat ite tekis se.
Mutta kun se rankkaa on,
niin sen suap tehdä työläinen.5

Rillumarei-elokuvat olivat alun perin 1950-luvun alkupuolella valmistunei-

ta Reino Helismaan käsikirjoittamia viihteellisiä musiikkielokuvia. Kriitikot 

teilasivat ne täysin hätäisesti kokoonkyhätyiksi ja huonoa makua edustaviksi 

tekeleiksi, ja rillumareista tuli halveksiva yleisnimitys huonolaatuiselle viih-

teelle.6

Elokuvassa Mullin mallin näkyy Sakari Heikkisen hahmottama Helismaan 

laulunteksteille tyypillinen rilluttelun ekonomia, jossa työhön suhtaudutaan 

kahdella erilaisella tavalla. Toisaalta työtä kunnioitetaan mutta ilman min-

käänlaista sen heroisointia, toisaalta työtä taas vähätellään jopa laiskuuden 

ylistykseen asti. Tällainen suhtautumistapa oli Heikkisen mukaan rillumarei-

kulttuurissa korostuneempi.7 Elokuvan tientekijät laulavat, kuinka ammat-
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timiehiltä käy työnteko, vaikka kallio pitäisi puhkaista. Herrat voivat luottaa 

työn jälkeen, yhtäkään turhaa mutkaa ei tiehen tehdä. Päällimmäisenä on 

kuitenkin mielessä työn raskaus ja pakkotahtisuus sekä työmiehen epätasa-

arvoinen osa verrattuna herroihin:

Känsät siitä palkaks saa
hakkua kun heiluttaa.
Kanki jos ei jyskähtäis
niin pomo yskähtäis.
[…]
Työmies kun tietyössä kaevaa ja koapii,
Herra vuan laeskana peätänsä roapii.8

Tarkaksen farssit ja viimeiset ”helismatisoinnit” jäivät ainoiksi viihteellisik-

si komedioiksi 1960- ja 1970-luvuilla, jossa työtä tekevä väestö on pääosas-

sa. Muut tarinatyypit olivat joko huomattavasti vakavampia tai ainakin alle-

viivatun opettavaiseksi tarkoitettuja elokuvia.

Työläisnuorisokuvaukset

1960-luvulla yleistyivät erilaiset nuorisoaiheiset elokuvat. Tämä liittyi nuo-

risokulttuurin nousuun ja nuorison ostovoiman kasvuun, ja toisaalta sen 

voi nähdä osana yhteiskunnallista suurta muuttoa ja suurten ikäluokki-

en aikuistumisprosessia.9 Suomalaisia nuorisoelokuvia analysoineet Erkki 

Astala ja Tommi Hoikkala ovat jakaneet nuorisokuvaukset karkeasti kah-

denlaisiin tarinatyyppeihin: sopeutumistarinoihin ja identiteettitarinoihin. 

Sopeutumistarinat kuvaavat nimensä mukaisesti nuorten sopeutumista ai-

kuismaailmaan ja elämän välttämättömyyksiin. Sellaiset elokuvat, joissa so-

peutuminen ei onnistu ja lähtökohtana on nuorten piittaamattomuus ja uh-

ma, voi nimetä ongelmanuorisoelokuviksi. Kehityskertomuksiksi rakentu-
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via sopeutumistarinoiden juonikuvioita taas voi kutsua aikuistumiseloku-

viksi.10

Identiteettitarinoiden nuorilla ei puolestaan ole selkeää päämäärää sopeu-

tumisesta aikuisten yhteiskuntaan. Niissä keskitytään nuoriin omana itse-

nään ja heidän oman identiteettinsä muovautumiseen. Identiteettitarinoiden 

päähenkilöillä on omaa tahtoa, ja he muokkaavat omaa elämäänsä sellaisilla 

tavoilla, jotka eivät sovi sopeutumistarinan kaavaan.11

Sopeutumistarinoissa työ edustaa yhtä niistä yhteiskunnallisista pakois-

ta, jotka kuuluvat aikuiselämään. Työ näyttäytyy siten moraalisena kysymyk-

senä, sen vastakohtana on nautinto ja joutilaisuus.12 Huomionarvoista on 

se, että Astalan ja Hoikkalan luonnehtimat sopeutumistarinat kuvaavat lä-

hes poikkeuksetta työläisnuoria, kun taas identiteettitarinoissa esiintyvät 

ylioppilaat tai abiturientit.13 Tätä kyseiset sosiologit eivät panneet merkille. 

Nuorisoelokuvien välittämä kuva näyttää näin erikoisen vinolta: työläisnuor-

ten osana on oppia sopeutumaan vallitsevaan yhteiskuntaan, kun taas kes-

kiluokkaiset nuoret voivat reflektoida omaa elämäänsä omista lähtökohdas-

taan käsin. 

1960-luvun sopeutumistarinoista kärjekkäin on elokuva Jengi (Åke 

Lindman 1963). Siinä maalaiselämään tyytymättömät viattomat nuoret 

Paavo (Esko Salminen) ja Eeva (Tarja Nurmi) muuttavat kaupunkiin, hank-

kivat itselleen töitä toinen rakennustyömaalla ja toinen keittiöapulaisena, ja 

tutustuvat työkuvioissa villiin nuorisoporukkaan. Jengin aika kuluu menoa ja 

meininkiä keksien, juopotellen, irstaillen ja varastellen. Maalaisnuoret epä-

röivät hurjaa menoa mutta roikkuvat kuitenkin mukana. Remuaminen saa 

viimein ikävän lopun, kun Paavo menehtyy onnettomuudessa. Elokuvan lop-

pukuvissa Eeva palaa tuhlaajatyttönä kotiin Paavon lapsi sylissään. 

Jengin päähenkilöt ovat pienviljelijätaustaisia työtä tekeviä nuoria ilman 

koulutusta. Maalaisnuoret eivät pärjää kaupungissa, asunto- ja työasiat ei-
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vät luista parhaalla mahdollisella tavalla. Syy sopeutumattomuuteen löytyy 

kuitenkin huonoille teille johdattavasta ystäväpiiristä, jenginuorista samois-

sa työpaikoissa. Tarina on rakennettu nk. porttiteorian muotoon: kun pirul-

le antaa pikkusormen, se vie kokonaan. Elokuvan pääsanoma on se, että pa-

hatapaista ja helposti houkuteltavissa olevaa – siis yksinkertaista – työväes-

töä saa ja pitääkin moralisoida.

Virkistävän poikkeuksen 1960-luvun nuorisokuvauksissa tekee elokuva 

Punatukka (Maunu Kurkvaara 1969). Se kertoo 19-vuotiaasta tytöstä Tutusta 

(Tarja Markus), joka työskentelee teollisuuslaitoksen pakkaamossa. Elokuva 

on epätavallisesti identiteettitarina, jonka päähenkilö kuuluu työväestöön. 

Siinä kuvataan yhtä kesäistä viikkoa pakkaajatytön elämässä. Isojakin asi-

oita sattuu, mutta eniten tapahtuu tytön mielessä. Kaavamaisia kehityskul-

kuja ei esitetä, eikä yksinkertaisia ratkaisuja anneta, ennemminkin esitetään 

runsaasti kysymyksiä.

Tutu kokee huonetoverinsa itsemurhan ja löytää uuden miessuhteen sa-

man viikon aikana. Hän pohtii elämäänsä ja kysyy: ”sitä kun päivästä toiseen 

tekee samaa liikettä alkaa vähitellen kysyä miksi?” Tutu tuntee muuttuneen-

sa. Aikaisemmin hän koki vain purjehtivansa kaiken keskellä eikä nähnyt mi-

tään, nyt hän on herännyt huomaamaan jotakin uutta. Samalla häntä pelot-

taa se, että jäisi paikoilleen. 

Punatukka on hyvä esimerkki siitä, ettei itsensä etsintä ole ylioppilasnuo-

rison etuoikeus. Hiukan samalla suunnalla, oman identiteetin jäljillä, liik-

kuu myös elokuvan Punahilkka (Timo Bergholm 1968) koulukotityttö Anja 

(Kristiina Halkola). Tytön oman identiteetin esitetään olevan kateissa, eikä 

hän sen tähden pysty sopeutumaan yhteiskuntaan. Yhteiskunta ei kuiten-

kaan tarjoa keinoja identiteetin etsinnän avuksi, ja Punahilkan on palattava 

koulukotiin. Verrattuna Kurkvaaran elokuvaan on Bergholmin Punahilkka lä-

hempänä sopeutumistarinaa, vaikka aivan toisenlaisin sävyin kuin varhem-
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mat moralistiset elokuvat. Ohjaajan päämääränä oli nimittäin osoittaa, kuin-

ka kurinpitolaitosten muokkaamien yksilöiden oli mahdotonta sopeutua sii-

hen yhteiskuntaan, joka itse oli nuo laitokset tuottanut.14

Yrittämiskertomukset

Kaksi uuden aallon elokuvaa, Kesyttömät veljekset (Erkko Kivikoski 1969) ja 

Yhden miehen sota (Risto Jarva 1974) sisältävät samantyyppisen peruskerto-

muksen työläisestä, joka ryhtyy yrittäjäksi. Elokuvien juonen jännite perus-

tuu siihen, miten hanke onnistuu. Kesyttömissä veljeksissä toinen veljeksistä 

on kirjaltaja, joka pitää työehtojaan epäoikeudenmukaisina ja ostaa asunto-

säästörahoilla oman pienen kirjapainon. Alku on hankalaa, mutta loppujen 

lopuksi yritys pääsee jaloilleen ja myös tulehtunut suhde vaimoon korjaan-

tuu. Elokuvan keskeinen teema on työläistaustaisen yrittäjän ja hänen poliit-

tisesti radikaalin ja boheemin veljensä suhde.

Risto Jarvan Yhden miehen sota taas kertoo lapiomies Erik Suomiehestä 

(amatöörinäyttelijä Eero Rinne), joka myy vanhempiensa kotitilan ja ottaa 

pankkilainaa ostaakseen kauhakuormaajan. Asunnoksi siirtotyömailla kier-

telyyn hankitaan vanha linja-auto, johon kolmihenkinen perhe ja aputyö-

mies ahtautuvat. Tällä kerta sosiaalisen nousun tavoittelu ei tuota tulos-

ta. Kaikki menee mynkään. Aliurakoitsija kokee vastoinkäymisen toisensa 

jälkeen ja lopulta menettää kauhakuormaajansa. Perhe muuttaa Ruotsiin. 

Elokuvan perussävy on ankea ja harmaa. Siirtotyömaiden maailma on rikki-

revittyä, juuretonta ja tilapäistä, vuodenaika pimeä. Täysin lohduton eloku-

va ei kuitenkaan ole, toivoa antavat roolihahmojen inhimillisyys ja lämmin 

karheus sekä heidän luottamuksensa siihen, että täydellisen mahalaskun jäl-

keen voi aloittaa uudelleen lahden toisella puolella.
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Elokuvan sanomaa on Christer Kihlman kuvannut seuraavasti:

Kapitalistinen järjestelmä ei ole niitä varten, jotka aloittavat tyhjin käsin. Tätä ka-
pitalistisen yhteiskunnan julmaa perusluonnetta kuvaa Yhden miehen sota erin-
omaisen selventävällä ja vakuuttavalla tavalla. Kuitenkaan elokuvaan ei sisäl-
ly juuri lainkaan poliittista julistusta. Uskon että tämä antaa elokuvalle sen voi-
man.15

Pieni aliurakoitsija joutuu suururakoitsijan armoille mutta toisaalta huomaa 

ajautuneensa kauas työläistaustastaan. Lakkoa ei voi enää kannattaa, kun 

se kohdistuu omaan yritykseen. Eikä apumieheksi palkatun entisen työto-

verin kanssa voi enää kaveerata, kun joutuu antamaan hänelle lopputilin. 

Lokeroivan yhteiskunnan järjestystä on hankala rikkoa.

Yhden miehen sota on niitä uuden aallon elokuvia, joita elokuvateattereis-

sa ei käyty katsomassa, mutta kun ne esitettiin televisiossa, oli suosio dra-

maattisen korkea. Vuoden 1975 televisioesitys keräsi 1,8 miljoonaa katselijaa 

ruudun ääreen. Esitysaika oli tosin otollinen, joulupäivä. Yhden miehen sota 

onkin yksi arvostetuimmista 1960- ja 1970-lukujen yhteiskunnallisista eloku-

vista, ensimmäinen oli ollut saman ohjaajan Työmiehen päiväkirja (1967) ja 

toinen Mikko Niskasen Kahdeksan surmanluotia (1972).

Aikalaiskriitikot kiittelivät ennen kaikkea elokuvan realistisuutta. 

Todentuntuisuus ja dokumentinomaisuus olivat hienoin arvolause, jonka 

fiktiivinen elokuva saattoi saada. Lisäksi arvostettiin elokuvan kerroksellista 

ja kokonaista ihmiskuvaa – juuri sen takia hahmot tuntuivat reväistyltä to-

dellisesta elämästä.16 Yhden miehen sota vastasi siis mitä ilmeisemmin oman 

aikansa käsitystä tietyn työläisväestön elämästä. Myös elokuvan taiteellisil-

la arvoilla oli varmasti vaikutusta sen kiinnostavuuteen – tuskin lähes kaksi 

miljoonaa suomalaista olisi katsonut mitä tahansa siirtotyöläisistä kertovaa 

dokumenttia edes joulupäivänä. 
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Työväestö yhteiskunnassa

Merkittävin syy sille, että työväestöä haluttiin kuvata suomalaisessa eloku-

vassa, oli elokuvan uuteen aaltoon kuulunut yhteiskunnallisuuden vaatimus. 

Mikä tahansa yhteiskunnallisuus ei kuitenkaan kelvannut. 1960-luvun puo-

livälissä valiteltiin sitä, että suomalaisen elokuvan uusi aalto kuvasi edelleen 

samoja yhteiskunnan kerroksia kuin elokuvat aikaisemminkin. Elokuva toi-

mi edelleen keskiluokan arvomaailman peilinä.17 Työväestö puuttui uuden 

aallon valkokankaalta.

Risto Jarvan Työmiehen päiväkirja (1967) oli suora vastaus tämänkaltai-

seen kritiikkiin. Se on yksi 1960-luvun kehutuimpia kotimaisia elokuvia niin 

aikalais- kuin jälkiarvioissakin. Ennen kaikkea arvostettiin sen läpimurto-

na koettua sisältöä. Valtion elokuvatarkastamolle lähetetyn sisältöselvityk-

sen mukaan Työmiehen päiväkirja kertoi  ”rakkauden kehittymisestä, yksi-

löllisestä ja yhteiskunnallisesta vastuusta, ymmärtämyksestä, itsensä voitta-

misesta, hyväksymisestä, sukupolvien välisestä erosta, asenteiden vaikutuk-

sesta ihmisten välisiin suhteisiin, sodan mielettömyydestä, lapsuudenkoke-

musten vaikutuksesta, luokkatietoisuuden vähenemisestä ja tiedostamisen 

vaikeudesta suomalaisessa yhteiskunnassa 1966”.18

Työmiehen päiväkirja oli suoraa kommenttia studiokauden säädynmukai-

sia romansseja kohtaan. Elokuvan ensimmäinen jakso oli nimeltään Häät – 

avioliitto yli luokkarajojen. Juhani, työläistaustainen hitsaaja (Paul Osipow) 

ja Ritva, porvaristaustainen konttoristi (Elina Salo) menevät naimisiin eloku-

van alussa. Luokkarajojen lisäksi ylittyivät kerronnalliset konventiot: tarina 

alkaa siitä, mihin muut yleensä loppuvat, lupaukseen ikuisesta onnesta.

Elokuva historiallistaa roolihahmojensa todellisuuden. Ritvan ja Juhanin 

erilaiset menneisyydet ovat johtaneet yhteiseen nykyisyyteen, ja onnellisen tu-

levaisuuden luomiseksi nuoren parin on ylitettävä omat menneisyyden taak-
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kansa. Painolastina molemmilla on isän traaginen sotakohtalo. Lisäksi suku-

polvien ketjussa kulkeva kansakunnan jakautuminen on osallistunut traumo-

jen syntyyn. Ohjaaja näki päähenkilöt – sotien jälkeisen sukupolven – toivon 

sukupolvena siinä mielessä, että heille mennyt ei ollut enää samanlainen kipu-

piste kuin vielä heidän vanhemmilleen oli ollut. Traumoja työstämällä mennei-

syyden rasitteista saattoi päästä eroon. Optimistinen asenne näkyy elokuvan 

lopussa, joka päättyy onnellisesti raskaista vastoinkäymistä huolimatta.19

Vuonna 1967 valmistuneen Työmiehen päiväkirjan päävire oli siis op-

timistinen ja vahvasti toivoa antava. Samaa ei kuitenkaan voi sanoa niistä 

1970-luvun yhteiskunnallisista elokuvista, joissa pääosassa oli työväestö. 

Muutamassa vuodessa kerronnan sävyt muuttuivat. Kärjistäen voi sanoa, 

että analyyttinen kollaasi vaihtui perinteiseksi murhenäytelmäksi.

Elokuvien Kahdeksan surmanluotia (Mikko Niskanen 1972) ja Laukaus 

tehtaalla (Erkko Kivikoski 1973) tarina on rakennettu yhtenäisellä tavalla. 

Aluksi nähdään tai kuullaan jo elokuvien nimistä tutuksi tulleet laukaukset. 

Elokuvat keskittyvät sitten rakentamaan ymmärrystä siitä, mikä niihin johti, 

miksi sellainen veriteko pääsi tapahtumaan. Näin saadaan katsojan huomio 

kiinnittymään oleelliseen, syihin ja seurauksiin, sen sijaan että elokuva kat-

sottaisiin vain henkilökohtaisena tragediana tai jonkin sortin tapahtumakes-

keisenä jännitysnäytelmänä.

Kahdeksan surmanluotia on niin ikään suomalaisen elokuvan merkkite-

oksia. Niskanen leikkasi alun perin neliosaiseksi, runsaan viiden tunnin mit-

taiseksi televisiosarjaksi valmistuneen draaman myös runsaan kahden tun-

nin pituiseksi elokuvaversioksi. Elokuva kertoo tarinan siitä, miksi sisäsuo-

malainen pienviljelijä päätyy ampumaan neljä kotiansa lähestyvää poliisia. 

Työttömyys, köyhyys ja viina autioituvalla ja tulevaisuudettomalla maaseu-

dulla kiertyvät kohtalokkaaksi vyyhdiksi pieniviljelijä Pasin (Mikko Niskanen 

itse) ja tämän perheen elämässä.
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Elokuvan arvostukseen ja suosioon – 2,3 miljoonaa televisiokatselijaa 

vuonna 1972 ja 1,5 miljoonaa vuonna 1973 seurasivat pitkää viiden tunnin 

versiota – johtaneita tekijöitä on paljon. Ensinnäkin niin neljän jakson te-

levisioversio kuin elokuvateatteriversio ovat taiteellisesti upeita. Lisäksi on-

nistunut naturalistinen vaikutelma oli tässäkin tapauksessa aikalaiskatso-

jille mieleen. Elokuvan perustuminen tositapahtumiin toi sille lisäarvoa; 

Pihtiputaalla vuonna 1969 tapahtuneet verityöt olivat yleisön hyvässä muis-

tissa. Uskottavuutta lisäsi myös se, että Mikko Niskaselle – teoksen ohjaajal-

le, käsikirjoittajalle ja päänäyttelijälle – tapahtumaympäristö Kainuussa oli 

omakohtaisesti tuttu.

Pienviljelijähahmoa oli varmasti erilaisten katsojien helppo lähestyä ja hä-

nen asemansa tuntui ymmärrettävältä. Niskanen onnistui kuvaamaan kos-

kettavasti roolihahmonsa suhteen luontoon ja eläimiin, mikä oli omiaan he-

rättämään nostalgisen kaipuun menneeseen maailmaan yhteiskunnallisen 

rakennemuutoksen karusta todellisuudesta huolimatta. Lisäksi voi ajatella, 

että ongelmavyyhdillä oli jonkinlainen myyttinen kansallinen ulottuvuuten-

sa. Klassikkokappaleessa tuhansien murheellisten laulujen maasta kiteytyy 

omalaatuinen kulttuurinen perintö. Työttömyys, viina, kirves ja perhe, lumi-

hanki, poliisi ja viimeinen erhe -riimin20 ymmärretään kuuluvan suomalai-

suuden ytimeen, niin karmealta kuin se kuulostaakin. Elokuva ei myöskään 

julistanut selkeän poliittisesti.

Lähestulkoon kaikki nämä elementit puuttuivat Erkko Kivikosken vuonna 

1973 valmistuneesta elokuvasta Laukaus tehtaalla. Se ei ole jäänyt millään 

tavalla elokuvataiteen merkkiteokseksi, vaikka ohjaaja sai siitä Jussi-palkin-

non. Yleisöä elokuva kyllä kiinnosti. Elokuva näytettiin televisiossa 2.12.1975, 

ja lähes joka toinen suomalainen, 2,0 miljoonaa henkeä katsoi sen.

Laukaus tehtaalla -elokuvalla oli avoimen poliittiset lähtökohdat. 

Elokuvan mainoslause kiteytti sen perussanoman: ”Elokuva on tarkoitettu 
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kaikille omilla aivoillaan ajatteleville, erityisesti niille, jotka vielä kuvittele-

vat, ettei työllä ja pääomalla ole ristiriitaa”. Kamppailu kapitalismia vastaan 

aiheutti ristiriitoja myös elokuvan tuotannossa ja levityksessä. Suomalaiset 

metallitehtaat eivät halunneet tilojansa käytettävän tällaiseen tarkoituk-

seen, ja kuvauslupa järjestyi vasta hankaluuksien jälkeen VR:n konepajalle 

Hyvinkäälle. Myöhemmin suurimmat elokuvateatteriketjut kieltäytyivät esit-

tämästä elokuvaa.21

Laukaus tehtaalla kertoo siitä, kuinka perheyhtiön 1800-luvulla perusta-

ma metallitehdas on fuusioitu suureen kasvottomaan konserniin, ja yksi teh-

taan osastoista lakkautetaan kannattamattomana. Järjestäytyneet työmie-

het yrittävät kaikkensa, mutta kohtalo on lohduton: lopputili tulee, pienel-

tä tehdaspaikkakunnalta ei löydy muuta työtä, itserakennetut talot ja puu-

tarhat on jätettävä, ja moni joutuu tyhjän päälle, ylitsepääsemättömiin vai-

keuksiin. Kun kaikki keinot on käytetty turhaan, yksi metallimiehistä pää-

tyy ampumaan tehtaan uuden toimitusjohtajan, kasvottoman kapitalismin 

edusmiehen.

Elokuva nostalgisoi mennyttä tehdasyhteisöä, jossa suhteet johdon ja työ-

väen välillä olivat lämpimät, ja ongelmat pystyttiin selvittämään yhteisym-

märryksessä. Mennyt personifioituu väistyvään ikääntyneeseen toimitusjoh-

tajaan, perheyhtiön perustajan poikaan, jolla ei enää ole todellista valtaa. 

Hän heltyy työläisten inhimillisen hädän edessä mutta ei voi tehdä mitään.

Kehityskulku esitetään väistämättömänä: kiristynyt kilpailu, pienet tuo-

tesarjat, vanhat työmuodot ja raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen 

nousu aiheuttavat kannattavuusongelmia. Tilastot puhuvat korutonta kiel-

tään, yhtymän risupartaiset tuotantomatemaatikot suorittavat laskelmia ja 

tekevät ennusteita. Mitään ei ole tehtävissä, osasto on suljettava, johto veto-

aa kylmän rationaalisesti maailmanlaajuiseen rakennetyöttömyyteen.

Yhteiskunnallinen muutos, jota elokuva peräänkuuluttaa on niin valta-
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va, että sen oma toivonsäie ei kanna elokuvan esittämään todellisuuteen. 

Maailmantalouden ehdottomuuden edessä yhden työmiehen ääneen lau-

suttu unelma siitä, että koneet joskus ovat työläisten omistuksessa, ei va-

kuuta. Metallimiesten kohtalo näyttää lohduttomalta. Kaiken – aivan kaiken 

– pitäisi muuttua.

Yhtä lohduton on omakotirakentajan kohtalo Jaakko Pakkasvirran eloku-

vassa Jouluksi kotiin (1975). Omaa taloa rakentava rakennustyömies Urho 

Suomalainen (Paavo Pentikäinen) tappaa itsensä työllä. Hautajaisissa puo-

luetoimitsija – jolla ei ollut aikaa keskustella Urhon lainasta – pitää korkea-

lentoisen puheen, siitä kuinka ”Urho niin kuin isänsäkin, tiesi ainoan kei-

non tällaista epäoikeudenmukaisuutta vastaan.[…] Puolue ja työväenluok-

ka liittolaisineen vie järkkymättä eteenpäin sitä kamppailua, jolla saavutam-

me ihmisoikeusmaisen yhteiskunnan, sosialismin”. Urhon oma unelma oli-

si ollut lähempänä, kaunis saumaus tiilissä, vaimolle verhot, lapsille vanna, 

oma koti.

Kun Työmiehen päiväkirja (1967) oli yhteiskunnallisen työläiseloku-

van päänavaus, oli Jouluksi kotiin (1975) sen loppunäytös. Sen tuottamal-

la Filmityö Oy:lla oli kyllä ollut suunnitelma seuraavaksi vuodeksi elokuvas-

ta Veteraani, joka kertoisi ”juuri eläkkeelle siirtyvän ammattiyhdistysjohta-

jan muistelmat vuosisadan alkupuolelta tähän päivään”. Sen sijaan syntyikin 

Eino Leinon elämästä kertova elokuva Runoilija ja muusa (Jaakko Pakkasvirta 

1978).22 Jouluksi kotiin jäi siten viimeiseksi osallistuvaksi työläiskuvaukseksi. 

Syyt juontuvat varmasti niin tulehtuneesta elokuva-alasta kuin yhteiskunnal-

lisesta tilanteesta yleisemmin.

Jouluksi kotiin  -elokuvan huonoa yleisömenestystä on selitetty sille an-

netuilla syrjäisillä teattereilla – elokuvan ei uskottukaan menestyvän – ja sa-

maan aikaan sattuneilla televisioiduilla jääkiekon maailmamestaruuskisoil-

la.23 Mutta eivät muutkaan 1970-luvun yhteiskunnalliset tragediat saaneet 
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juuri sen enempää yleisöä liikkeelle teattereihin. Jouluksi kotiin -elokuvaa 

kävi katsomassa runsas 5 000 katsojaa. Samaa suuruusluokkaa olevia vä-

häisiä elokuvateatterikatsojalukuja oli aikaisemmin esillä olleilla työläisku-

vauksilla Laukaus tehtaalla 1973 (6 250) ja Yhden miehen sota 1974 (7 000).  

Vertailun vuoksi on hyvä ottaa esille muutamien muiden kotimaisten eloku-

vien katsojalukuja samalta aikakaudelta: Mies joka ei osannut sanoa ei (Risto 

Jarva 1975) 280 000, Uuno Turhapuro (Ere Kokkonen 1973) 610 000 ja Maa 

on syntinen laulu (Rauni Mollberg 1973) 710 000 katsojaa. Se, että elokuva 

Jouluksi kotiin jäi lähes tuntemattomaksi, johtuu muista syistä. Sitä ei ole 

koskaan esitetty televisiossa kuten muita työläiselokuvia.

Jouluksi kotiin -elokuva on kuitenkin tutkimuksellisesti kiinnostava. Sitä 

voisi luonnehtia järjestäytyneen työväenliikkeen omakuvaksi hetkellä, jo-

ka sijaitsee jonkinlaisessa välitilassa nostalgisen menneisyyden ja utopis-

tisen muutoksen välissä. Työväenliikkeen symboliikkaa esitetään lähes kli-

seisyyteen asti nostalgisessa hengessä. Päähenkilö Urhon koko perhe osal-

listuu ammattiosaston kokoontumisiin työväentalolla. Mies on kokoukses-

sa, vaimo keittää muiden naisten kanssa kahvia ja lapset leikkivät mukana. 

Urhoa yritetään houkutella takaisin torvisoittokuntaan, jonka jäsenten kes-

ki-ikä näyttää noin 70 vuodelta. Julisteiden liimaamisestakin puhutaan, mut-

ta Urho ei talonrakentamiseltaan ehdi. Työväentaloa koristavat SKP:n tun-

nukset ja kiiltävät voittopokaalit 1930-luvun urheilukilpailuista. Entisiä seu-

ranäytelmiä muistellaan ja perinteistä talkoohenkeä ihaillaan: Urhon talon 

perustukset valetaan talkoilla onnellisissa merkeissä, muistellaan työväenta-

lon talkoita ja illalla tanssitaan talolla talkootanssit. Asiaankuuluvia työväen-

marsseja soitetaan. Nostalginen sävy näyttäytyy surullisena.

Elokuvassa työmiehen elämä kytkeytyy suoraan kansakunnan jaettuun 

historiaan. Urho kuuluu sukupolvien ketjuun, joka on ottanut tehtäväk-

seen taistella paremman maailman puolesta. Historian taakka on jatkuvas-
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ti läsnä, isien menneisyyttä muistellaan, omat muistot toistuvat houreunis-

sa. Esimerkiksi kansalaissodan perinnöstä kertova kohtaus sisältää myyttisiä 

elementtejä suomalaisesta luonnosta ja kesäisestä järvimaisemasta. Urho on 

hakemassa kotimökistään maalta viimeistä perintöosaansa, puutavaraa ta-

loonsa. Hän saunoo kahden iäkkään työväenveteraanin kanssa, he istuvat 

savusaunan edessä rivissä hiljaa, katselevat järvelle ja kulauttavat yhtäaikai-

sesti sahtia paperimukeistaan. Tyyni järvi on kaunis illan hämärässä, lintu-

jen ääniä kuuluu. Urhon kertojaääni taustalla kertoo vuoden 1918 tapahtu-

mista, siitä miksi järveä kutsutaan Kuolemajärveksi.

Koko elokuvayleisöä elokuvan historiallisuus ei kuitenkaan vaikuttanut. 

Jouluksi kotiin elokuvan vastaanotosta tehtiin kyselytutkimus Tampereella 

näytäntöjen yhteydessä. Yleisöltä kysyttiin, olivatko Urhon muistelot isän-

sä kohtalosta kansalaissodan ajoilta sekä Urhon äidin jutustelut [menneis-

tä] elokuvan kantava voima. Sitä mieltä oli vasemmistolaisista katsojista kak-

si kolmasosaa (68 prosenttia), mutta ei-vasemmistolaisista katsojista ainoas-

taan 38 prosenttia. Jälkimmäisistä lähes yhtä suuri osuus näki muisteluosuu-

det päinvastoin muista tapahtumista irrallisina osioina.24

Yleisön poliittiset mielipiteet heijastuivat myös siihen, koettiinko elokuva 

uskottavaksi ja nähtiinkö sillä olevan taiteellista arvoa. Lähes kaikki vasem-

mistolaiset katsojat pitivät elokuvan tapahtumia todentuntuisina (95 pro-

senttia), ei-vasemmistolaisista katsojista vain puolet (52 prosenttia). Suuri 

osa vasemmistolaisista katsojista oli sitä mieltä, että elokuva oli taiteellisesti 

hallittua ja varmaa työtä (72 prosenttia). Ei-vasemmistolaisista puolet oli sa-

maa mieltä (48 prosenttia).25 Avoimen poliittisuuden ei siis kuitenkaan koet-

tu kokonaan pilaavan elokuvan taiteellisuutta.

Jouluksi kotiin -elokuvan päävirekin sai hyvin erilaisen vastaanoton. Se 

masensi ja oli raskas katsoa suurelle osalle (64 prosenttia) ei-vasemmistolai-

sista vastaajista, kun taas vasemmistolaisille se antoi enimmäkseen (72 pro-

Hanna Kuusi



139

senttia) toivoa paremmasta tulevaisuudesta. Hautajaispuhe oli peräti 92 pro-

sentille vasemmistolaisista katsojista mieleen, he pitivät sitä hyvänä ja asi-

allisena tilinpäätöksenä elokuvalle. Muille elokuvan lopetus oli liian poliit-

tinen.26 

Niin kriitikot kuin yleisökin arvostivat Jaakko Pakkasvirran ohjaustyötä ar-

kirealistisena ja totuudenmukaisena. Monet pitivät sitä taiteellisesti onnis-

tuneena teoksena ja koskettavana tarinana. Tämäkin yhteiskunnallinen elo-

kuva palkittiin: Jaakko Pakkasvirta sai ohjauksesta Jussi-palkinnon. On sää-

li, ettei elokuvaa koskaan näytetty suurelle yleisölle televisiossa. Tämä johti 

siihen, että tätä viimeistä osallistuvaa työläiselokuvaa ei enää edes muiste-

ta. Paradoksaalisesti työläiselokuvan politisoituminen 1970-luvulla johti sen 

totaaliseen kuolemaan pitkäksi aikaa.

1960- ja 1970-lukujen suomalaisissa elokuvissa työväestö oli siis kaiken 

kaikkiaan marginaalisessa asemassa. Sellaisia elokuvia, joissa työväestö oli 

varsinaisena aiheena, oli ainoastaan muutama, ja muutenkin työläishahmo-

ja oli elokuvissa vähän. Keskiluokkainen maailma näyttää kiinnostaneen elo-

kuvan tekijöitä selvästi enemmän. Mielenkiintoista on lisäksi se, että silloin 

kun työläishahmoja elokuvan pääosissa esiintyi, oli sillä yleensä jokin sel-

keä juonellinen tarkoitus. Keskiluokkaisuus näyttäytyi tällä tavalla normil-

ta, josta työväestöön kuuluva hahmo oli tarinan kannalta merkityksellinen 

poikkeus.
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