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I Johdanto



 

Ilkka Antinpoika Nummela 
Jari Ojala – Heikki Roiko-Jokela – Jari Eloranta – Kalevi Ahonen 
 
 
Toiselta kantilta -teoksen1 otsikko kiteyttää Ilkka Nummelan tutkijaprofiilin 
ja persoonan: Ilkalla on hämmentävä kyky kääntää asiat päälaelleen ja tar-
kastella niitä suunnasta, joka ei useimmille tulisi koskaan mieleenkään. Mi-
kä voisikaan olla parempi lähtökohta tutkijalle? Toiselta kantilta katselu 
vaatii näkijältään laajaa tietämystä monista elämän alueista.  

Lukemattomat kerrat professori Nummela on hämmentänyt niin Mu-
sican kahviseurueen, kuin yliopistolle tulleen vierailijaluennoitsijan kääntä-
mällä keskustelun jollekin aivan odottamattomalle elämänalueelle. Kun 
muut keskustelijat ovat vasta pääsemässä vauhtiin edellisessä aiheessa, on 
Nummela vaihtanut jo toiseen, joskus kolmanteenkin keskustelunavaukseen 
– ja useimmiten tarkastellen asioita toiselta kantilta.  

Savolaisena professori Nummelaa tuskin voi pitää, mutta ainakin kah-
denkeskisissä juttutuokioissa usein jää tunnelmaksi, että sanomisen ymmär-
täminen jää kuulijan vastuulle. Jo pelkästään siitä syystä, että jotain paina-
vaa lausumaa tai väitettä ei seuraa mitään selitysosaa. Ja kun tarina jatkuu, 
Ilkka on jo useita kuulijan odottamia lauseita kauempana. Tai sitten jo aivan 
eri asiassa. 

”Huolia, murheita?”, on tuttu fraasi, jonka Historican käytävillä har-
hailevat opiskelijapolvet ja kollegat ovat oppineet kuulemaan. Ilkka Num-
mela onkin vuosikausia ollut yksi Historian ja etnologian laitoksen pide-
tyimmistä opettajista. Joskin osa Ilkan avauksista lienee vuodesta toiseen 
jäänyt hämmentäviksi niin opiskelijoille kuin kollegoillekin. Osin siksi, että 
monella alueella hän on ollut vuosikausia, ellei vuosikymmeniä kansainvä-
listäkin alan keskustelua edellä. Taloudellisen eriarvoisuuden ginin kerroin-

                                                 
1 Nummela 2004. 
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ta hän opetti jo 1980-luvulla – toki mittari silloin laajasti tunnettiin, mutta 
harvemmin sitä käytettiin taloushistoriassa. Biometristä elintasoa hän opettu 
seuraavan vuosikymmenen alussa, juuri kun tutkimussuuntaus oli vasta syn-
tymässä taloushistorian piirissä. Osa avauksista on laajentunut tutkimuksiksi, 
mutta osa odottaa Ilkan pöytälaatikon uumenissa viimeistelyä. 

Taloushistorian opettamisessa humanistisessa tiedekunnassa on omat 
haasteensa, varsinkin kun viime vuodet taloushistoria on ollut ainoastaan 
maisteriopintojen aine. Laadullisen tutkimuksen pohjakoulutuksen saaneita 
on ollut vaikea motivoida kvantitatiiviseksi pelättyyn oppiaineeseen maiste-
riopintojaan suorittamaan. Opiskelijamäärät ovat kenties jääneet pieniksi, 
mutta laatu lienee kohdallaan: taloushistoriasta valmistuneet ovat pärjänneet 
hyvin työmarkkinoilla, onpa useampikin Ilkan oppilaista edennyt urallaan 
professoreiksi saakka. 

Ilkka Nummela on oman työyhteisönsä kehittäjä. Useimmat Historian 
ja etnologian laitoksen yhteisölliset innovaatiot on kehitelty Ilkka Antinpo-
jan ajatushautomossa; oli sitten kyseessä retki milloin minnekin, nyyttikestit 
kahvihuoneessa tai vaikkapa yllätystarjoilut vierailijoille. Aivan omaa luok-
kaansa ovat jokajouluiset pidot Salokadulla, jonne on kutsuttu vankka jouk-
ko Ilkan ja Heljän ystäviä eri elämänalueilta. Musiikin ja turkulaispainottei-
sen menun siivittämänä on solmittu monia tuttavuuksia, puhuttu milloin 
mistäkin – yleensä asian vierestä. Ilkka ei epäile heittää itseään peliin, eikä 
kustannuksia lasketa. Hyvinvoinnin tutkijalla on toimissaan laajempi visio 
siitä, miten yhdessä tehden voisimme saavuttaa enemmän ja paremmin. Hy-
vä tulos perustuu lopulta ihmisiin ja siihen, että heillä on hyvä olla.  

Yhteisö on saanut myös aika ajoin tuta räväkän Nummelan, joka ei 
mielipidettään piilota silloin kun hänellä sellainen on – sen enempää suuris-
ta kuin pienistäkään asioista. Oli sitten kyseessä opiskelijavalinnat, opinto-
suunnitelmat, tutkimusstrategia, ilmoitusten teippailu Historican oven-
pieleen, kahvilaadun valitseminen laitoskokouksiin tai tohtorikoulutettavan 
pöydän paikka, aina on professori Nummelalta perusteltu mielipide saatu. 

Matkaseurana Ilkkaa parempaa saa hakea. Paljon kiertäneenä, näh-
neenä ja kokeneena hän on turvallinen kumppani, suuntautui reissu sitten 
minne maailman kolkkaan hyvänsä. Arkistotutkimusmatkoja Ilkka on tehnyt 
muun muassa Ruotsiin, Venäjälle, Saksaan ja Kanadaan. Ilkan hämmentävä 
tietomäärä on avuksi: milloin hänet on nähty auttavan itävaltalaista eläke-
läispariskuntaa Istanbulin lentokentällä, milloin hän antautuu tuntien kes-
kusteluun bussikuskin kanssa aiheena linja-auton moottorin välijäähdytys-
järjestelmä. Onpa Nummela nähty myös juoksemassa läpi Wienin kansain-
välisen lentokentän nuoremman kollegansa kera.  

Sporttisuutta on vaikea Ilkkaan yhdistää, joskin armoton penkkiurhei-
lija jaksaa veistää loputtomiin anekdootteja urheilun eri sektoreilta, varsin-
kin jalkapallo- ja jääkiekkoseurojen nykyisyydestä ja etenkin menneisyydes-
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tä. Turkulaisjoukkueet ovat erityisesti lähellä Ilkan sydäntä. Osoituksena 
rakkaasta suhteestaan liikuntaan Ilkka kokosi 50-vuotisjuhliensa kunniaksi 
työyhteisöstä jalkapallojoukkueen, joka otti yhteen opiskelijoiden tiimin 
kanssa. 

Kotomaan lisäksi Saksa lienee Ilkalle rakkain, paitsi matka- ja harras-
tuskohteena, myös tutkimuksessa ja opetuksessa. Jopa siinä määrin, että 
väitöskirjansa Ilkka julkaisi nykyaikana harvinaisesti saksaksi1, ja puoliso-
kin on saksanopettaja. Euroopan suurimman talouden merkitystä ei voi ta-
loushistoriassa kiistää, vaikka harrastuneisuus Saksan kieleen ja kulttuuriin 
on nykyopiskelijoilta ja -tutkijapolvilta hiipunut. Suomen ja Saksan jälkeen 
Ilkalle maista rakkain lienee Ruotsi, jonka autoteollisuuden vankkumaton 
tukija hän on ollut jo vuosikausia.  

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden Ilkka Nummela on sisäistänyt jo 
kauan ennen kuin se yliopistostrategioissa mainittiin. Aktiivisuus näkyy 
lukuisina tutkimusprojekteina yhdessä eri sidosryhmien kanssa, viime vuo-
silta näyttävin on Suomen talouselämän vaikuttajat -hanke2. Hankkeet ovat 
työllistäneet lukemattoman määrän tutkijoita ja opiskelijoita. Monissa hank-
keissa Ilkka on tietoisesti jäänyt taustatoimijaksi, joka on kuitenkin lopulta 
pitänyt lankoja käsissään. Lukematon määrä tekstejä on suodattunut Ilkan 
kautta ennen julkaisemistaan, vaikkei taustatoimittajan nimeä niissä näy-
kään. Ilkka on tullut tutuksi kantaaottavana kirjoittajana Keskisuomalaisen 
lukijoille lukuisilla kolumneillaan.  

Historiayhteisölle Ilkka Nummelan toiminta on näkynyt muun muassa 
Suomen taloushistoriallisen yhdistyksen puheenjohtajana ja Lahden histo-
riapäivien puuhamiehenä. Viimeksi mainittu tehtävä on työllistänyt häntä 
tavattomasti viime vuodet; Ilkka on ollut pitkään päivien ohjelmavastaava ja 
hänen ideahautomostaan on peräisin vuosittaisten tapahtumien kekseliäs 
ohjelma. Nummela toimi jo 1980-luvun alussa Pohjoismaisen historioitsija-
kokouksen sihteerinä Jyväskylässä, junaillen sujuvalla ruotsinkielellä pää-
tilaisuuksia ja paljon muuta. Kokouksesta syntyi neljä julkaisua, joiden toi-
mittaja Ilkka oli – ja tekipä hän vielä tutkimuksenkin siitä, kuinka Jyväskylä 
vaurastui konferenssin myötä. 
 
 

*** 
 
Ilkka Antinpoika pestautui Jyväskylän yliopiston historian laitoksen rulliin 
opiskelijaksi vuonna 1972, opiskeltuaan ensin historiaa Åbo Akademissa. 
Ilkan pro gradu -tutkielma valmistui 1978 opintoaikojen leipätyöstä, kuoma-

                                                 
1 Nummela 1990a. 
2 Ks. Särkkä, Turunen, Valtonen ja Valtonen toisaalla tässä teoksessa. 
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autoliikenteestä. 1  Taloustieteen opinnäyte valmistui seuraavana vuonna. 
Gradun jälkeen Nummela on palannut aika ajoin maantiekuljetuksen histo-
riaan.2  

Opettajan pätevyyden hankkinut nuori maisteri kokeili hetken siipiään 
opettajana Petäjäveden kirkonkylän yläasteella, mutta hänet värvättiin pian 
takaisin laitokselle sotien hintaa analysoivaan hankkeeseen. Vuonna 1982 
valmistui lisensiaatintyö sotien taloudellisista vaikutuksista. Tähän teemaan 
Nummela on palannut useissa artikkeleissaan ja reilu kymmenen vuotta 
myöhemmin julkaistussa kirjassaan3. Väitöskirja puolestaan käsitteli jälleen 
uutta aihepiiriä, kaupunkiekologiaa. Kohteena oli Kuopion kaupunki, jonka 
historian Nummela julkaisi väitöstyötä edeltävänä vuonna.4 Nummela on 
näissä, kuten muissakin tutkimuksissaan käyttänyt innovatiivisesti olemassa 
olevaa arkistoaineistoa, oli sitten kyseessä vaikkapa kaupunkien palovakuu-
tusasiakirjat tai perukirjat; molempien käyttöä hän on myös aktiivisesti opet-
tanut opiskelijoilleen ja nuoremmille tutkijapolville. 5  Pitkälti Nummelan 
ansiota on, että meillä on tänä päivänä kattava elinkustannusindeksi 1700-
luvun alusta alkaen.6 

Ilkka Nummela hämmensi työyhteisöään vahvalla kvantitatiivisella ot-
teella ja tietokoneiden intensiivisellä käytöllä. Nummela oli yksi ensimmäi-
sistä tietokantoja laajamittaisesti hyödyntäneistä historiantutkijoista Suo-
messa; nuori tutkija ja hänen loputtoman pitkät tulostusmatriisinsa olivat 
tuttu näky Jyväskylän historian laitoksen käytävillä. Työ kvantitatiivisten 
menetelmien puolesta humanistisen tiedekunnan kvalitatiivisesti orientoitu-
neella laitoksella on usein ollut taistelua tuulimyllyjä vastaan, mutta Ilkka 
Nummela ei ole epäröinyt täräyttää rajujakin ehdotuksia. Yksi näistä on 
toistaiseksi jäänyt toteutumatta, nimittäin ehdotus lukion laajan matematii-
kan pakollisuudesta laitokselle valittaville historianopiskelijoille. 

Historian laitoksella Ilkka oli mukana monenlaisissa tehtävissä läpi 
1980- ja 1990-luvun, muun muassa amanuenssina, assistenttina, yliassistent-
tina, apulaisprofessorina ja professorina. Ilkka on toiminut myös eri tehtä-
vissä Suomen Akatemian rahoituksella: tutkimusapulaisena, vanhempana 
tutkijana sekä varttuneena tutkijana. Lisäksi hän on työskennellyt Kuopion 
kaupungin palveluksessa historiankirjoittajana. Jyväskylän yliopiston Suo-
men historian apulaisprofessorin virkaan hänet nimitettiin 1995 ja taloushis-
torian professoriksi 2001.  
                                                 
1 Nummela 1978. 
2 Ks. esim. Blomberg 2000. 
3 Nummela 1993a. 
4 Nummela 1989b, 1990a. 
5 Ks. esim. Nummela 1995a. 
6 Alun perin Nummelan kokoama elinkustannusindeksi löytyy koottuna teoksessa Ojala 
1999a.  
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*** 
 

Tämä teos kunnioittaa omalta osaltaan professori Ilkka Nummelan tähänas-
tista tutkijauraa. Julkaisumäärien kasvun perusteella voi ilkkamaisesti ra-
kentaa kasvutrendiä, joka lupaa hyvää tulosta Nummelan tutkijakammiosta. 

Juhlakirjaan pyydettiin tekstejä kirjoituskutsulla eri verkostojen kautta 
niin kotimaasta kuin ulkomailtakin. Kiinnostus oli erittäin suurta ja lopulta 
kolmisenkymmentä tutkijaa lähetti tekstit aikataulussa toimittajille. Tekstien 
kirjo vastaa hyvin Ilkka Nummelan kiinnostuksen kohteita.  

Kirja jakautuu johdanto mukaan lukien seitsemään osioon, jotka ku-
vaavat erinomaisesti Ilkka Nummelan laaja-alaista kiinnostusta. Kirjoittajil-
ta pyydettiin lyhyitä tutkimusavauksia eri teemoista. Johdannon ja Numme-
lan tutkijaprofiilin jälkeen teoksessa syvennytään sotien vaikutuksiin kah-
della laajalla osiolla ja kymmenen kirjoittajan voimin. Näitä seuraa kulje-
tuksen historiaan paneutuva osa, sekä ensin talouden tutkimisen ja sitten 
vastaavasti historiantutkimuksen perusteita pohtivat osiot. Kahdessa viimei-
sessä osassa käsitellään yrittäjyyttä sekä maaseudun ja kaupungin välistä 
vuorovaikutusta.



 

Taloushistorian moniottelija: Ilkka Nummela tutkijana 
Jari Eloranta 
 
 
Johdanto 
 
Professori Ilkka Nummelan tutkijaura alkoi jo 1970-luvulla, ja hänen tieteel-
linen tuotantonsa kattaa monia historiantutkimuksen kannalta keskeisiä ai-
hepiirejä, Suomen historian käännekohdista taloushistorian mittaamisen 
tekniikoihin. Itse olen tuntenut Ilkka Nummelan 1990-luvun alkupuolelta 
asti – sekä oppilaana, kollegana että kanssakirjoittajana – ja hänen vaikutuk-
sensa suomalaiseen taloushistorian tutkimukseen on kattava. Häntä on vai-
kea määritellä pelkästään taloushistorian tutkijaksi, sillä hänen tutkimus-
profiilinsa on hyvin laaja. Toisaalta Nummela on keskittynyt intensiiviseen 
arkistopohjaiseen kvalitatiiviseen tutkimukseen vaihtaen sen jälkeen huo-
mionsa sujuvasti monimutkaisiin kvantitatiivisiin tekniikoihin ja analyysiin. 
Ilkka Nummelaa voikin kutsua taloushistorian moniottelijaksi, joka on vai-
kuttanut etenkin kotimaisilla tutkimusareenoilla. 

Tämän artikkelin tarkoituksena on luoda yleiskatsaus tutkija Numme-
lan tuotantoon, vaikkakin se tulee olemaan joka tapauksessa vain pinta-
raapaisu. Kuten Marita Jokisen tätä teosta varten laatima julkaisuluettelo 
osoittaa, tuotantoa on ollut määrällisesti paljon. Ensin aion tarkastella hänen 
tuotantoaan yleisemmällä tasolla, sitten analysoida Nummelan kontribuu-
tioita sotahistorian ja -talouden tutkimuksessa sekä antropometrisen tutki-
muksen saralla. Hänen tutkimuksensa Suomen toisen maailmansodan ajan 
taloudellisesta kehityksestä sekä maamme pitkän aikavälin elintasosta ovat 
olleet omasta mielestäni ehkä hänen merkittävimpiä tieteellisiä tuotoksiaan, 
vaikka hänen viimeisin projektinsa Suomen taloushistorian vaikuttajista on 
puitteiltaan laajin. Kuten seuraavissa luvuissa todetaan, Nummelan tuotanto 
on ollut osa merkittävää tieteellistä keskustelua useilla areenoilla, mukaan 
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lukien myös keskustelun suuren yleisön kanssa muun muassa lehtien pals-
toilla.  
 
 
Pikaluotaus Ilkka Nummelan tutkijaprofiiliin 
 
Ilkka Nummelan tutkimusprofiili kattaa useita aihepiirejä, mukaan lukien:  
1) Suomen taloudellisen kehityksen mittaaminen pitkällä aikavälillä, 1500-
luvulta 1900-luvulle (sisältäen siis myös antropometrisen tutkimuksen),  
2) Suomen taloushistorian tutkimus laajemmin (esimerkiksi rakenteellisen 
kehityksen merkitys ja sotien vaikutukset), 3) maailmansotien välinen aika 
ja komiteat, 4) Suomen toisen maailmansodan ajan tutkimus ja sotatalous,  
5) kaupunkien kehitys ja historia, 6) Suomen maatalouden kehitys, 7) kulje-
tuksen historia (erityisesti maantieliikenne), 8) yrittäjyyden historia. Tässä 
luvussa pyritään antamaan lyhyt yhteenveto hänen tieteellisestä tuotannos-
taan, muun muassa esimerkkien avulla.  

Ilkka Nummela on osallistunut jo monen vuosikymmenen ajan tieteel-
liseen keskusteluun Suomen elintason kehityksestä ja mittaamisesta. Tähän 
tuotantoon on sisältynyt useita artikkeleita ja tutkimuksia elintason erilaisis-
ta mittareista, esimerkiksi reaalipalkkojen ja hintojen kehityksestä Hämees-
sä 1500- ja 1600-luvulla. 1  Monet hänen julkaisuistaan ovat keskittyneet 
muidenkin niin sanotusti vaihtoehtoisten elintason ja/tai taloudellisen kehi-
tyksen mittareiden, kuten pituuskasvun, käyttöön ja niiden pohjalta saatui-
hin tutkimustuloksiin.2 Nummelan Suomen taloutta koskevissa tutkimuksis-
sa on usein myös hinta- ja palkkatietojen lisäksi käsitelty varallisuutta ja 
varallisuuseroja Suomen kaupungeissa ja maaseudulla, eri osissa maata eri 
aikakausina. Vertailujen avulla on siten saatu kattavampi kuva varallisuus-
erojen kehityksestä sekä historiallisten rakennemuutosten eri vaiheista.3 Li-
säksi hän on kirjoittanut paljon Suomen kaupunkien taloudellisesta kehityk-
sestä, esimerkiksi Kuopion ja Jyväskylän historiasta 1800- ja 1900-luvulla.4 
Suomen maaseudun kehitys on myös ollut lähellä tutkija Nummelan sydäntä, 
etenkin taloudellinen eriarvoisuus, asutuksen historia ja maatalouden tuotta-
vuuden pitkät linjat.5 

                                                 
1 Reaalipalkkojen kansainvälisten tutkimustrendien ja tulosten osalta, ks. erityisesti Allen 
2006, 2001; van Zanden 2006. Nummelan tuotannon osalta ks. etenkin Heikkinen, Hjerppe, 
Kaukiainen, Markkanen, et al. 1987; Nummela ja Karonen 1993. 
2 Pituuskasvun mittaamisesta ja antropometrisesta historiantutkimuksesta lisää myöhem-
min. 
3 Karonen ja Nummela 2005; Nummela 1995a, 1996a, b, 1992, 1988a. 
4 Nummela 1989b, 1997; Nummela ja Laitinen 1985. 
5 Nummela 2003, 1990b; Ojala ja Nummela 2006, 2007. 
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Varsin suuri osa Nummelan tuotannosta on keskittynyt maailmansotien  
vaikutuksiin Suomessa. Siihen on sisältynyt tutkimuksia maailmansotien 
välisen ajan puolustusvalmiuden suunnittelusta, toisen maailmansodan ai-
heuttamista kustannuksista, sotakorvauksista sekä Suomen ja Saksan välisis-
tä taloudellisista suhteista, etenkin nikkelin tuotannon ja kaupan merkityk-
sestä.1  

Sotien lisäksi Nummelaa on kiinnostanut maantiekuljetuksen historia, 
etenkin kuorma-autoliikenteen kehitys ja taloudellinen merkitys Suomessa 
ennen toista maailmansotaa, jo 1970-luvulta lähtien.2 Logistiikkaan liittyy 
läheisesti myös yrittäjyys, mikä on tutkija Nummelan tutkimuskohteista 
ehkä kokonaisuutena tuorein. Tähän tematiikkaan ovat kuuluneet Minna 
Canthin toiminta liikenaisena, Honkarakenteen historia sekä aiemmin mai-
nittu Suomen talouselämän vaikuttajat -projekti, joka on tuottanut jo tähän 
mennessä suuren määrän historiallista tietoa suomalaisista yrittäjistä ja  
talouselämän keskeisistä nimistä.3 Tässä artikkelissa ei ole kuitenkaan mah-
dollista käsitellä hänen tuotantoaan tarkemmin kokonaisuutena, mutta seu-
raavassa keskitytään ensin analysoimaan niin sanotun uuden sotahistorian 
nousua ja Nummelan roolia tämän tutkimussuuntauksen rantautumisessa 
Suomeen. Sen jälkeen tarkastellaan niin sanotun antropometrisen historian-
tutkimuksen historiaa ja miten hänen tuotantonsa peilautuu tutkimuksen 
valtavirtoihin.  
 
 
Uusi sotahistoria ja sotatalouden tutkimus 
 
Ilkka Nummelan tutkimukset suomalaisen sotatalouden suunnittelusta ja 
sotien merkityksestä ovat olleet osana uutta kansainvälistä tutkimuksellista 
lähestymistapaa, jota yleisemmin kutsutaan nimellä uusi sotahistoria (New 
Military History). Suomalainen sotahistoria on ollut varsin perinteistä stra-
tegian ja taistelujen tutkimusta aina toiseen maailmansotaan saakka. Sit-
temmin suomalaiset sotahistoroitsijat omaksuivat poliittissävytteisemmän 
tulkintatavan kylmän sodan aikakaudella, jolloin tutkimukseen otettiin vai-
kutteita sekä toisen maailmansodan jälkeisestä poliittisesta historiasta että 
monien tutkijoiden henkilökohtaisista kokemuksista ja vaikutteista. Tämän 
suuntauksen tärkeimpiä ansioita olivat Suomen poliittiseen asemaan liitty-
neiden ongelmien selvittäminen, henkilöhistoriallisen materiaalin runsas 

                                                 
1 Ks. esim. Eloranta ja Nummela 2007; Nummela 2008a, 1993a, 1984a, b. 
2 Ks. esim. Blomberg 2000. 
3 Minna Canthia koskevaa tutkimusta Nummela on harrastanut jo 1990-luvun alusta lähtien. 
Ks. Nummela 1998, 1993b, 2004. Muista aiheista, ks. etenkin Nummela, Möttönen, Fell-
man, Ojala, et al. 2008. 
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käyttö ja monien lähihistorian sotahistoriallisten erityiskysymysten selvit-
täminen.1  

Vilho Tervasmäki, Ilkka Nummela, Jussi T. Lappalainen, Kari Selén 
ja Silvo Hietanen voidaan laskea tämän uudenlaisen sotahistoriallisen tut-
kimusotteen edustajiksi Suomessa. Tosin useimmat heistä ei välttämättä 
määrittelisi itseään erityisesti uuden sotahistorian tutkijoiksi. Toisaalta esi-
merkiksi Tervasmäen väitöskirjassa Eduskuntaryhmät ja maanpuolustus 
(valtiopäivillä 1917–1939) on ehdottomasti modernia sotahistoriallista otet-
ta. Teoksessa kartoitetaan suuntaviivoja poliittisten puolueiden asenteiden ja 
sotilasmenojen kehitykselle maailmansotien välisenä aikana, ja Jussi Teljon 
valtio-opillisen koulukunnan teoreettinen vaikutus on varsin näkyvä. 2 
Nummelan (1993) teos Inter arma silent revisores rationum edustaa toisen 
maailmansodan talouksien tutkimuksen jatkumoa, keskittyen tämän konflik-
tin taloudelliseen taakkaan Suomelle.3 Hietanen on tutkimuksissaan koros-
tanut yhteiskunnan ja sotalaitoksen välisiä vuorovaikutussuhteita Suomessa, 
etenkin teoksessa Kansakunta sodassa.4 Lappalainen on myös pyrkinyt kes-
kittymään suomalaisen yhteiskunnan rakenteisiin ja mikrotason toimijoihin 
sotahistoriallisissa tutkimuksissaan, vaikka hänkin on tavallisesti välttänyt 
liian voimakasta sitoutumista tämäntyyppiseen tutkimusotteeseen. 5  Myös 
useat poliittisen historian tutkijat ovat hyödyntäneet samanlaista kokonais-
valtaista näkökulmaa Suomen maailmansotien välistä aikaa koskevissa tut-
kimuksissaan.6 

Uusia painotuksia suomalaiseen sotahistoriaan tutkimukseen on 
omaksuttu nimenomaan kansainvälisistä tutkimussuuntauksista, tosin pää-
osin hitaasti ja varovaisesti. SUOMA (=Suomi toisessa maailmansodassa)  
-projekti on paras esimerkki kansainvälisten, etenkin pohjoismaisten tren-
dien vaikutuksesta suomalaisessa sotahistoriallisessa tutkimuksessa. Tämän 
vuonna 1974 organisoidun projektin tarkoituksena oli selvitellä aikaisem-
paan sotahistorialliseen tutkimukseen verrattuna vähälle jääneitä ongelmia, 
kuten esimerkiksi poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia ja henkisiä kysymyk-
siä.7 Kansainvälinen sotahistorian tutkimus onkin muuttanut tutkimuspaino-
tuksiaan voimakkaasti toisen maailmansodan jälkeen. Etualalle ovat nous-
seet etenkin yhteiskunnan ja puolustuslaitosten väliset kytkökset, etenkin 
kriisiaikoina. Nämä uudet tutkimussuuntaukset ovat keskittyneet luomaan 
synteesejä, tavoittelemaan kokonaisvaltaisia tulkintoja kriisiaikojen yhteis-
                                                 
1 Eloranta 2003a. 
2.Eloranta 2003a; Tervasmäki 1964. 
3 Nummela 1993a. Sotatalouden merkityksestä, ks. myös Pihkala 1982a. 
4 Ks. esim. Hietanen 1989. 
5 Ks. esim. Lappalainen 1975. 
6 ”Uudesta sotahistoriasta” ks. lisää Eloranta 1998, 2003a, b. 
7 Eloranta 2003a. Ks. myös Nummela 1993a, 5. 
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kuntien rakenteellisesta kehityksestä, jolloin poliittiset, taloudelliset, sosiaa-
liset ja kulttuuriin perustuvat selitysmallit ovat voineet nivoutua yhteen.1  

Uusi sotahistoria sai varsinaisesti alkunsa Yhdysvalloissa 1950-luvulla. 
Se syntyi vastareaktiona perinteisen sotahistorian kriisille amerikkalaisissa 
yliopistoissa. Syinä tähän kriisiin olivat muun muassa suurten sotilasmeno-
jen vaikutus byrokratioiden kehitykseen sekä kylmän sodan tutkijoiden – 
joiden tutkimukset keskittyivät, rationaalisen valinnan teorian mukaisesti, 
kilpaileviin valtiollisiin yksiköihin – epäluulo konfliktien tutkimista kohtaan 
yleensä. Ensimmäisiä varovaisia askelia 1950-luvulla seurasi uudenlaista 
tutkimusotetta käyttävät tutkimukset 1960-luvulla, jolloin uudenlainen nä-
kökulma alkoi haastaa perinteisen amerikkalaisen sotahistorian. Tuloksena 
on ollut tutkimuskentän hajaantuminen ja poikkitieteellisten projektien nou-
su tutkimuksen valtavirtaan.2 

Edellä mainitun SUOMA-projektin taustalta onkin löydettävissä sa-
mantyyppisiä tutkimusprojekteja eri puolilta maailmaa. Erityisesti Alan 
Milwardin tutkimukset eri Euroopan maiden sotatalouksista edustivat yllä 
mainittua paradigmamuutosta. Ensimmäinen, The German Economy at War, 
näistä julkaistiin jo vuonna 1965.3 Maailmansotien talouksien tutkimukselle 
on tullut jatkoa esimerkiksi Mark Harrisonin toimittamassa The Economics 
of World War II.4 Ruotsalainen SUAV (= Ruotsi toisessa maailmansodassa)  
-projekti alkoi lähes samoihin aikoihin Milwardin teoksen kanssa vuonna 
1966 viidellä alaprojektilla. Kaikkia näitä tutkimusprojekteja on yhdistänyt 
halu sulauttaa yhteiskuntien rakenteiden tutkimus sotahistorian traditioihin. 
Myös poikkitieteellisyydestä tuli yksi tämäntyyppisen tutkimuksen tavara-
merkeistä.5  

Joka tapauksessa yllämainitut esimerkit, sekä kansainväliset että koti-
maiset, sota- ja taloushistorian piiristä ovat jossain määrin poikkeuksellisia. 
Yleensä sotahistorioitsijat eivät ole olleet erityisen kiinnostuneita rauhan 
ajan yhteiskuntien kehityksestä, edes sotalaitoksen näkökulmasta. Diploma-
tian historiasta kirjoittaneet ovat olleet yleensä kiinnostuneita ainoastaan 
ulkopolitiikan merkityksestä konfliktien taustalla (sen lisäksi että pyritään 
määrittelemään tietyn konfliktin perimmäinen syy), jolloin niin sanotut en-
dogeeniset (= valtion sisäiset) tekijät jäävät vähälle huomiolle.6 Taloushisto-
rioitsijat puolestaan eivät yleisesti ole olleet kiinnostuneita puolustusinves-
tointien eksplisiittisestä taloudellisesta merkityksestä (kuten fiskaalisesta 
                                                 
1 Anderson 1988; Howard 1972; Milward 1977. Ks. lisäksi Eloranta 2003a. 
2 Paret 1992, 214–220. 
3 Paret 1992. Ks. myös Eloranta 1998; Howard 1972; Milward 1977. 
4 Broadberry ja Harrison 2005; Harrison 1998. 
5 Heikkilä, Henriksson ja Oittinen 1976. Ks. myös Saarinen 1977. Ruotsalaisesta SUAV-
projektista, ks. Åmark 1973. 
6 Ks. etenkin Eloranta 2003a. 
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taakasta tai kotimaisen kysynnän muutoksesta), varsinkaan pitkällä aikavä-
lillä. Tavallisimmin on analysoitu resurssien mobilisoinnin ja säännöstelyn 
vaikutusta sota-ajan sekä kriisin jälkeisen ajan talouksiin.1  

Ilkka Nummelan kontribuutiot ensin SUOMA-projektin puitteissa ja 
sittemmin yleisemmin ovat keskittyneet nimenomaan sodista juontuviin 
taloudellisiin ongelmiin, sekä rauhan että konfliktien aikana. Ensimmäiset 
tutkimukset keskittyivät kansanhuoltoon, toisen maailmansodan Suomelle 
aiheuttamaan rasitukseen sekä sotakorvauksiin. Näistä teemoista hän julkai-
si myöhemminkin.2 Teos Inter Arma Revisores Rationum (1993) on hyvä 
esimerkki uuden sotahistorian vaikutuksesta Nummelan tuotantoon. Tutki-
muksessaan hän analysoi toisen maailmansodan Suomelle aiheuttamista 
suorista ja epäsuorista kustannuksista. Seikkaperäinen tutkimus tuotti uusia 
tuloksia vaikkapa alueluovutusten taloudellisesta merkityksestä sekä sota-
korvausten todellisesta rasitteesta. Mielenkiintoista on myös se, että Num-
mela teki karkean laskelman sotakuolleisuuden taloudellisista kustannuksis-
ta, mikä on paitsi hankalaa ja mahdollisesti kontroversiaalista myös liittää 
tutkimuksen alan kansainvälisiin trendeihin.3 Kirja on kuitenkin julkaistu 
ainoastaan suomenkielisenä, mikä on rajoittanut sen lukijakuntaa.  

Uusimmassa tutkimuksessaan Nummela on keskittynyt Suomen ja 
Saksan taloudellisten suhteiden selvittämiseen. Hänen vuonna 2007 julkais-
tu artikkelinsa, mikä on kirjoitettu yhdessä Jari Elorannan kanssa, pureutuu 
etenkin pienten valtioiden mahdollisuuksiin vaikuttaa taloudellisiin suhtei-
siinsa suurten valtioiden kanssa, varsinkin konfliktien aikana. Artikkelissa 
analysoitiin niin sanottujen strategisten metallien kauppaa. Tulos oli ehkä 
yllättäenkin se, että pienillä valtioilla oli mahdollisuus saada suuriakin 
myönnytyksiä isommilta liittolaisilta, jos a) jälkimmäisen poliittinen ja/tai 
sotilaallinen tilanne niin vaati tai b) pienillä valtioilla oli suuret varastot  
sotatoimille elintärkeitä raaka-aineita. Toisaalta tilanne saattoi muuttua no-
peasti päinvastaiseksi, kuten kävi Suomelle vuonna 1944. 4  Sotatalouden 
tutkimuksen kansainvälinen potentiaali ja kytkökset ovat varsin selvät, ja 
Nummelan tutkimukset ovat osa tätä suuntausta Suomessa. Entäpä antropo-
metrian tutkimuksessa? Miksi yleensä pituuskasvua pitäisi tutkia? 
 
 
  

                                                 
1 Eloranta 2003a. Poikkeuksista ks. sama lähde. 
2 Nummela 1993a, 1981, 1984a. 
3 Vrt. esim. Broadberry ja Howlett 1998. 
4 Eloranta ja Nummela 2007. 
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Antropometrinen tutkimus 
 
Antropometrinen historiantutkimus on saanut nimensä yhden alan pioneerin 
John Komloksen termistä, mikä määrittelee tämän alan tutkimuksen koh-
teiksi pituuskasvun trendit eri kokoisissa väestöissä, jolloin voidaan tehdä 
päätelmiä elintason ja talouden kehityksestä, etenkin aikakausilla joiden 
osalta ei ole laskettavissa/saatavilla bruttokansantuotesarjoja. Tämän tutki-
mussuuntauksen pohjan loivat 1960-luvulla annalistit, kuten Emmanuel Le 
Roy Ladurie, joiden poikkitieteelliset tutkimukset pyrkivät korreloimaan 
pituuskasvua ja talouden kehitystä. Varsinaisesti antropometrinen historian-
tutkimus pääsi vauhtiin vasta 1970-luvulla, kun taloustieteistä vaikutteita 
saaneet kliometrikot pyrkivät löytämään muuttujia, joilla voisi paikata kvan-
titatiivisen datan puutteita etenkin vanhempien ajanjaksojen osalta. Kuten 
yksi alan pioneereista Roderick Floud muistelee, Nobel-palkitun Robert 
Fogelin vaikutus oli erittäin suuri. Fogelin seminaareista ja orjuustutkimuk-
sista alkoi varsinainen hyvinvoinnin ja elintason tutkimukseen buumi, joka 
on jatkunut eri muodoissa tähän päivään saakka.1 

Antropometrisen historian tutkijat perustavat analyysinsä erilaisten 
ihmisryhmien pituuksia listaaviin aineistoihin, kuten sotilaiden ja vankien 
mittoihin. Toisaalta esimerkiksi Richard Steckel on myös mitannut eri sivili-
saatioiden kuolleitten luurankoja tuhansien vuosien ajalta. Tulokset ovat 
muun muassa nostaneet esille erikoisen paradoksin teollistumisen vaikutuk-
sista. Vaikka esimerkiksi bruttokansantuote näyttäisi kasvavan selkeästi 
1800-luvun teollistumisen myötä, elintaso ei välttämättä noussut, vaan jopa 
laski. Muutto likaisiin ja ahtaisiin kaupunkeihin, saastunut juomavesi sekä 
nopeasti leviävät kulkutaudit – antropometrisen tutkimuksen tulokset ovat 
yllättäen tuoneet talous- ja sosiaalihistorian tutkijoita lähemmäs toisiaan. 
Talouskasvu ei aina kulje samaa tahtia elintason kanssa.2 Samalla paljastuu 
myös yksi antropometrisen tutkimuksen heikkouksista, eli se tosiseikka että 
talouskasvu ja keskimääräiset pituudet eivät välttämättä aina korreloi hyvin 
tosiaan. Tästä johtuen pituuskasvua on usein käytetty korvaavana indikaat-
torina ainoastaan yhdessä muiden kanssa, kuten vaikkapa reaalipalkkojen 
rinnalla tai useita eri indikaattoreita yhdistävän Human Development In-
dex:in osana.3 

Ilkka Nummela on ollut jo pitkään kiinnostunut suomalaisen pituus-
kasvun historiasta. Nummelalle pituuskasvun tutkiminen on ollut luontevaa, 
sillä hän on muutenkin keskittynyt erilaisten taloudellisen kehityksen tai 

                                                 
1 Floud 2004; Komlos 1994; Komlos 1992; Steckel 1998. Hyvän yleiskatsauksen saa myös 
artikkelista Nummela ja Penttinen 2007. 
2 Harris 1997; Komlos ja Baten 2004; Komlos 1992; Steckel 2005. 
3 Allen 2001; Crafts 2006; Fogel 1994, 2000. 
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eriarvoisuuden indikaattorien rekonstruoimiseen. Hän toi ensimmäisiä tu-
loksia aiheesta esille Jyväskylän yliopiston historian laitoksella järjestetyssä 
seminaarissa vuonna 1993. Nummelan kiinnostuksen kohteena ovat yleensä 
olleet etenkin Suomen väestön 1700- ja 1800-luvun pituuskasvun mittaami-
nen ja trendit, sillä Suomen osalta historialliset kansantulotilastot alkavat 
vasta 1860-luvlta lähtien.1  

Nummelan uusimmissa antropometrisissä tutkimuksissa useimmiten 
sovelletaan uusia tilastollisia menetelmiä otoksen luotettavuuden parantami-
seksi ja/tai biologisen elintason mittaamisen (esimerkiksi Body Mass In-
dex:in laskeminen) ideoita. Molemmat ovat osa kansainvälisen antropomet-
risen tutkimuksen valtavirtaa, vaikkakin Nummelan tutkimukset on useim-
miten julkaistu ainoastaan suomenkielisinä. Kuten Penttinen ja Nummela 
(2007) toteavat, Suomen osalta tämänkaltainen tutkimus on vasta lapsen 
kengissä. Pituuskasvun tutkimus voisi tuoda uusia tuloksia myös Suomen 
teollistumisen vaikutuksista ja sosiaaliluokkien eriytymisestä. Sen lisäksi 
saataisiin kattavampaa tietoa terveydenhoidon kehityksen taloudellisista 
vaikutuksista sekä asumisolojen merkityksestä. Antropometrinen tutkimus 
on aidosti poikkitieteellistä, sillä metodien osalta sovelletaan sekä kvalita-
tiivisia historiantutkimuksen menetelmiä että kvantitatiivista/tilastollista 
numeeristen aineistojen analyysiä. Harva tutkimusala tai -kohde yhdistää 
vaikutteita talous- ja tilastotieteestä historiantutkimuksen kautta biologiaan 
ja jopa lääketieteeseen.2 
 
 
Loppuluku 
 
Tutkijana Ilkka Nummela on ollut tuottelias taloushistorian moniottelija, 
joka on analysoinut Suomen taloushistorian käännekohtia lukuisissa tutki-
muksissaan. Osassa tutkimuksista on ollut peruslähtökohtana kvalitatiivinen 
arkistolähteiden analyysi, toisissa kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät. Ai-
heet ovat vaihdelleet kaupunkien ja maaseudun kehityksestä sotatalouden 
aiheisiin, pituuskasvun ja elintason mittaamisesta yrittäjyyteen, kuljetuksen 
logistiikasta komiteoihin. Ajallisesti hänen tutkimusintressinsä ovat vaihdel-
leet keskiajalta ja uuden ajan alusta aina nykypäivään saakka. Tutkimuksen 
tavoiteyleisöt ovat myös vaihdelleet historiantutkimuksen ammattilaisista 
suureen yleisöön, jonka hän on tavoittanut paitsi sanomalehtien kautta myös 

                                                 
1 Nummela 1994; Penttinen, Vuori ja Nummela 2003. Suomen historiallisista kansantulo-
laskelmista ja -tilastoista, ks. etenkin Hjerppe 1988. Kansainvälisistä tilastoista ks. Maddi-
son 1995, 2003, 2001. 
2 Nummela ja Penttinen 2007. Terveydenhoidon ja valtion taloudellisen roolin historialli-
sesta kehityksestä, ks. erityisesti Lindert 2004, 2003. 



31 
Taloushistorian moniottelija 

Lahden Historiapäivien organisaattorina. Ilkka Nummelan tutkimukset sota-
talouden aiheista sekä elintason muutoksista (mukaan lukien antropometri-
sen tutkimuksen) ovat kenties tieteellisesti mielenkiintoisimpia. Hänen tut-
kimusprojekteistaan lienee näkyvin tälläkin hetkellä meneillään oleva Suo-
men talouselämän vaikuttajat -projekti. Tuottavuuden tutkijan oma tuotta-
vuus tuntuu olevan paikallaan, ja sitä tuskin muuttaa merkkipäivien viettä-
minenkään.



 

II Suurvaltasodat, ensimmäinen  
maailmansota ja sotienvälinen aika 



 

Lapset ja sota 
Marjatta Rahikainen 
 
 
Lapset ilmestyvät sotakuvaajien kuviin valokuvan keksimisen jälkeen 1900-
luvulla. Sotakuvaajat tosin antoivat ensimmäiselle maailmansodalle juoksu-
hautojen miesten nääntyneet kasvot ja vasta toiselle maailmansodalle ghet-
tojen ja pommitettujen kaupunkien hätääntyneet naisten ja lasten kasvot. 
Mutta 1900-lukua varhaisemmista sodista en muista nähneeni kuvia, joissa 
olisi mukana lapsia. Ruotsin suurvaltasotien maineikkain kuvaaja, Erik 
Jönsson Dahlberg (1625–1703), teki monta taistelukuvaa, jossa kaukana 
sotajoukkojen takana näkyi siviiliväen telttaleiri. Siellä oli mitä todennäköi-
simmin myös lapsia, sillä tuon ajan armeijoiden mukana kulki muun siviili-
väen ohella aina myös sotilaiden vaimoja ja lapsia. Armeijaa seuranneen 
siviiliväen leireistä ja kaupustelijanaisista on jokunen kuva, mutta lapsista 
en ole löytänyt ainoatkaan kuvaa.1 

Vaikka lapset puuttuivat suurvaltasotien kuvasta, he kuuluivat siihen. 
Väenottojen ahdistamalla 1600-luvun maaseudulla ostettiin ja myytiin eri 
ikäisiä poikia kasvamaan sotaan lähetettäväksi talon oman miesväen sijaan.2 
Keskenkasvuiset pojat saattoivat joutua sotaan myös pelkkää huonoa onne-
aan, kuten kävi virolaiselle pakolaispojalle isonvihanaikaisessa Helsingissä.3 
Tai kuten kävi Leiptzigissä 1707 viinituvan apupojalle, 14-vuotiaalle Johann 
Christian Schmidtille, kun hän rikkoi vahingossa viinikannun. Johann Chris-
tian pakeni kovaotteisen isäntänsä vihaa Ruotsin armeijan kapteenin turviin. 

                                                 
1 Kävin itse läpi Suomesta löytyvät Erik Dahlbergin tekemät kuvat suurvaltasotien ajalta, ja 
Ruotsin Krigsarkivetissa Bo Lundström otti ystävällisesti käydäkseen läpi heidän aineis-
tonsa.  
2 Björkbacka 1986, 73–97; Huhtamies 2002; Huhtamies 2000; Lindegren 1980; Villstrand 
1992; Kuisma 1990. 
3 Kuisma 1990, 346. Kuisma 1991, 9. 
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Kapteeni oli kotoisin Turusta, valtakunnan ydinalueelta, ja kuului siten 
Ruotsin armeijan ydinjoukkoon. Kun viinituvan isäntä aina vain etsi apu-
poikaansa, Johann Christian päätti vaihtaa puolta: neljätoistavuotias poika 
pukeutui ruotsalaisiin vaatteisiin, ja kun Ruotsin armeija lähti Saksista, Jo-
hann Christian seurasi mukana hänet piilottaneen kapteenin renkinä.1  

Kahta vuotta myöhemmin, kesäkuussa 1709, Ruotsin armeija oli kau-
kana Itä-Ukrainan Pultavassa (Poltavassa), lähes 2 000 kilometrin päässä 
Leipzigistä. Ruotsin armeija tuhoutui Pultavan taisteluissa. Venäläiset otti-
vat sotavangiksi yhteensä noin 23 000 henkeä, joukossa päälle 3 400 siviiliä: 
apumiehiä, renkejä, työläisiä, sotilaiden perheitä ja näiden naispuolista pal-
velusväkeä sekä suuren joukon kaikenikäisiä lapsia. Sittemmin osa Pultavan 
sotavangeista joutui vaeltamaan vielä paljon kauemmas, Uralin tuolle puo-
len Siperian Tobolskiin. Uudenkaupungin rauhan 1721 jälkeen Tobolskin 
sotavangit pääsivät aloittamaan tuhansien kilometrien pituisen kotimatkansa 
takaisin Ruotsin valtakuntaan. Palaajien joukossaan oli myös naisia ja lap-
sia. 2  Ruotsin suomenpuoleisista maakunnista 1710-luvulla Venäjälle vie-
dyistä sotavangeista niinikään osa palasi takaisin kotimaahansa, ja myös 
heidän joukossaan oli naisia ja lapsia.3 Osa Venäjälle väkisin viedyistä suo-
malaislapsista ei ollut joutunut vastaperustettua Pietaria pidemmälle. Heistä 
onnekkaimpien paluukokemukset muuttuivat kansallisromanttisella 1800-
luvulla somaksi saduksi, jossa Luojan pikku lintuset opastivat veljen ja sis-
kon takaisin lapsuudenkotiin koivun ja tähden alle.  

Osa venäläisten miehittäjien ryöstämistä suomalaislapsista pantiin ra-
kentamaan Pietaria. Pahemmin kävi niiden poikien, jotka joutuivat Venäjän 
armeijaan. Näillä pojilla oli tavallaan kohtalotoverinsa historiassa, sillä kes-
kenkasvuisia poikia oli ryöstetty orjiksi kasvamaan sotilaiksi sulttaanien 
Egyptissä ja Ottomaanien valtakunnassa – vaikka suomalaispoikien asemaa 
Venäjän armeijassa ei voikaan mitenkään verrata mamelukkien ja janitsaa-
rien asemaan omissa armeijoissaan. 

Kaikkein onnettomin kohtalo oli varmasti niillä Venäjälle viedyillä 
lapsilla ja nuorilla naisilla, jotka myytiin Persiaan orjiksi. Venäjällä oli val-
linnut jo lähes kolmen sukupolven ajan maaorjuus, ja ihmisiä oli myyty kuin 
karjaa. Se saattoi osaltaan selittää, että venäläisistä sotilaista oli luonnollista 
myydä miehitetyn maan lapsia ja nuoria orjiksi. Orjuus kuului kuitenkin 
myös 1700-luvun Länsi-Eurooppaan4 ja orjakauppa Atlantin yli kukoisti. 

                                                 
1 Englund 1989, 270–275; Huhtamies 2000. 
2 Jonson ja Salytjeva 2009; Åberg 1991. 
3 Vilkuna 2006b, 102–124, 474–478; Katajisto 2000. 
4 Aristokraattitalouksiin kuului usein koreasti puettu pieni musta paašipoika, joka ei vapau-
tunut orjan asemasta aikuisenakaan. Englannissa oli 1700-luvulla tuhansittain mustia orjia. 
Waterfield 2003, 139–151. 
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Tavallaan venäläiset vain noudattivat ikiaikaista käytäntöä, sillä voitettujen 
alistaminen orjiksi oli kuulunut sotien luonteeseen varmasti tuhansia vuosia.  
Orjaksi joutuminen oli uhannut turvattomia lapsia varmasti yhtä kauan. An-
tiikin Roomassa vapaita kansalaisia kauhistutti mahdollisuus, että vapaana 
syntynyt löytölapsi saattaisi joutua kasvattajansa orjaksi. Siksi vapaan lapsi 
pysyi hylättynäkin vapaana. Vastaavasti orjan hylätty lapsi pysyi orjana, 
vaikka hänet olisi joku vapaa kasvattanut vapaan tavoin. Rooman laa-
jenemissodissa otettiin suuria määriä voitettujen lapsia orjiksi. Parhaassa 
tapauksessa pienistä orjatytöistä tehtiin omistajiensa lastenpiikoja, pahim-
massa tapauksessa orjatytöt ja -pojat joutuivat kaikin mahdollisin tavoin 
hyväksikäytetyiksi.1 Vuonna 376 hyökkäävien hunnien alta pakenevat gootit 
jäivät loukkuun tulvivan Tonavan pohjoisrannalle. Goottien joukossa vallitsi 
nälänhätä, ja ainoa keino pelastaa lapsi nälkäkuolemalta oli myydä hänet 
roomalaisten orjaksi. Roomalaiset saattoivat nyt tinkiä entisten vihollistensa 
kanssa siitä, millä hinnalla vanhemmat myisivät lapsensa orjiksi.2  Orjat, 
myös lapsiorjat, olivat muun ohella myös työvoimaa. Mutta kasvava lapsi, 
olkoonkin orja, syö enemmän kuin tuottaa. Orjatyöyhteiskunnassa tämä vain 
ei näyttänyt huomionarvoiselta. 
 
 
Köyhien lapset työvoimana 
 
Suurvaltasotien Ruotsi ei ollut orjayhteiskunta, vaikka talonpokien päivä-
työvelvollisuus saattoikin pahimmillaan olla yhtä raskas kuin maaorjilla 
Itämeren vastakkaisella puolella. Nykynäkökulmasta merkantilistinen ajatte-
lu oli kuitenkin tuottavuuden suhteen yhtä sokea kuin orjatyöyhteiskunta. 
Eli Heckscher totesi, että merkantilististen oppien mukaan lapsi ei koskaan 
ollut liian nuori työhön.3 Millainen tuottavuus mahtoi olla manufaktuureissa, 
johon työvoimaksi kelpasivat viisivuotiaat kerjäläislapset, siis varmasti 
huonosti ravitut ja näin ollen todennäköisesti pienikasvuiset viisivuotiaat? 
Samaan aikaan talonpojat tuntuivat olevan hyvin perillä siitä, että kasvavat 
lapset syövät enemmän kuin tuottavat.4 Lasten käyttö työvoimana oli yleistä 
kaikkialla merkantilismin ajan Euroopassa ja noudatti pääpiirteissään sa-
manlaisia muotoja eri puolilla. Suuret sodat näyttäisivät puolestaan olleen 
osallisina lapsityövoiman käytössä tapahtuneisiin muutoksiin.5 Oliko näin 
on liian suuri kysymys tässä keskusteltavaksi, mutta seuraavassa esitän 

                                                 
1 Boswell 1988, 55–75; Evans 1991, 166–199. 
2 Wilson 1988. 
3 Heckscher 1955, 155–157. 
4 Rahikainen 2010.  
5 Rahikainen 2004. 
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muutamia aihepiiriin liittyviä esimerkkejä keskustelun pohjaksi. 
Euroopassa 1500-luvulta alkaen tapahtuneeseen köyhyyden ja kerjä-

läisyyden kasvuun vastattiin koventamalla rangaistuksia ja omaksumalla 
ankara kerjäläispolitiikka, joka korosti työpakkoa. Köyhäinhoidon varaan 
joutuneisiin lapsiin alettiin soveltaa samaa työpakon periaatetta kuin aikui-
siin. Orpokotilapsille tuli työpakko, ja köyhäinhoidon varaan joutuneille tai 
kerjäämästä tavatuille lapsille alettiin perustaa eräänlaisia lasten työlaitoksia. 
Ne muistuttivat tuon ajan manufaktuureja. 

Uudet köyhäinhoidon periaatteet levisivät maasta toiseen, eikä katolis-
ten ja protestanttisten maiden välillä ollut tässä eroa. Ruotsiin uudet opit 
saapuivat 1590-luvulla, ja ne otettiin ylemmissä piireissä innokkaasti vas-
taan. Toisten mielestä joka kaupunkiin olisi pitänyt perustaa köyhien lasten 
työlaitos. Tukholman suuri lastenkoti (Allmänna barnhuset) perustettiin 
1625 näiden oppien mukaiseksi yhdistetyksi lastenkodiksi, manufaktuuriksi 
ja kuritushuoneeksi. Sen tehtävänä oli tuottaa amiraliteetin valvonnassa pur-
jekangasta Ruotsin laivastolle. Lastenkodissa tytöt ja pojat kehräsivät purje-
lankaa samaan laitokseen kuuluvaa manufaktuuria varten. Purjekankaan 
laatu osoittautui kuitenkin niin huonoksi, että amiraliteetti päätti tarkkojen 
laskelmien jälkeen luopua koko yrityksestä.1 

Lapset joutuivat myös varsinaisiin manufaktuurityöhön. Heckscherin 
mukaan Ruotsin kruunun manufaktuuripolitiikka onnistui vain verka-
manufaktuurien osalta (verkaa tarvittiin univormuihin). Niihin hankittiin 
työvoimaa enemmän tai vähemmän pakolla. 2  Tukholman suurin manu-
faktuuri oli 1700-luvulla Leijonanckerin verkamanufaktuuri. Se toimi lähei-
sessä yhteistyössä Danvikenin köyhäinhospitaalin kanssa, josta sinne toimi-
tettiin lapsia kehräämään. Nuorimmat näistä lapsista olivat viisivuotiaita.3 
Tukholman yhdeksässä suurimmassa verkamanufaktuurissa oli 1780-luvulla 
työssä lähes 60 yksinäistä lasta ilman vanhempia ja 220 vanhempiensa 
kanssa tullutta lasta. Näistä tosin osa oli liian nuoria työhön jopa tuon ajan 
mittapuun mukaan (kolmivuotiaita). 4  Turun verkatehdas ja kehruuhuone 
perustettiin 1730-luvun lopussa tuottamaan univormuverkaa Ruotsin armei-
jan suomenpuolisia joukko-osastoja varten. Kehruussa käytettiin halpaa 
nais- ja lapsityövoimaa. Lasten osalta näyttäsi olleen kyse kerjäämästä ta-
vattujen lasten työpakosta, sillä manufaktuurin omistajan vuoden 1744 alus-
sa laatimassa luettelossa tehtaansa työväestä oli ryhmä, jota luonnehdittiin 

                                                 
1 Utterström 1978, 34–106; Kallio 1916, 3–12. 
2 Heckscher 1936, 509. 
3 Utterström 1978, 113–114. 
4 Nyberg 1992, 215–231, 275–304. 
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näin: ”Seuraavat kerjäävät lapset on otettu 9 p:nä tammikuuta kehruuta op-
pimaan.”1 

Venäjällä valtion manufaktuuripolitiikan tavoitteena oli kuten Ruot-
sissakin varmistaa univormujen ja aseiden saanti armeijalle. Venäjällä vain 
otettiin käyttöön vielä paljon kovemmat otteet kuin Ruotsissa, jotta manu-
faktuureihin olisi saatu työvoimaa. Viimeisetkin vapaat teollisuustyöläiset 
alistettiin maaorjuuteen 1730-luvulla, ja Uralin teollisuuslaitoksiin määrätty-
jen työläisten pojat pakotettiin seuraamaan isänsä jalanjälkiä. Pakkokeinois-
ta huolimatta Moskovan villakangasmanufaktuurien omistajat valittivat 
1770-luvulla ankaraa työvoimapulaa, ja pahin pula oli heidän mukaansa 10–
14-vuotiaista lapsista.2  

Aikalaisia miellytti kovasti ajatus siitä, että köyhät lapset elättäisivät 
työllään itse itsensä. Esivallan ja ajan oppineiden näkemyksen mukaan köy-
hien lapset kykenivät työhön neljän–viiden vuoden ikäisistä alkaen. Englan-
nin köyhien lasten työkoulujen historiaa tutkinut M. G. Jones totesi sarkasti-
sesti köyhäinkouluja puuhanneista 1700-luvun taloustieteilijöistä näin:  
”Political arithmeticians worked out the sums which would accrue to the 
national income if the restless energy of the children were harnessed in this 
way to the industry.”3 Sotien aiheuttama työvoimapula yleensä tyhjensi tila-
päisesti lasten työlaitokset Lontoossa. Napoleonin sotien aikana 13-vuotiaat 
isokokoisimmat pojat passitettiin laivastoon ja muut lapset puuvillatehtaisiin. 
Kun sota oli ohi, lapsityövoimaa ei enää tarvittu, ja laitokset täyttyivät uu-
destaan köyhistä lapsista.4 

Napoleonin sotien aikana ensimmäiset koneistetut puuvillakehräämöt 
kärsivät Ranskassa pahasta työvoimapulasta, koska miehet joutuivat osallis-
tumaan pitkiin sotaretkiin. Miesten tilalle värvättiin naisia ja lapsia, mutta 
heitä ei saatu tarvittavaa määrää. Niinpä myös Ranskassa otettiin vallanku-
mouksen aikana käyttöön pakkokeinot. Virallisesti köyhien lasten tehdas-
työssä oli kyse oli köyhäinhoidosta, mutta lapset tekivät työtä erittäin ras-
kaissa olosuhteissa. Terrorin aikana 1793 Ranskassa hylättiin paljon lapsia. 
Hylättyjen lasten laitoksista muodostui manufaktuureille halvan lapsityö-
voiman lähde. Sisäministeri myönsi manufakturistelle luvan kymmenien ja 
jopa satojen lasten hakemiseen löytölastenkodeista, orpokodeista ja köy-
häinhospitaaleista.5 

Toistuvat suuret sodat militarisoivat eurooppalaiset yhteiskunnat. 6 
Kouluissa alettiin jäljitellä sotilaskuria, ja poikien kasvatustavoitteet saivat 
                                                 
1 Koskelainen 1923, 61, 89–91, 126, 150; Nikula 1971. 
2 Rahikainen 2004, 39. 
3 Jones 1938, 91. 
4 Schwarz 1992, 224–227. 
5 Heywood 1981, 39–40; Heywood 1988, 121–122; Fauve-Chamoux 1996, 1–13. 
6 Tästä keskustelusta esim. Anderson 1974.  
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militaristisia piirteitä. Köyhäinhoidon varaan joutuneista pojista haluttiin 
kasvattaa uusia sotamiehiä, ja aatelispojat lähetettiin jo 10–12-vuotiaina 
kadettikouluihin.1 Suomen ensimmäinen lastenkoti, joka perustettiin 1750-
luvulla Helsingin lähelle, oli tarkoitettu Viaporin tykistörykmentin sotilai-
den lapsille. Sen toivottiin pienentävän sotilaiden lasten korkeaa kuollei-
suutta.2  

Yhteiskuntien ja poikien maailman militarisoitumiseen voisi liittää 
myös poikien sotaleikit. Napoleonin sotien aikana, mutta ennen kuin sota oli 
ehtinyt Suomeen asti, pappilan pojat Carl Axel ja Gustav Gottlund kokosi-
vat Ruotsinpyhtäällä sotaleikkejä varten torpparien pojista itselleen ”armei-
jat”.3 Napoleonin sotien jälkeen kului sata vuotta seuraavaan suureen sotaan. 
Kuten aina ennenkin suurten sotien aikana, ensimmäisen maailmansodan 
aikana lasten käyttö työvoimana lisääntyi pelloilla ja tehtaissa, kun miehet 
oli viety sotaan.4 Ja taas keskenkasvuiset pojat leikkivät sotaa – ja marssivat 
kaduilla univormuissa.5 Toisen maailmansodan aikana, kun miehet joutuivat 
sotaan, pojat pantiin miesten töihin – univormupukuisina, kuten työpalvelu-
pojat sota-ajan Suomessa6. 1900-luvun ensimmäisen puoliskon aikana Eu-
roopassa nähtiin paljon univormupukuisia 10–15-vuotiaita poikia. 
 
 
Sodat lasten elämän muuttajina 
 
Suuret sodat näyttäisivät muuttaneen lasten elinehtoja myös jollain pysy-
väisluonteisella tavalla. Käänteentekeviä tai pitkäaikaisia epäsuoria seuraa-
muksia on tietysti mahdotonta todentaa, mutta niiden mahdollisuutta ja 
merkitystä ei voi kokonaan ohittaakaan. Seuraavassa muutamia esimerkkejä, 
jotka ovat saaneet minut itseni pohtimaan kysymystä.  

Tirolin ja Voralbergin laaksojen köyhistä kylistä lähti kolmen vuosi-
sadan ajan lapsia kesäksi paimeneksi Bodenseen pohjoispuolisten alueiden 
saksalaistaloihin. Lapset kävelivät keväällä laidunkauden alkaessa noin 
kolmensadan kilometrin matkan Schwabenin seuduille ja palasivat syksyllä 
laidunkauden päätyttyä martinpäivän aikaan kotiin. Ensimmäinen tieto näis-
tä lapsista on 30-vuotisen sodan ajalta. 30-vuotinen sota ei lasten kotikyliin 
yltänyt, mutta aiheuttiko sota niin suurta sekasortoa saksalaiskylissä, että 
niissä syntyi kysyntä ulkopuoliselle lapsityövoimalle? Entä miten Tirolin ja 
Voralbergin lapset saivat siitä tiedon? Viimeisen kerran Voralbergin lapset 
                                                 
1 Esim. Ariès 1960, 16–20, 40, 51–55, 89–94, 290–297, 413; Loriga 1997, 11–36. 
2 Pulma 1987, 19–23. 
3 Åström 1993, 259. 
4 Rahikainen 2004, 195–200; Andrews 1918. 
5 Horchem 2000, 33–55. 
6 Huovila 2003. 
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taivalsivat Saksaan paimeniksi keväällä 1914. Sodan syttyessä he olivat siis 
satojen kilometrien päässä kotikylistään. Heti sodan jälkeen saksalaistalot 
ottivat vielä kerran hyväntekeväisyydestä tuttuja Voralbergin lapsia kesäksi 
paimeneksi, mutta nyt ilman palkkaa.1 

Reino Kallio on mielestäni osoittanut vakuuttavasti, että Ruotsin 
kruunun pyrkimykset kiristää otettaan kansan elämästä suuren Pohjan sodan 
jälkeen selittävät osaltaan myöhempiä nuorisolevottomuuksia. Koko valta-
kunnan tasolla lasten ja nuorison levottomuuteen puututtiin muun muassa 
vuoden 1805 palkkaussäännössä. Paikallisella tasolla kurinpalautuksesta 
vastasi ensisijassa talollisväestö. Isäntien päätöksellä kyläasetuksiin sisälly-
tettiin monia uusia käskyjä ja kieltoja, jotka rajoittivat tiukasti lasten ja nuo-
ret käyttäytymistä. Äärimmäisen ankaraksi ja ahdasmieliseksi yltynyt kylä-
kuri näyttäisi olleen osaltaan aiheuttaneen Pohjanmaalla lasten ja nuorten 
keskuudessa vastareaktion, joka sitten näkyi muun muassa kylätappeluina ja 
puukonkäyttönä.2 

Lähes kaikissa Euroopan isoissa kaupungeissa ja myös Atlantin toisel-
la puolella katukuvaan kuuluivat 1800-luvulla italialaiset lapset, jotka huvit-
tivat ohikulkijoita soittamalla, temppuilemalla tai tanssittamalla marakattia. 
Lasten isäntä keräsi päivän päätteeksi itselleen lasten hankkimat rahat. Nä-
mä lapset oli ostettu heidän köyhiltä vanhemmiltaan Italian maaseudulta. 
John Zucchi jäljitti tämän italialaislapsilla käydyn kaupan alkuperän Napo-
leonin sotien loppuvaiheeseen.3  

Suomen maaseudulla käytiin 1800-luvulla vastaavanlaista kauppaa, 
jossa lapsia ostettiin köyhiltä vanhemmilta vietäväksi Pietariin. Siellä lapset 
myytiin työvoimaksi nuohoojille ja pikkukujien käsityöläisille. Pietarin 
suomalaisviranomaiset kiinnittivät Suomen viranomaisten huomiota tähän 
kauppaan jo 1814, mutta yksinäisiä lapsia ilman vanhempiaan päätyi Pieta-
rin työmarkkinoille vielä 1860-luvulla.4 Voiko tämän suomalaislapsilla käy-
dyn kaupan alkuperän jäljittää samalla tavoin kuin italialaislapsilla käydyn 
kaupan Napoleonin sotiin, siis Suomen sotana tunnettuun paikalliseen Na-
poleonin ajan sotaan?  
 
 
Lopuksi 
 
Sodat ovat aina tuottaneet leskiä, orpoja, hylättyjä lapsia, lapsityöläisiä ja 
ennen 1800-lukua myös lapsiorjia. Turvattomia lapsia on yritetty suojella 

                                                 
1 Uhlig 1978. 
2 Kallio 1982, 57, 74–80, 90–91, 97, 107, 147–159, 187–188, 225–256. 
3 Zucchi 1992.  
4 Engman 1983; Åström 1951. 
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käskyin ja kielloin jo tuhansia vuosia. Viides Mooseksen kirja käski: ”Älä 
vääristä muukalaisen äläkä orvon oikeutta, äläkä ota lesken vaatteita pantik-
si. Muista, että olit itse orjana Egyptissä...”1 Oli julmaa historian ironiaa, 
että orpolapsille, innocenti, keskiaikana perustetut suojakodit muuttuivat 
1500-luvulta alkaen lasten pakkotyölaitoksiksi, ja että juuri viattomien las-
ten päivästä tuli 1800-luvun Ruotsissa ja Suomessa turvattomille lapsille 
pelon päivä, jolloin heidät myytiin huutolaisiksi. Mutta viattomien lasten, 
innocenti, on aina myös uskottu olevan Jumalalle erityisen otollisia. Toisen 
maailmansodan ahdistavina päivinä 1944 Italiassa koettiin ihme ja toivo 
palasi, kun Madonna ilmestyi pienelle tytölle.2 Lapset ovat sodan häviäjiä, 
mutta lapsissa on toivo. 
 

                                                 
1 Norrback 2001. Ote (5 Moos 24: 17–18) on 1938 raamatunsuomennoksesta. 
2 Brunetta 2006. 



 

Leskeksi sotavuonna 1808 
Jaana Luttinen 
 
 
Suomen sotaa on tutkittu sotahistoriallisesta ja poliittis-hallinnollisesta nä-
kökulmasta paljon. Vähäiselle huomiolle ovat toistaiseksi jääneet ajanjakson 
katastrofaalisen kuolleisuuden1 ja aineellisten menetysten yhteisvaikutukset 
paikallisyhteisöihin ja perheisiin. Sodan taakka kasautui. Seuduilla, joilla 
sotilaita liikkui ja oleskeli, kuolleisuus oli erityisen suurta ja aineelliset va-
hingot yleisiä.  

Siviiliväestön näkökulman Suomen sotaan toi historiantutkijoista en-
simmäisenä L. G. von Bonsdorff väitöskirjassaan vuonna 1929. Martin 
Hårdstedt on kirjoittanut siviilien merkityksestä sodankululle ja paikallis-
väestön poikkeusoloista. Tom Ericsson ja Henry Nygård ovat analysoineet 
sodan sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia paikallisyhteisöihin Pohjanlah-
den molemmin puolin. Maria Lähteenmäki on käsitellyt Suomen sotaa pai-
kallisena ilmiönä Tornion ja Alatornion seudulla.2 

Jussi Jääskeläinen on hyödyntänyt tutkimuksissaan monipuolisesti yk-
sityisten henkilöiden tekemiä luetteloita venäläisen sotaväen aiheuttamista 
vahingoista. Näkökulma on logistinen ja strateginen, mutta hän on analysoi-
nut myös vahinkojen kohdentumista eri yhteiskuntaryhmiin ja paikkakuntiin. 
Venäläiset lupasivat korvata sotajoukkojensa vuosina 1808–1809 aiheutta-
mat aineelliset menetykset siviiliväestölle, mikä sai suomalaiset tekemään 
runsaasti korvausanomuksia yksityiskohtaisine vahinkoluetteloineen. Vaik-
ka anomukset eivät kerro ruotsalais-suomalaisen armeijan aiheuttamista 
                                                 
1 Katastrofaalisesta kuolleisuudesta Suomen sodan aikaan ks. esimerkiksi Pitkänen 2007, 
59 ja Turpeinen 1988. 
2 Suomen sodasta ja siihen liittyvästä tutkimuksesta ks. esim. Lappalainen, Wolke ja Pylk-
känen 2007; von Bonsdorff 1929; Ericsson 2000, 337–347; Hårdstedt 2006; Hårdstedt 
2000, 348–371; Lähteenmäki 2004, 447–445; Nygård 1999; Persson 2007. 



44 
Luttinen 

menetyksistä, ne tarjoavat harvinaislaatuisen ja runsaan lähdeaineiston so-
dan taloudellisten vaikutusten tutkimiseen. Vahinkoluettelot verifioitiin kä-
räjäoikeudessa, mikä vähensi suurentelun ja petoksen mahdollisuutta.1  

Sotavuosina 1808–1809 puolisonsa menettäneet ja korvausanomuksen 
venäläisten vahingoista tehneet lesket muodostavat varallisuustutkimuksessa 
mielenkiintoisen erityisryhmän, sillä he ovat saattaneet myös teettää peru-
kirjan kuolinpesän omaisuudesta. Vuoden 1734 laki määräsi perunkirjoituk-
set pakolliseksi jokaisesta kuolinpesästä – sellaisena kuin se kuolinhetkellä 
oli ollut. Mukana oli molempien aviopuolisoiden omaisuus. Lesken 
ti ”vilpittömästi” ilmoittaa pesän kiinteä ja irtain omaisuus saatavineen ja 
velkoineen kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Käytännössä 
aikataulu saattoi venyä jopa vuosiksi, ja asiakirja jäi verrattain usein myös 
laatimatta. Lain mukaan perukirjaa kuitenkin tarvittiin, jos leski aikoi naimi-
siin – muuten häntä ei voitu kuuluttaa uuteen avioliittoon. Omaisuuden il-
moittaja toimi valan velvoittamana sekä katselmusmiesten ja perillisten, 
heidän holhoojiensa tai asianajajiensa läsnä ollessa. Perunkirjoituksen toi-
mittaminen oli usein sidoksissa vainajan taloudelliseen ja sosiaaliseen ase-
maan: niitä tehtiin keskimääräistä enemmän yhteiskunnan ylä- kuin ala-
luokkaan kuuluvista.2 Sama pätenee korvausanomuksiinkin. 

Kahden liki samanaikaisen ”omaisuusluettelon” – perukirjan ja vahin-
koluettelon – vertailu antaa mahdollisuuden tutkia sotavahinkojen suuruutta 
ja laatua suhteessa perheen kokonaisvarallisuuteen. Artikkelissa keskitytään 
viiteen tällaiseen esimerkkitapaukseen sekä pohditaan erityisesti, miten 
vuonna 1808 leskeksi jääneet naiset selviytyivät miehensä – perheen pään – 
kuolemasta ja liki samanaikaisista aineellisista menetyksistä.3 
 
 
Iisalmi Suomen sodan kriisipitäjiä 
 
Iisalmi lienee yksi pahiten kärsineistä paikkakunnista Suomen sodassa. Il-
meisesti vain joidenkin keskeisimmillä sotatoimialueilla sijainneiden pitä-
jien materiaaliset menetykset nousivat rahallisesti arvioituina isommiksi. 
Venäläisten aiheuttamat sotavahingot keskittyivät yli 90-prosenttisesti Poh-

                                                 
1 Korvausanomuksista tutkimuksen lähteenä sekä sotavahinkojen suuruudesta ja alueelli-
sesta jakaantumisesta ks. enemmän Jääskeläinen 2007; Jääskeläinen 2000. 
2 Ruotzin Waldacunnan Laki. Näköispainos 1984, alkuteos julk. 1759, perintökaari 9. luku 
§ 1 ja 2 ja nimisenkaari 12. luku § 1. Perukirjoista varallisuustutkimuksen lähteenä ks. 
Markkanen 1977; Markkanen 1988b; Nummela 1988b; Nummela 1995. 
3 Perheitä koskevat henkilötiedot on kerätty Iisalmen maaseurakunnan kirkonkirjoista sekä 
Iisalmen pitäjän henkikirjoista. Artikkeli liittyy tekeillä olevaan väitöskirjaani. Tässä esitel-
lyt viiden naisen tapaukset ovat esimerkkejä. Talouksia, jotka ovat teetättäneet sekä vahin-
koluettelon että perukirjan Suomen sodan aikoihin, on Iisalmessa toki muitakin. 
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janmaalle sekä Pohjois-Savoon.1 Itä-Suomessa Iisalmi kärsi eniten – ainakin 
maksettujen korvausten perusteella. Kuopion läänin korvauksenalaisista 
sotavahingoista Iisalmen osuus oli arviolta noin kaksi viidesosaa.2 Lähes 
700 iisalmelaista haki yhteensä yli 116 000 riksiä3 vahingonkorvauksia. 

Iisalmessa kuoli lähes 950 ihmistä vuonna 1808 ja seuraavana vuonna 
yli 550. Väkiluku laski 1807–1809 arviolta yhdeksän prosenttia, noin 
10 800:sta noin 9 800:aan. Kuolleisuus oli pitäjässä keskimäärin yli kaksi ja 
puoli kertaa suurempaa verrattuna sotaa edeltäneisiin ja seuranneisiin vuo-
siin. Kuolleisuus oli ensimmäisenä sotavuonna vähintään 88 ja seuraavana-
kin 52 promillea. Paikallinen väestökatastrofi oli savolaisittainkin paha.4 
Punatauti, kuumeet ja isorokko selittävät 80-prosenttisesti iisalmelaisten 
kuolemat vuonna 1808. Myös seuraavana vuonna lähes puolet kuolleista 
menehtyi johonkin näistä kolmesta tautityypistä. Armeijan läsnäolon ja tau-
din leviämisen yhteys on paikkakunnalla ilmeinen.5 

Sota-ajan suuresta kuolleisuudesta johtuen yhä useammassa iisalme-
laistaloudessa eleli leski-isäntä tai -emäntä. Leskeys ei ollut poikkeava sivii-
lisääty 1800-luvun alussa. Noin joka kymmenes yli 15-vuotias iisalmelainen 
oli leski. (Kuvio 1.) Leskeksi jääminen oli kuitenkin tavallisempaa väestö-
katastrofien aikana kuin normaalioloissa.6 

Avioliittoja purkautui 1800-luvun alussa yleensä vain kuoleman-
tapausten vuoksi7. Katovuosien jälkeen ja laajojen tautiepidemioiden aikaan 
uusien leskien määrä ylitti vihittyjen parien lukumäärän. Iisalmen avioliitto-
tilastoissa näkyy 1800-luvun alun rokkoepidemian sekä Suomen sodan ai-
kaisen kuolleisuuden vaikutus: avioliittoja purkautui enemmän kuin niitä 
solmittiin.8 (Kuvio 2.) Vuosina 1808–1809 lähes 200 naista ja noin 150 
                                                 
1 Jääskeläinen 2007, 69 ja 73; Vaasan läänin osuus oli noin 75 prosenttia. Pohjois-Savon ja 
Pohjois-Karjalan kattavan Kuopion läänin osuus oli toiseksi suurin eli 18 prosenttia. 
2 Kansallisarkisto (KA), Senaatin kamaritoimituskunta. Vuosien 1808–09 sotavahinkojen 
korvausanomukset Ed:29. Saapuneet kirjeet, Kuopion lääninkonttorista 31.3.1815 BD 
62/13. Kuopion kaupungin ja pitäjän yhteenlaskettu osuus oli toiseksi suurin, 29 prosenttia. 
3 JOMA, Pien-Savon ylinen tuomiokunta, Iisalmen käräjäkunnan varsinaisasiain pöytäkirjat 
1809, Caa: 25–26, iisalmelaisten sotavahinkoluettelot, joita arviolta on lähes 700. Tässä 
artikkelissa raha-arvot on ilmoitettu valtionvelkaseteleinä (riksgälds sedlar), ellei toisin ole 
mainittu, koska useimmissa iisalmelaisissa korvausanomuksissa sitä käytettiin. Tekstissä on 
käytetty lyhennettyä muotoa riksi. Pankinriksit on muutettu valtionvelkaseteleiksi vaih-
tosuhteella 1,5. 
4 Iisalmen seurakunta, väestötaulut 1805–1809, mikrofilmi VÄ 98. Iisalmen kuolleisuus on 
laskettu vuoden 1805 väkiluvusta, koska vuosien 1806–09 väkilukutiedot puuttuvat; Savos-
sa kuoli ensimmäisenä sotavuonna 79 ihmistä tuhatta asukasta kohti ja toisena 49. Wirilan-
der 1964, liite VII. 
5 Iisalmen seurakunta, kuolleiden luettelot vuosilta 1807–1810, mikrofilmi TK 1455. 
6 Jutikkala 1994, 81. 
7 Ks. esim. Piilahti 2007, 204. 
8 Rissanen 1927, 354 ja 381. 
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miestä jäi leskeksi. Merkki poikkeuksellisen kovasta väestökriisistä oli se, 
että tämän lisäksi kolmisenkymmentä avioliittoa purkautui molempien puo-
lisoiden kuoleman vuoksi.1  
 
 

 
Kuvio 1. Yli 15-vuotiaiden iisalmelaisten siviilisääty. 
Lähde: Väestötaulut 1800, 1805 ja 1810. 
 
 

 
Kuvio 2. Solmitut ja puretut avioliitot Iisalmen pitäjässä vuosina 1800–1815, parien 
lukumäärä. 
Lähde: Väestötaulut 1800–1815. 

                                                 
1 Rissanen 1927, 354. 
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Leskirouva Brita Lovisa Jack 
 
Kuopio–Oulu-maantie halkoi Iisalmea. Sotilaat kulkivat pitäjän kautta maa-
liskuussa 1808 Ouluun päin ja toukokuussa takaisin Kuopioon. Yli 60-
vuotias maisteri Johan Niklas Gummerus (1745–1808) osallistui talonpoi-
kaiskahakkaan Iisalmen Valkeiskylässä 6. toukokuuta 1808, haavoittui ja 
kuoli muutamaa päivää myöhemmin. Häntä jäivät kaipaamaan yli 30 vuotta 
nuorempi leski Brita Lovisa Jack (1777–1855) ja viisi alaikäistä lasta (1–11 
-vuotiaita). 

Maisteri J. N. Gummerus kuului venäläisvastaisen kapinoinnin johto-
hahmoihin Iisalmessa.1 Hän oli Kuopion triviaalikoulun ylempi kollega ja 
Peltosalmen sukukartanon omistaja. Kartano sijaitsi Savon tien varrella, 
kymmenisen kilometriä kirkolta etelään. Vuoden 1800 varallisuusverotuk-
sen mukaan Gummerus oli pitäjän varakkaimpia.2 Tilan rakennukset, pellot 
ja niityt olivat hyvässä kunnossa. Torppia oli yhdeksän. Kiinteä omaisuuden 
arvo oli 1 850 riksiä3. Muuta omaisuutta oli lähes 250 riksin arvosta4 sekä 
saatavia 900 riksiä. Verotetun omaisuuden arvo oli yhteensä noin 3 000 rik-
siä. 

Maaliskuussa 1809 pidetyssä perunkirjoituksessa Gummeruksen brut-
to-omaisuus lähenteli viittätuhatta riksiä. Maaomaisuus muodosti siitä nel-
jänneksen (1 200 riksiä).5 Kiinteän omaisuuden nimellinen arvo varallisuus-
veroluetteloon verrattuna oli kuitenkin kolmanneksen pienempi. Kaksi vii-
desosaa kuolinpesän omaisuudesta muodostui erilaisista saatavista. Niiden 
osuus varallisuudesta oli kasvanut vuosisadan alkuun verrattuna. Perukirjan 
mukaan Gummerus oli sijoittanut omaisuuttaan merkittävässä määrin lai-
naamalla sitä paikallisille talollisille ja torppareille, säätyläisille ja virka-
miehille sekä omille sukulaisilleen – yhteensä 52 henkilölle. Muita merkit-
täviä omaisuuslajeja olivat käteinen ja jalometallit (14 prosenttia) sekä vaat-
teet ja tekstiilit (8 prosenttia). Gummeruksen omaisuus oli monipuolinen ja 
runsas, ylellinenkin. Lyhennysten arvo oli siihen verrattuna mitätön: vajaa 
parisataa riksiä. 

Hieman perukirjaa aiemmin tehdyssä, jouluaattona 1808 päivätyssä 
sotakorvaushakemuksessa6 Lovisa-leski kirjasi runsaan 300 riksin vahingot 
omaisuudesta, jonka ”keisarillinen sotaväki” oli häneltä lokakuussa vienyt 

                                                 
1 Persson 2007, 111. 
2 Varallisuusveroluettelo, Kuopion lääni, Iisalmi. Mikrofilmi FR 78. 
3 1 250 pankinriksiä. 
4 170 pankinriksiä. 
5 JOMA, Pien-Savon ylinen tuomiokunta, saapuneet asiakirjat, Iisalmen käräjäkunnan pe-
rukirjat 1809–1825, Ea:1, perukirja 4.3.1809, mikrofilmi ES 3536. 
6 JOMA, Pien-Savon ylinen tuomiokunta, Iisalmen käräjäkunnan varsinaisasiain pöytäkirjat 
1809, Caa: 25 § 780. 
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ilman maksua. Menetyksistä lähes kaksi kolmasosaa kohdistui eläimiin, 
runsas kymmenesosa veneisiin ja alle kymmenesosa viljaan ja heiniin.  
Tavallisen talollisen vahinkoihin verrattuna vahingot ovat suuret, mutta 
Gummeruksen kuolinpesän brutto-omaisuudesta ne olivat alle kymmenes-
osa. Anastukset olivat kohdistuneet sotilaiden välttämättömiin tarpeisiin, ja 
vauraassa kartanossa ruokaa, rehua ja kulkuneuvoja oli tarjolla enemmän 
kuin tavallisen kansan mökeissä. Peltosalmen kartanolle menetykset eivät 
olleet kohtalokkaita, eivätkä venäläiset näytä varsinaisella ilkivallalla ran-
gaisseen kapinoitsijan perhettä. 

Lovisa-leski näyttää epäonnistuneen yrityksissään avioitua uudelleen. 
Hän synnytti aviottoman lapsen keväällä 1812. Myöhemmin leskirouva 
muutti lapsineen Kangasalan Liuksialaan.1 
 
 
Kestikievarin emäntä Kirsti Kolehmainen  
 
Toukokuussa 1808 ruotsalais-suomalaiset joukot etenivät Kuopioon. Kesän 
Iisalmi kuului Ruotsin hallitsemaan alueeseen. Iisalmelaiset leipoivat soti-
laille leipää, ja Kuopion suuntaan toimitettiin muitakin elintarvikkeita, rehua 
ja varusteita. Heinäkuussa eversti Sandels ennakoi perääntymistä ja määräsi 
Paloisvirran linnoitettavaksi. Virta sijaitsi joitakin kilometrejä Peltosalmen 
kartanolta pohjoiseen kirkolle päin. Paloisten kestikievaria isännöi 56-
vuotias Tuomo Möykkynen (1752–1808) samanikäisen vaimonsa Kirsti 
Kolehmaisen (1753–1820) kanssa. Pariskunnalla oli useita lapsia, jotka 
kaikki alkoivat olla jo nuoria aikuisia. 

Kestikievari sijaitsi liikenteellisesti ja strategisesti tärkeällä seudulla, 
jossa liikkui paljon sekä sotilaita että siviilejä. Esimerkiksi kesällä 1808 
Paloisvirran linnoitustöitä oli tekemässä satoja iisalmelaisia ympäri pitäjää.2 
Venäläisiä alkoi majoittua alueelle lokakuussa, kun Lohtajalla sovittu ase-
lepolinja halkoi pitäjän kahtia Iisalmen kirkon kohdalta. Kestikievari jäi 
venäläisten puolelle. 

Tautiepidemiat koettelivat Möykkysen perhettä raskaasti. Keväällä 
kuoli tytär Reetta kuumeeseen 23-vuotiaana. Syyskuussa oli vuotta nuo-
remman Paavon vuoro. Lokakuussa kuumeeseen menehtyivät 26-vuotias 
Tuomas ja 13-vuotias Jussi. Isäntä itse uupui marraskuussa ”vesipöhöön” 
56-vuotiaana. Loppukuusta kuume vei 15-vuotiaan Eevan. Peräti kuusi 
Möykkysen perheenjäsentä kuoli sotavuonna 1808. Kirsti-emännästä tuli 
leski 55-vuotiaana. 

                                                 
1 Iisalmen maaseurakunta, rippikirja 1807–1815, I Aa:9, mikrofilmi 1445. Ks. myös esim. 
Petander ja Petander 1989, 155. 
2 Rissanen 1927, 409; Räisänen 1959, 19. 
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Eino Jutikkalan mukaan katastrofivuosina kuolleiden ikärakenne oli agraari-
yhteiskunnassa poikkeava, erityisesti 1–9-vuotiaiden osuus oli tavallista 
korkeampi. Tämän ikäiset eivät olleet vielä saaneet vastustuskykyä tietyin 
väliajoin ilmeneville kulkutaudeille. 1  Iisalmessa 1–15-vuotiaiden osuus 
kuolleista oli sotavuonna 1808 huomattavan korkea. Samoin nuorina työ-
ikäisinä menehtyneiden osuus oli merkittävästi suurempi kuin rauhan aika-
na.2 Vainajien keski-ikä oli 23 vuotta. Pitäjässä kuoli yhtä paljon 16–60 
-vuotiaita kuin edellisenä vuonna oli ollut kuolleita yhteensä.3 Taudit koette-
livat erityisesti lapsiperheitä. Moni jäi orvoksi, ja jopa kokonaisia perheitä 
kuoli. Sotavuosien katastrofaalinen kuolleisuus näkyi keskimääräisen perhe-
koon väliaikaisena pienentymisenä.4  

Maaliskuussa 1809 Kirsti-leski laaditutti luettelon venäläisten anasta-
masta tai tuhoamasta omaisuudesta.5 Vaatimukset nousivat yli 1 600 riksin, 
mikä kertoo kyseessä olleen vauraan talonpoikaistalon. Valtaosa vahingoista 
kohdistui viljaan, heiniin tai kiinteistöihin. Talosta oli viety myös eläimiä: 
lammas, kaksi vuohta, kaksi porsasta sekä kaksi nuorta lehmää. Sotilaiden 
ilkivaltaan viittaa se, että pihapiiristä oli palanut ”kahdeksan vanhempaa tai 
uudempaa rakennusta”. 

Tuomo Möykkysen jälkeen ei järjestetty perunkirjoitusta. Leski ei 
mennyt enää uusiin naimisiin, ja tila siirtyi nuoremman sukupolven omis-
tukseen. Tuomas-pojan omaisuus selvitettiin varsin pian tämän lokakuisen 
kuoleman jälkeen. Perukirja laadittiin 6. joulukuuta 1808, jolloin pidettiin 
myös Tuomo-isän ja Eeva-siskon hautajaiset.6 Tuomaksen omaisuus arvioi-
tiin noin 180 riksin arvoiseksi. Perillisiä olivat pienet kaksosvauvat sekä 
heidän äitinsä, nuori leski Maria Hujanen. Kestikievarin kiinteä omaisuus 
oli 1/6 manttaalia Paloinen 1:stä, josta Tuomaksen osuus oli viidennes, 150 
riksiä. Lisäksi irtainta omaisuutta oli 30 riksin arvosta. Mitään jaettavaa ei 
Tuomakselta jäänyt, sillä hän oli velkaantunut yli varojensa.  

Vuonna 1810 Kirsti-leski asui kestikievarissa 23-vuotiaan tyttärensä 
Inkan, juuri täysi-ikäistyneen poikansa Petterin sekä 21-vuotiaan miniänsä 
Marian ja 35-vuotiaan vävynsä Juhani Pulkan kanssa. Kestikievari sijaitsi 
                                                 
1 Jutikkala 1980; Jutikkala 1994, 68–69. 
2 Iisalmen seurakunta, väestötaulut 1800–1815, mikrofilmi VÄ 98. 
3 Iisalmen maaseurakunta, kuolleiden luettelo 1808, mikrofilmi 1455. 
4 Esimerkiksi Iisalmen Paloisten henkikirjakylässä noin kaksi kolmasosaa talouksista oli 3–
10 hengen kokoisia. Keskimääräinen perhekoko oli ennen ja jälkeen sodan viisi henkilöä, 
mutta vuonna 1809 poikkeuksellisesti vain neljä henkilöä. Savon maaseudulla yleisin per-
hetyyppi 1800-luvun alkupuolella oli 3–5 hengen perhe. Sen lisäksi oli suhteellisen paljon 
perheitä, joissa oli kuudesta kymmeneenkin jäsentä. Wirilander 1960, 87. 
5 JOMA, Pien-Savon ylinen tuomiokunta, Iisalmen käräjäkunnan varsinaisasiain pöytäkirjat 
1809, Caa: 25 § 443. 
6 JOMA, Pien-Savon tuomiokunta, saapuneet asiakirjat, perukirjat 1762–1810, Ec:2, pe-
rukirja 6.12.1808. 
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venäläisten näkökulmasta strategisesti tärkeällä paikalla. Se kuului osana 
suunniteltuun Paloisten linnoitusalueeseen, jonka tavoitteena oli estää ruot-
salaisten hyökkäys Savon tien kautta Kaakkois-Suomeen. Vuonna 1812 
Venäjän valtio osti kolme viidesosaa Petteri Möykkysen ja Juhani Pulkan 
yhteisesti omistamasta Palois-talosta sekä tilaan kuuluneet kahdeksan  
torppaa. Kauppahinta oli 2 000 riksiä, joten sotavahingot eivät liene olleet 
mitenkään kohtalokkaita tilalle.1 Kirsti-leski muutti pois Paloisilta ja siirtyi 
tyttärensä perheen mukana parikymmentä kilometriä pohjoisemmaksi Vie-
remäjärvelle. 
 
 
Pappilan torppari Juliana Lappeteläinen 
 
Iisalmen kirkko sijaitsi aselepolinjalla ja pappila aivan sen tuntumassa.  
Pappilaan kuului nelisenkymmentä torppaa, joista osa oli venäläisten hallit-
semalla alueella. Aselevon päätyttyä venäläiset sotilaat aiheuttivat paljon 
ilkivaltaa pappilan mailla. Lähes jokaisesta torpasta laadittiin sotavahinko-
luettelo. 

Nelikymppinen torppari Juho Heikki Roivainen (n. 1768–1808) asui 
yhdessä toisen vaimonsa Juliana Lappeteläisen (1774–1832) kanssa pappi-
lan torpassa. Perheeseen kuului kaksi alaikäistä lasta miehen aiemmasta 
avioliitosta: 13-vuotias Jussi ja seitsemänvuotias Mari. Julianan 70-vuotias 
anoppi asui samassa taloudessa. Lisäksi mökissä pitivät majaansa vanha 
ruotuvaivainen ja tämän sokea aikuinen tytär. Juliana synnytti pojan maalis-
kuussa 1808, mutta tämä kuoli vain muutaman päivän ikäisenä. 

Roivaisen torppa sijaitsi muutaman kilometrin päässä kirkolta. Lii-
kenneyhteyksien puolesta se oli otollinen vierailukohde venäläisille niin 
maitse kuin vesitse. Juliana Lappeteläisen joulukuussa 1808 laadituttaman 
korvausanomuksen2 mukaan venäläiset anastivat ennen kaikkea viljaa, hei-
niä, lihaa ja herneitä. Merkkejä oli myös sotilaiden ilkivallasta: torppaa ja 
sen sisustusta oli särjetty, aidaksia poltettu. Vahingot olivat yhteensä noin 
530 riksiä. Summa ylitti selvästi iisalmelaisten anomusten keskiarvon ja oli 
torpparin korvaushakemukseksi suuri.3 

Juho Roivaisen kuolinpesästä pidettiin perunkirjoitus heinäkuussa 
1810.4 Hänen mainitaan kuolleen pari vuotta aiemmin. Perillisiä olivat leski 
ja vainajan alaikäiset lapset, joiden huoltajana toimi naapurin torppari. Kuo-
                                                 
1 Räisänen 1959, 28. 
2 JOMA, Pien-Savon ylinen tuomiokunta, Iisalmen käräjäkunnan varsinaisasiain pöytäkirjat 
1809, Caa: 25 § 878. 
3 Pappilan torppareiden vahingoista kirjattiin poikkeuksellisesti myös kiinteistöille ja aidoil-
le aiheutuneet vahingot. Yleensä torppareiden luetteloista puuttui kiinteä omaisuus. 
4 Iisalmen maaseurakunta, perukirjat 1777–1810, perukirja 27.8.1810, mikrofilmi TK 1460. 
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linpesä oli vaatimaton: joitakin vähäarvoisia hopea-, messinki- ja kupariesi-
neitä, rautaisia työkaluja, vanha vene ja kaksi kulunutta nuottaa. Arvok-
kaimmaksi arvioitiin kahdeksanvuotias punainen tamma (16 riksiä). Karjan 
ja hevosten arvo oli yhteensä 25 riksiä. Laskemalla torpan bruttovarallisuus 
(50 riksiä) ja korvausanomus (530 riksiä) yhteen voidaan perheen varalli-
suuden arvioida olleen 580 riksiä ennen sotasyksyä. Venäläisten aiheuttami-
en vahinkojen osuus oli näin yli 90 prosenttia omaisuudesta. 

Torpparin perhe oli velkaantunut neljälle lähiseudun talolliselle ja 
kahdelle pappilan torpparille. Suurin saatava oli eräällä irtolaismiehellä: 
viidestä sovitusta työstä yhteensä 13 riksiä. Lyhennysten jälkeen omaisuutta 
jäi parikymmentä riksiä. Kuolinpesän vakavaraisuusaste oli vajaat 40 pro-
senttia. 

Eloonjääneellä puolisolla oli oikeus ottaa jakamattomasta irtaimesta 
mitä tahtoi, mutta ei enempää kuin 20:nnenosan pesän omaisuudesta. Jos 
pesä oli ”köyhä ja halpa”, sai leski pitää kihlasormuksensa, jokapäiväisen 
vuoteensa ja tarpeelliset pitovaatteensa.1 Julianalle katsottiin kuuluvan vain 
neljäsosa kuolinpesän netto-omaisuudesta, sillä Roivainen oli asunut yhteis-
taloudessa (sittemmin keväällä 1810 kuolleen) äitinsä kanssa. Tavallisesti 
leski peri kolmasosan. Neljääkymmentä lähestyvä Juliana Lappeteläinen 
meni uudelleen naimisiin heinäkuussa 1813 ikätoverinsa Esaias Aniaisen 
kanssa ja muutti toiseen pappilan torppaan, joka sekin oli kärsinyt venäläis-
ten aiheuttamista vahingoista2. 
 
 
Talollisten emännät Reetta Tuovinen ja Tiina Makkonen 
 
Kun kirkolta ja pappilasta lähdettiin Savontietä pitkin pohjoiseen Ouluun 
päin, oli pian ylitettävä Koljonvirran silta. Talolliset Antti Kaarakainen 
(1780–1808) ja Heikki Timonen (1776–1808) asuivat perheineen sillan poh-
joispuolella Iijärven läheisyydessä. Molemmat perheet olivat nelihenkisiä. 
Kaarakainen oli naimisissa itseään neljä vuotta vanhemman Reetta Tuovisen 
(1776–1837) kanssa. Esikoinen Pekka oli nelivuotias ja tytär Anna Helena 
vuosikas. Timosen perheeseen kuuluivat emäntä Tiina Makkonen (1774–
1825), kuusivuotias Mari ja neljävuotias Olli Veeti sekä renki ja piika. 

Lohtajan aselevon vuoksi Sandelsin joukot joutuivat vetäytymään 
Koljonvirran ja Iijärven länsirannalle, ja Paloisvirran varustukset jäivät hyö-
dyntämättä. Sotilaita majoittui lokakuussa 1808 todennäköisesti Kaarakais-
ten ja Timosten taloissa ja piharakennuksissa. Sotilaat kantoivat mukanaan 

                                                 
1 Ruotsin valtakunnan laki 1734, 17. luku § 1. 
2 JOMA, Pien-Savon ylinen tuomiokunta, Iisalmen käräjäkunnan varsinaisasiain pöytäkirjat 
1809, Caa: 25 § 884. 
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tauteja, jotka levisivät helposti ahtaissa ja epähygieenisissä oloissa. Kolme-
vuotias Pekka Kaarakainen menehtyi kuumeeseen lokakuun alkupäivinä, 
syksyn rajun tautiepidemian alkuvaiheessa. Aselevon päättyessä lokakuun 
27. päivänä Kaarakaisten ja Timosten pihapiirit joutuivat osaksi veristä tais-
telukenttää. Kotitalot tuhoutuivat asuinkelvottomaksi vihollisen tulituksessa 
(genom fiendlig eld). Lukuisat talousrakennukset paloivat joko maan tasalle 
tai tuhoutuivat muuten käyttökelvottomiksi. Osa irtaimesta omaisuudesta oli 
väkivalloin riistetty, osan oli tuli tuhonnut.  

Taistelun jälkeen ruotsalaiset alkoivat vetäytyä kohti Oulua venäläiset 
kannoillaan. Jälkeensä he jättivät rajun kuume-epidemian, johon kuoli lop-
puvuonna satoja iisalmelaisia. Marras-joulukuussa myös Heikki Timonen ja 
Antti Kaarakainen menehtyivät kuumeeseen parhaassa työiässään, kolme-
kymppisenä. Nelihenkisestä Kaarakaisen perheestä oli jäljellä vain Reetta ja 
runsaan vuoden ikäinen tytär. Leski oli 32-vuotias ja raskaana. Toukokuussa 
1808 hän synnytti tyttären, joka kuoli pian syntymänsä jälkeen. Myös Tiina 
Makkonen oli miehensä kuollessa raskaana. Heikki Timonen haudattiin 9. 
joulukuuta 1808. Joulun alla Tiina synnytti pojan, joka menehtyi vain viikon 
ikäisenä. Lesken oli yritettävä selviytyä kahden pienen lapsensa kanssa. 
Heikki Timosen veli määrättiin Marin ja Olli Veetin holhoojaksi.  

Heikki Timosen jäämistöstä pidettiin perunkirjoitus vain muutama 
kuukausi vainajan kuoleman jälkeen.1 Antti Kaarakaisen omaisuudesta teh-
tiin perukirja pari vuotta myöhemmin.2 Molemmat tilat hinnoiteltiin 167 
riksin arvoisiksi. Kaarakainen oli 1800-luvun alkupuolella hankkinut omis-
tukseensa kuolleen setänsä osuuden 11/120 verotilasta. Timonen jätti jäl-
keensä ostamansa 6/8 veromanttaalin tilan. Kumpikin tila oli vuoden 1800 
varallisuusverotuksessa arvioitu 450 riksin arvoiseksi. Sodan jälkeen niiden 
arvo oli nimellisesti vajaa 40 prosenttia vuosisadan alun arvostaan, reaali-
sesti tuskin sitäkään. Tilojen rakennukset oli poltettu tai muuten tuhottu. 
Kaarakaisen osalta todetaan, että pellot antoivat enää alle kolme tynny-
rinalaa ohraa ja niityt 20 kuormaa (lass) heinää. Kaikki irtain omaisuus oli 
tuhoutunut.  

Timoseltakaan ei arvoesineitä juuri jäänyt: yksi hopeinen pikari sekä 
kuparinen paloviinapannu ja kattila. Kupariesineet olivat pantattuina Kuo-
piossa. Joitakin rautaesineitä oli jäljellä, mutta kaikki puuesineet ja talous-
tarvikkeet olivat palaneet. Seitsemän vuoden ikäinen musta tamma oli täysin 
hyödytön. Lisäksi talossa oli kaksi lypsävää lehmää. (Venäläiset olivat vie-
neet yhden lehmän ja kolme sikaa.) Vainajan vaatteista mainittiin vain pari 
takkia. Heikki Timosen maallinen omaisuus oli yhteensä parinsadan riksin 

                                                 
1 JOMA, Pien-Savon ylinen tuomiokunta, saapuneet asiakirjat, Iisalmen käräjäkunnan pe-
rukirjat 1809–1825 Ea:1, perukirja 30.3.1809. 
2 Iisalmen maaseurakunta, perukirjat 1777–1833, perukirja 11.5.1811, mikrofilmi TK 1461. 
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suuruinen ja koostui pääosin kiinteästä omaisuudesta. Timonen oli velkaan-
tunut kolmelle talolliselle kullekin 75 riksiä. Omaisuutta ei jäänyt jaet-
tavaksi. 

Kaarakaisen brutto-omaisuuden muodosti vain tilan arvo. Velkaa oli 
lähes kaksinkertainen määrä, joten hänenkään kuolinpesästä ei jäänyt mitään 
jaettavaa perillisille. Velkojia oli neljä, joista yksi oli Reetan veli (kaksi 
kolmasosaa veloista) ja toinen ilmeisesti Reetan tuleva aviomies (viidennes 
veloista). Molemmista taloista oli kertynyt myös verorästejä. 

Lesket laativat surunsa keskellä korvausanomukset: Reetta kirjasi noin 
tuhannen, Tiina noin 800 riksin vahingot.1  Summat olivat huomattavasti 
suuremmat kuin keskimääräinen talollisen (187 riksin) tai pitäjäläisen (175 
riksin) korvausanomus. Kun lasketaan sotavahinkoluettelon vaatimukset ja 
perukirjan brutto-omaisuus yhteen, voidaan arvioida, että Kaarakaisella oli 
ollut varallisuutta lähes 1 300 riksiä ennen sotasyksyä. Koljonvirran tais-
telun aikaan se menetettiin 90-prosenttisesti. Timosten tuhannen riksin 
omaisuudesta sotavahinkojen osuus oli 80 prosenttia. Sodan lopputulos oli 
molempien perheiden kannalta sama: äkkiköyhtyminen. Vuosia myöhem-
min sekä Reetalle että Tiinalle myönnettiin sotakorvausta maksimimäärä 
100 ruplaa, mikä oli reilusti alle kymmenesosan ilmoitetuista vahingoista.  

Venäläiset aiheuttivat merkittävää haittaa perheiden elinkeinoille. Mo-
lempien talojen vahingoista yli puolet muodostui viljan ja heinien menetyk-
sistä2. Lisäksi venäläiset olivat anastaneet Timosilta eläimiä, Kaarakaisilta 
kalastusvälineitä. Taloista oli viety työkaluja ja taloustarvikkeita, ajoneuvoja 
sekä vaatteita. Kiinteistötuhojen osuus oli Kaarakaisilla kolmannes ja Ti-
mosilla kaksi viidesosaa.  

Timosen ja Kaarakaisen leskien sodanjälkeiset kohtalot olivat saman-
tapaiset. Parissa vuodessa he löysivät uuden miehen, ja ensimmäinen lapsi 
sai alkunsa ennen uuden liiton virallistamista. Reetta meni naimisiin viisi 
vuotta nuoremman talollisen pojan ja rengin Lauri Lappalaisen kanssa, jolle 
kuolinpesä oli velkaa. Tiina avioitui yli kymmenen vuotta nuoremman Lauri 
Juntusen kanssa ja muutti miehen kotiin toiseen kylään.3 Suomen sodan 
jälkeen naislesket näyttävät usein menneen naimisiin itseään huomattavasti 

                                                 
1 JOMA, Pien-Savon ylinen tuomiokunta, Iisalmen käräjäkunnan varsinaisasiain pöytäkirjat 
1809, Caa: 25 § 140 ja 431. 
2 Vahinkoluetteloissa viljan ja heinien arvo korostui. Käytännössähän – ilman poikkeus-
oloja – merkittävä osa viljasta ja heinästä olisi mennyt perheen ja sen kotieläinten omaan 
elämiseen ja niiden arvoa olisi tuskin muutoin arvioitu aivan näin tarkasti rahassa. Vilja ja 
heinä muodostivat arkisen omavaraistalouden perustan perheiden ympärivuotiselle toi-
meentulolle. 
3 Timosten tilan Koljonvirralla hankki omistukseensa renki Johan Wahlfors (1784–1863), 
joka oli Timosten naapurissa asuneen pitäjänräätälin vaimon Anna Wahlforsin veljenpoika 
ja varakkaan kenttävääpeli Fredrik Magnus Pohlin (1725–86) sukulaisia. 
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nuoremman miehen kanssa. Avioitumalla erityisesti talollisten leskien kans-
sa nuoret miehet estivät oman vajoamisensa tilattomien köyhään asemaan.1 
Logiikka pätee myös naisiin, jotka valitsivat puolisokseen nuoremman mie-
hen. Köyhtymisestään huolimatta sekä Reetta että Tiina säilyttivät sodan 
jälkeen sosiaalisen asemansa uuden naimakaupan ansiosta. 
 
 
Leskien selviytymisstrategiat 
 
Leskeyden lisäksi Brita Lovisa Jackia, Kirsti Kolehmaista, Juliana Lappete-
läistä, Reetta Tuovista ja Tiina Makkosta yhdisti se, että heistä jokainen 
menetti ainakin yhden lapsensa sotavuosina 1808–18092. He asuivat maan-
tieteellisesti lähellä toisiaan: strategisesti ja logistisesti tärkeän Kuopio–
Oulu-tien varrella.3 Naiset joutuivat tekemisiin sotilaiden kanssa, ja leskinä 
he teetättivät korvausanomuksen kärsimistään sotavahingoista. Maisterin 
talouden sotamenetykset olivat alle kymmenesosa kuolinpesän omaisuuteen 
verrattuna. Muiden perheiden menetykset olivat huomattavasti suuremmat 
kuin kuolinpesän brutto-omaisuus. (Kuvio 3.) Heille sota merkitsi äkkiköyh-
tymistä ja toimeentulokriisiä. 

Naiset olivat eri-ikäisiä (32–55-vuotiaita), mutta työkykyisiä perheen-
emäntiä. Sosiaaliselta asemaltaan he kuuluivat (maisterin leskirouvaa  
lukuun ottamatta) maalaisrahvaseen. Iäkkäintä Kirsti Kolehmaista vaille 
naiset pyrkivät leskeksi jäätyään uuteen avioliittoon, kuten monet kohtalo-
toverinsa. Tois- ja useampikertaiset avioliitot yleistyivät sodan jälkeen, mi-
kä oli agraariyhteiskunnassa tyypillistä pahan epidemian tai katovuoden 
jälkeen.4 Sodanjälkeisessä Iisalmessa vallitsi tyypillinen katastrofiajan jäl-
keinen avioliittobuumi. Vuosisadan alussa solmittiin joka vuosi keskimäärin 
80 avioliittoa. Sotavuonna 1808 avioliittoja virallistettiin vain 58. Kaksi 
vuotta myöhemmin vihittyjä pareja oli tavallista enemmän: 159 paria päätyi 
avioon.5 (Kuvio 4.) Poikkeusoloissa naimisiin menoa lykättiin, mutta kun 
olot rauhoittuivat, toteutuivat nämäkin liitot.  
 

                                                 
1 Ericsson 2000, 346. 
2 Toinen Gummeruksen kaksoistytöistä kuoli ”hammaskipuihin” tammikuussa 1809. Iisal-
men maaseurakunta, kuolleiden luettelo 1808, mikrofilmi TK 1455. 
3 Eteläisimmän Peltosalmen kartanon ja pohjoisimman Kaarakkalan välinen matka oli alle 
20 kilometriä. 
4 Iisalmen maaseurakunta, väestötaulut 1800–1815, mikrofilmi VÄ 98; Jutikkala 1994, 81; 
Piilahti 2007, 211. 
5 Iisalmen maaseurakunta, väestötaulut 1800–1815, mikrofilmi VÄ 98. 
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Huom. Kirsti Kolehmaisen kohdalla pojan kuolinpesä. 
 
Kuvio 3. Kuolinpesän brutto-omaisuus ja lyhennykset sekä sotavahinkojen suuruus, 
valtionvelkaseteliä. 
 
Sotavuosien 1808–1809 lesket menivät usein 1–3 vuoden jälkeen uudelleen 
naimisiin. Lain mukaan miesleski saattoi avioitua puolen vuoden päästä 
puolisonsa kuolemasta, mutta naislesken tuli odotella uutta liittoa vuoden 
verran. 1  Sodanjälkeisissä vihkipareissa oli aiempaa vähemmän sellaisia, 
joissa sekä morsian että sulhanen olivat astumassa ensi kertaa avioliittoon. 
Kun ennen sotaa yhdeksän kymmenestä oli tällaisia pareja, heidän osuuten-
sa oli vuosina 1809–11 kaksi kolmesta. (Kuvio 4.) 

Naapureiden ja sukulaisten tuki oli kriisitilanteeseen joutuneiden per-
heiden kannalta tärkeää, ja aviomiehen kuoltua lesken oman suvun merkitys 
korostui.2 Avioitumalla uudelleen lesket pyrkivät – sukupuoleen katsomatta 
– varmistamaan itsensä ja lastensa toimeentulon. Avioliitoissa ei ollut  
todennäköisesti sijaa romanttiselle rakkaudelle. Sulhasen luonne lienee ollut 
toissijainen työkykyyn verrattuna. Naimakaupat olivat järkeviä ja taloudelli-
sesti harkittuja, ja ne vahvistivat laajasti perheen ja suvun kontaktiverkostoa. 
Esimerkiksi pappilan torpparit näyttävät keskinäisillä naimakaupoilla var-
mistelleen torppien säilymisen tietyillä suvuilla. Puoliso etsittiin useimmiten 

                                                 
1 Vuoden 1734 laki, naimisenkaari 12. luku § 1. Sukupuolittainen ero johtui siitä, että nais-
lesken ei ollut soveliasta avioitua ennen kuin mahdollisuus edellisen aviomiehen lapsen 
syntymästä oli poistunut. Ks. esim. Piilahti 2007, 204. 
2 Roiko-Jokela 1995, 164. 
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ryhmän sisältä, kuten Juliana Lappeteläinenkin teki. Avioliittojen avulla 
luotiin, ylläpidettiin ja vahvistettiin kontaktiverkostoja.1 
 
 

 
Kuvio 4. Iisalmen pitäjässä avioliittoon solmittujen siviilisääty ennen avioliittoa vuosi-
na 1802–1815, osuus vihkipareista avioliiton solmimisvuonna.  
Lähde: Väestötaulut 1802–1815. 
 
Lain mukaan naisleski oli täysivaltainen eli holhouksesta vapaa (ja näin  
oikeustoimikelpoinen hakemaan myös sotakorvauksia), ellei avioitunut uu-
delleen. Täysivaltaisuus antoi naisleskelle mahdollisuuden toimeentulon 
hankkimiseen. Pahasti velkaantuneessa taloudessa avioliitto oli kuitenkin 
taloudellinen välttämättömyys – ja itsellisen tai ruotuköyhän asemaa hou-
kuttelevampi vaihtoehto. Nuoria leskiä alaikäisine lapsineen ei kukaan mie-
lellään elätettäväkseen edes ottanut. He eivät vielä voineet tukeutua lapsiin-
sakaan, kuten Kirsti Kolehmainen. 

Varsinkin mieslesket hakeutuivat uudelleen naimisiin. Eino Jutikkalan 
mukaan miehet elivät ”peräkkäisessä moniavioisuudessa” (polygamia suc-
cessiva). Piirre on havaittavissa myös Iisalmessa ja on tyypillinen agraariyh-
teiskunnalle. Isäntien oli vaikeampi tulla toimeen yksinään kuin emäntien.2 
Iisalmessa myös naislesket avioituivat pian uudelleen, eikä ”peräkkäinen 
moniavioisuus” rajoittunut vain miehiin.3  

                                                 
1 Ks. myös esim. Piilahti 2007, 211. 
2 Jutikkala 1994, 80; Ks. myös esim. Piilahti 2007, 211. 
3 Esim. Kaisa Juntunen (1755–1821) oli naimisissa kolmesti: pappilan torppari Olli Kettu-
sen (1760–1805), Paavo Kallenpoika Kajanuksen (1774–1808) sekä entisen sotilaan, torp-
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Kaikki viisi leskeä säilyttivät sosiaalisen statuksensa: joko uuden avio-
liiton, aikuistuneiden lastensa tai sukulaistensa avulla. Tässä mielessä he 
selviytyivät vaikeuksistaan hyvin. Vaikka Brita Lovisa Jackin ei onnistunut 
päästä uusiin naimisiin, hän saattoi turvautua muualla Suomessa asuvien 
säätyläisperheiden ja sittemmin aikuistuneiden lastensa tukiverkkoihin.  
Leski ei yleensä jäänyt yksin. Hän oli osa laajaa sukulaisverkostoa, jossa 
heikkoja lenkkejä pyrittiin vahvistamaan ja tukemaan. Giovanni Levi on 
käyttänyt termiä liittolaisperhe kuvatessaan sukulaisperheiden klaanimaista 
verkostoa 1600-luvun Italiassa. Hän ei tarkoita biologista sukulaisuutta. 
Liittolaisperheillä oli yhteneväiset strategiat, joiden avulla eri henkilöt ja eri 
ryhmät torjuivat tulevaisuuden epävarmuutta.1 

Leskiemännät Reetta Tuovinen ja Tiina Makkonen menettivät sodan 
vuoksi koko omaisuutensa, eikä torpparin lesken Juliana Lappeteläisen 
kymmenen riksin arvoinen, arkisista käyttötavaroista koostunut perintö an-
tanut kummoista turvaa. Valtiolta artikkelissa esitellyt lesket saivat vähäisen 
sotakorvauksen, jonka avulla lähinnä verotaakka hieman keventyi. Uusi 
avioliitto ja suvun tuki olivat työikäisen ja -kykyisen rahvaanlesken selviy-
tymiskeinoja. 

Rahvaan elämä oli vaatimatonta ja puutteellista ilman katoja ja tau-
tiepidemioitakin. Kriisit saattoivat perheet helposti perikatoon. Maalaisrah-
vaan – ainakin nykyihmisen näkökulmasta tarkasteltuna – hämmästyttävän 
nopeaa paluuta normaaliin arkeen ja elämänrytmiin selittänee osaltaan 
maanviljelyksen ja karjanhoidon alkeellisuus, osaltaan maaseutuyhteisön 
korkea omavaraisuus. Vaikka työvälineet olivat tuhoutuneet ja harvat koti-
eläimet menetetty, oli suhteellisen helppoa päästä uuden elämän alkuun. 
Isoja pääomia ei vaadittu. Tosin leski ei yksinään pystynyt hankkimaan toi-
meentuloaan, mutta uuden aviomiehen kanssa he muodostivat jo tehokkaan 
työparin, jota myös lapset kykyjensä mukaan vahvistivat. 

                                                                                                                            
pari Lauri Kostin (s. 1760-luvun alussa, k. 1827) kanssa. 
1 Levi 1992, 12 ja 14; Suomessa eräänlaisista liittolaisperheistä ks. esim. Piilahti 2007. 



 

”Toinen Versailles” – Dawesin sotakorvaussopimus Saksan 
kansallissosialistien propagandateemana 1924–1926 
Tuulikki Tuomainen 
 
 
Avoimesta sotakorvauskysymyksestä Dawesin suunnitelmaan 
 
Sotakorvauskysymyksen jääminen avoimeksi Versailles’n rauhanneuvotte-
luissa 1919 oli yksi tärkeä tekijä, mikä piti rauhanehdot jatkuvasti esillä ja 
korvauksia käsiteltiin seuraavina vuosina lukuisissa kansainvälisissä konfe-
rensseissa. Erityisen lisämerkityksen antoi se, että Versailles’n rauhansopi-
muksen sotakorvauksia käsittelevän kahdeksannen kohdan aloittava 231. 
artikla määritteli Saksan ja sen liittolaiset sodan alullepanijoina vastuullisik-
si kaikista vahingoista, mitä liittoutuneille oli aiheutunut. Asia korostui jat-
kossa, koska samoissa sodanjälkeisissä konferensseissa käsiteltiin myös 
Saksan aseistariisuntaa ja rauhansopimuksen määräämiä tavaraluovutuksia.1 

Kritiikkiin vaikutti myös se, että lopullinen sotakorvaussopimus esitet-
tiin keväällä 1921 Saksalle ultimaatumina, kuten aikanaan rauhansopimus. 
Tilanne muistutti muutoinkin monin tavoin touko-kesäkuuta 1919: Saksan 
valtakunnankansleri erosi tehdäkseen seuraajalleen mahdolliseksi sopimuk-
sen allekirjoituksen ja valtiopäivillä uhkavaatimus hyväksyttiin päivää en-
nen määräajan umpeutumista. 

Saksan hallitukset pyrkivät aluksi täyttämään asetetut sotakorvauseh-
dot ja tämän politiikan oppositio leimasi termillä Erfüllungspolitik. Jo seu-
raavana vuonna Saksan taloudellinen tilanne kuitenkin heikkeni merkittä-
                                                 
1 Der Friedensvertrag zwischen Deutschland und den Alliierten und Assoziierten Mächten. 
Amtlicher Text der Entente und amtliche deutsche Übertragung. Materialien betreffend die 
Friedensverhandlungen, Teil VII. Charlottenburg 1919, 106; Konferenssien vaiheet ja 
sotakorvausten maksujärjestelyt yksityiskohtaisesti, ks. esim. Krüger 1985, 103–132; Mey-
er 1988, 332–335. 
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västi ja sotakorvaustilanne kiristyi äärimmilleen. Seurauksena oli Ruhrin 
teollisuusalueen miehitys tammikuussa 1923. Siihen reagoitiin Saksassa 
passiivisella vastarinnalla ja se johti valuutan täydelliseen romahtamiseen, 
hätään ja työttömyyteen. Gustav Stresemannin tultua valtakunnankansleriksi 
syksyllä 1923 passiivisesta vastarinnasta luovuttiin, Saksan jättiläisinflaatio 
saatiin taltutettua ja valuutta saneerattua. Tämä loi edellytykset sotakorvaus-
ten uudelleenjärjestelylle, mikä oli politiikan akuutein kysymys vuosina 
1923–1924. Saksan maksukyky tutkittiin nyt realistisesti ja kaikki maksu-
siirtoihin liittyneet käytännön ongelmat selvitettiin. Tuloksena oli ns. Dawe-
sin suunnitelma, jossa sotakorvauksia käsiteltiin puhtaasti taloudelliselta 
kannalta ja näin vältettiin siihen saakka vallinnut sotakorvauskysymyksen 
politisoiminen.1 

Amerikkalaisen pankkiirin Charles G. Dawesin johtama puolueeton 
asiantuntijavaliokunta esitti 9. huhtikuuta 1924 lausuntonsa sotakorvaus-
kysymyksen väliaikaiseksi järjestämiseksi. Dawesin suunnitelma tarjosi 
epäilemättä huomattavia etuja aiempiin sotakorvausjärjestelyihin verrattuna, 
sillä vuotuiset maksuerät alenivat ja uudenlaisessa luottamuksellisessa ilma-
piirissä Saksalle luvattiin kansainvälisiä lainoja eräänlaiseksi ”starttiavuksi”. 
Täysimääräisiin korvauksiin oli tarkoitus palata vasta vuosina 1928–1929. 
Kaikki asianosaiset hallitukset hyväksyivät asiantuntijalausunnon neuvotte-
lujen pohjaksi heinä-elokuussa 1924 pidetyssä Lontoon konferenssissa. Sak-
sa sai lisäksi lupauksen, että Ruhrin alue tyhjennettäisiin miehitysjoukoista 
vuoden sisällä ja viimeiset ranskalaisjoukot poistuivatkin sieltä heinäkuussa 
1925.2 

Edelleen oli kuitenkin kyseenalaista, hyväksyttäisiinkö ns. Dawes-lait 
Saksan valtiopäivillä. Takuukysymyksen ratkaisuksi suunniteltu Saksan 
rautateiden muuttaminen osakeyhtiöksi vaati perustuslain muutoksen, johon 
tarvittiin 2/3 määräenemmistö. Tämä edellytti oppositiossa olleen saksalais-
kansallisen kansanpuolueen (DNVP) saamista esityksen taakse. Puolue oli 
kuitenkin keväästä saakka vastustanut jyrkästi Dawesin suunnitelmaa ja 
propagoinut ”uutta Versailles’ta” vastaan. Ratkaisevassa äänestyksessä 29. 
elokuuta 1924 yllättävästi noin puolet DNVP:n edustajista äänesti lakien 
hyväksymisen puolesta. Asiaan vaikutti sekä teollisuuden että maatalouden 
etujärjestöjen massiivinen painostus sekä DNVP:n halu päästä hallitukseen 
ja niin Dawesin sopimus tuli voimaan.3  

Saksalaiskansallisten ratkaisun takia Dawesin sopimuksen kärkevin 
kritiikki jäi äärioikeiston propaganda-arsenaaliksi. Kesällä ja syksyllä 1924 

                                                 
1 Kolb 1984, 64. 
2 Kolb 1984, 64 66. 
3 Kolb 1984, 66, 77. Hallituspuolueita olivat Zentrum, Saksan kansanpuolue (DVP) ja Sak-
san demokraattinen puolue (DDP). 
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kansallissosialistinen puolue (NSDAP) oli vielä kielletty marraskuussa 1923 
tapahtuneen vallankaappausyrityksen (Putsch) jäljiltä ja Adolf Hitler oli 
vankilassa joulukuuhun saakka. Puolue toimi kuitenkin erinimisinä peitejär-
jestöinä ja jatkoi hallituksen vastaista propagandaa.1  

Ns. Weimarin tasavallan keskikausi (Mittelphase der Republik) ei ole 
koskaan ollut tutkimuksen painopistealue samalla tavalla kuin tasavallan 
vallankumouksellinen syntyvaihe ja toisaalta Weimarin loppukausi. Ulko-
politiikassa saavutettiin kiistattomia menestyksiä, mutta kaikki saksalaiset 
eivät niitä sellaisina pitäneet. Tasavallan sisäiseen rauhoittumiseen liittyi 
myös taloudellinen nousu. Vakautuminen lepäsi kuitenkin kapealla pohjalla 
ja oli parhaimmillaankin pintapuolista. Kuvaavia ovat aikakaudesta 1924– 
1929/30 tutkimuksessa käytetyt nimitykset: ”suhteellisen stabilisoitumisen 
aika”, ”epävakaisuuden tasavalta” (Instabilitätsrepublik) ja ”luopumisen 
historia” (Geschichte des Versagens).2 

Eberhard Kolb kuitenkin varoittaa jälkiviisaasta ajattelusta, jonka mu-
kaan Weimarin Saksan poliittinen ja yhteiskunnallinen kehitys olisi ollut 
ainoa mahdollinen valtion kriisiin ja demokratian epäonnistumiseen päätty-
nyt tie. Koko ajan oli olemassa, tosin jatkuvasti vähenevässä määrin, vaihto-
ehtoisia ongelmanratkaisuja ja päätösmalleja. Kolbin mukaan myös ns.  
sirpalepuolueiden roolia Weimarin tasavallan aikana on usein voimakkaasti 
liioiteltu. Parlamentaarisen järjestelmän toimintakykyä ei niinkään vahin-
goittanut pienten fraktioiden olemassaolo, vaan pikemminkin suurten puo-
lueiden väliset koalitio-ongelmat. 

Mielenkiinto kansallissosialistien propagandaa kohtaan johtuu ennen 
kaikkea siitä, että jatkossa muiden sirpalepuolueiden kuihtuessa olematto-
miin se kasvoi nopeasti ja pääsi lopulta valtaan tunnetuin seurauksin. Dawe-
sin sopimuksen vastustuksessa kansallissosialisteille oleellisinta eivät olleet 
puhtaasti taloudelliset kysymykset, vaan mitä moninaisimpien teemojen 
liittäminen sotakorvauskysymykseen omien tarkoitusperien ajamiseksi sekä 
toistuvat yleistykset ja iskusanat, joita tässä artikkelissa erityisesti tarkastel-
laan. 
 
 
Dawesin sopimus kansallissosialistien vaaliteemana 1924  
 
Saksan valtiopäivävaalit toukokuussa 1924 käytiin Dawesin suunnitelman 
merkeissä. Baijerin kansallissosialistit kehottivat äänestämään Völkischer 
Blockin (VBl.) ehdokkaita, jotka jo huhtikuun lopun vaalitilaisuudessaan 
olivat puhuneet ”toisesta Versailles’n diktaatista”, mikä heidän mukaansa 
                                                 
1 Puoluehajaannuksesta ja Hitlerin vankeusajasta ks. Tuomainen 2003, 183–187. 
2 Kolb 1984, 71–72, 147–152, 167; Kolb 1994, 49, 56–57. 
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Dawesin suunnitelman myötä oli edessä. Kansalliset ryhmät menestyivätkin 
vaaleissa ja heidän joukostaan valittujen 11 kansallissosialistin parlamentti-
toimintaa leimasi Dawesin sopimuksen perusteellinen hylkääminen, anti-
semitismi sekä enemmän tai vähemmän agitatoriset aloitteet sosiaalisissa 
kysymyksissä. Minkäänlaista vaikutusta lainsäädäntöön ei kansallissosialis-
teilla kuitenkaan tällä lyhyellä vaalikaudella ollut. Valtiopäivät hajotettiin jo 
lokakuussa 1924 ja juuri tuolloin ryhmän nopeasti etenevä hajaannus johti 
joulukuun uusissa valtiopäivävaaleissa pahaan tappioon. Kansallissosialis-
teilla ei siten ollut seuraavina vuosina juuri minkäänlaista parlamentaarista 
merkitystä, paitsi jossain määrin Baijerin maapäivillä.1 

Kielletyn puolueen johtomiehistä Hermann Esser ja Julius Streicher 
halusivat järjestää entiseen tapaan suuria joukkokokouksia ja heidän voi-
daan katsoa edustaneen kansallissosialistisen liikkeen antiparlamentaarista 
traditiota. Kesäkuussa 1924 järjestettiinkin vanhaan tapaan Münchenin Zir-
kus Kronessa protestikokous Dawesin suunnitelmaa vastaan. Tilaisuuden 
lopuksi annettiin kolme päätöstä, joissa vaadittiin Baijerin hallitukselta asi-
antuntijalausuntojen hylkäämistä, sotasyyllisyyskysymyksen selvittämistä ja 
Hitlerin vapauttamista.2 Streicher kuvasi Nürnbergissä pidetyssä kokoukses-
sa Dawesin suunnitelmaa jatkoksi ja päätökseksi vuoden 1918 aselevosta 
alkaneille virheille. Alfred Rosenberg, jonka Hitler oli vangitsemisensa jäl-
keen määrännyt puolueen johtoon, viittasi myös kehitykseen maailman-
sodan päättymisestä lähtien. Hän mainitsi Lontoon konferenssiin kesällä 
1924 osallistuneesta Saksan pankin johtajistoon kuuluneesta Oscar Wasser-
mannista juutalaisuuden ohella sen, että tämä oli edustanut ”marraskuun 
tasavaltaa” jo rauhanneuvotteluissa. 3  Lontoon neuvottelujen päättyessä  
järjestettiin kansallisten ryhmien vaaliorganisaation (NSFB) toimesta ”Wei-
marer Tagung”, jonka yhteydessä annettiin päätös Dawesin suunnitelmaa 
vastaan ja myös NSFB:n valtiopäiväryhmä vastusti kaikkia Dawes-lakeja.4 
Kannanotot osoittavat, että samanaikaisista ankaristakin sisäisistä kiistoista 
huolimatta kansallisen liikkeen eri ryhmittymät olivat samaa mieltä sota-
korvauspolitiikasta. Toistuvaa ja tyypillistä oli myös propagointi siitä, miten 
Saksa oli joutunut juutalaisten johtaman kansainvälisen pankkipolitiikan 
uhriksi. 

                                                 
1 VBl.:n julkinen kokous Ingolstadtissa 23.4.1924. Hauptarchiv der NSDAP. Institut für 
Zeitgeschichte München MA–738; Franz-Willing 1977, 232–237. 
2  ”Volkskundgebung gegen das Sachverständigengutachen”. Völkischer Kurier (VK) 
13.6.1924. Völkischer Kurier ilmestyi kansallissosialistien pää-äänenkannattajana puolueen 
lakkautuksen ja Völkischer Beobacherin (VB) julkaisukiellon jälkeen. 
3 Streicher, ”Die Versacherung Deutschlands an die internationalen Bankwucherer”. Bei-
lage zum VK 23.6.1924; Rosenberg, ”Die Börsenpolitik in London”. VK 24.7.1924. 
Wassermannin toiminnasta ks. http://www. bundesarchiv.de/aktenreichskanzlei/1919–1933. 
4 VK 17./18.8.1924; VK 19.8.1924; Franz-Willing 1977, 268. 
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Dawes-lakien valtiopäiväkäsittelyn ja lopullisen äänestyksen aikoihin jär-
jestettiin vielä useita propagandatilaisuuksia suunnitelman hyväksymistä 
vastaan. Putschin tapahtumapaikalla Münchenin Bürgerbräukellerissä olleen 
protestikokouksen yhteydessä annetussa päätöksessä väitettiin totuuden  
vastaisesti Saksan hallituksen edustajien allekirjoittaneen Lontoossa ilman 
vähäisintäkään takuuta miehitettyjen alueiden pikaisesta tyhjentämisestä. 
Vaadittiin myös sotasyyllisyyden mitätöimistä ja sitä, ettei hyväksyttäisi 
minkäänlaisia Versailles’n sopimuksen ylittäviä sitoumuksia. Nürnbergissä 
järjestetyssä kielletyn puolueen korvikeorganisaation Großdeutsche Volks-
gemeinschaftin (GVG) joukkokokouksessa Streicher puhui ”Lontoon dik-
taatista” ja Esser vielä samasta aiheesta Münchenissä.1 Oletettu juutalaisten 
taustavaikutus neuvotteluissa ei ainakaan jäänyt näissä kokouksissa epäsel-
väksi. 

Myös VBl.:n syyskuun 1924 alkupuolen tilaisuudet käsittelivät Dawe-
sin sopimusta ja sen hyväksymisen seurauksia. Landshutissa järjestet-
tiin ”orjuutusdiktaatin” hyväksymistä vastaan protestikokous, jonka julki-
lausumassa katsottiin sopimuksen alistavan Saksan juutalaisen raha-
maailman orjaksi. Julistettiin, ettei kokouksessa edustettuna ollut kansanosa 
pitänyt ”toista Versailles’ta” sen sitovampana kuin ensimmäistäkään eikä 
uusi sopimus turvaisi Saksan työtätekevää kansaa kansainvälisen pääoman 
verenimijöiltä. Nürnbergissä vietetyn Tannenbergin taistelun kymmenvuo-
tispäivän yhteydessä Gregor Strasser piti protestipuheen Lontoon ”paholais-
sopimusta” vastaan. Loppupäätöksessä todettiin, etteivät kansalliset ryhmät 
tunnusta Saksan sotasyyllisyydelle perustuvaa Versailles’n häpeäsopimusta, 
eivätkä lepäisi, ennen kuin valhe ja siitä juontuva Lontoon sopimus kumo-
taan.2 

Samantapaiset teemat ja protestoivat julkilausumat toistuivat syksyn 
1924 mittaan eri kansallisten ryhmien vaali- ym. tilaisuuksissa. Esimerkiksi 
NSFB:n johto julkaisi vetoomuksen, jossa ilmoitettiin jatkettavan taistelua 
sotasyyllisyysvalhetta sekä ”toista ja kolmatta Versailles’ta” vastaan.3 Oma-
peräisiä talousajatuksia esittänyt Gottfried Feder taas kytki vaalipuheissaan 
aiemmat oppinsa korko-orjuudesta nyt Dawesin sopimukseen.4 ”Kolmannel-
la Versailles’lla” tarkoitettiin jo suunnitelmia Saksan liittymiseksi Kansain-
liittoon. 

Vaalipropagandassa Dawesin sopimuksen vastaisuus ja vanhojen tee-
mojen toistaminen ei kuitenkaan enää purrut. Joulukuun 1924 valtiopäivä-
                                                 
1  VK 27.8.1924; ”Der Schawwesplan am Sabbath unterzeichnet!” VK 2.9.1924; VK 
3.9.1924; VK 5.9.1924. 
2 VK 10.9.1924. 
3 ”An das deutsche Volk! Aufruf der Nationalsoz. Freiheitsbewegung”. VK 25.10.1924.  
4 Feder, ”Volle Aufwertung – ein Gebet sozialer Gerechtigkeit – trotz Dawesgutachten”. 
VK 30.10.1924; ”Aufwertung, Zinsknechtschaft und Dawesgutachten”. VK 26.11.1924. 
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vaaleissa voittivat ne puolueet, jotka olivat Dawes-lait hyväksyneet ja vas-
taavasti tappioita kärsivät äärioikeisto- ja vasemmisto, jotka olivat kannatta-
neet hylkäämistä. NSFB:n edustus ei enää täyttänyt valtiopäiväryhmälle 
asetettua 15 edustajan vähimmäismäärää. Tunnetuista kansallissosialisteista 
tulivat kuitenkin valituiksi Feder, Wilhelm Frick ja Strasser. Vaalituloksen 
on katsottu osoittaneen, että talouden vakautus oli ulottunut myös poliitti-
seen mielipiteenmuodostukseen.1 

Kansallissosialistit itse taas pitivät vaalitappion syynä puutteellista 
vaalikampanjaa. Olosuhteet olisivat heidän mukaansa muutoin olleet suotui-
sat, koska DNVP oli ollut mukana hyväksymässä lakeja ja parlamentaarisen 
hallituksen muodostaminen oli ollut vaikeaa. Katsottiin nimenomaan, ettei 
vaaliorganisaation johto ollut tehnyt Dawesin vaikutuksista kunnon vaali-
teemaa. 2  Kansallissosialistien selitykset heijastavat pikemminkin ryhmän 
sisäisiä ristiriitoja kuin menetettyä otollista mahdollisuutta. Lehtien vaali-
ilmoituksia ja muita kirjoituksia lukiessa syntyy vaikutelma, että sotakor-
vausjärjestely oli liikaakin esillä. Talouden elpyminen oli jo näkyvissä eikä 
jatkuva kauhukuvien maalaaminen Dawesin seurauksista enää vakuuttanut 
äänestäjiä. 
 
 
Sopimuksen kauaskantoiset seuraukset  
 
Joulukuun 1924 vaalitappiosta ei kuitenkaan vedetty realistisia johtopäätök-
siä, vaan kansallissosialistit pitivät Dawesin sopimusta edelleen esillä ja sen 
vaikutusten esitettiin ulottuvan kauas tulevaisuuteen. Teeman käsittelyyn 
liittyi myös Euroopan yleinen vakautuminen ja yhdentymispyrkimykset. 
Esimerkiksi Hitlerin aiempi ulkopoliittinen neuvonantaja Kurt Luedecke 
kirjoitti taloudellisesta ja poliittisesta orjuutuksesta, joka johtaisi myös täy-
delliseen henkiseen alistamiseen. Lopputuloksena hänen mukaansa olisi 
poliittis-taloudellinen juutalaisten maailmanherruus, johon etappeina olivat 
Versailles’n sopimus, Dawes-lait, suunniteltu kansainvälinen valuutta ja 
Geneven Kansainliitto ”Pan-Euroopan” propagoijana. 3  Rosenbergin Der 
Nationalsozialist -lehdessä Dawesista tehtiin Davidsohn ja esitettiin, ettei 
Versailles ollut riittänyt, vaan sitä täydensi liikemiesten suunnittelema ja 
valvoma Dawes. Lehti selosti myös Streicherin räikeän antisemitistisiä ja 
Dawesin sopimuksen vastaisia maapäiväpuheita. 4  Rosenberg näki ajassa 
jopa sodan uhkaa, kun ”valehtelevat paneurooppalaiset” huolehtivat rauhan-

                                                 
1 Franz-Willing 1977, 276. 
2 Der Nationalsozialist 13.12.1924. 
3 Luedecke, ”Völkische Weltanschauung und völkische Weltpolitik”. VK 17.2.1925. 
4 Der Nationalsozialist 22.11.1924, 13.12.1924 ja 4.2.1925. 
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sopimuksillaan ja finanssidiktaateillaan siitä, että rauha Euroopassa oli tullut 
lähes mahdottomaksi.1 

Kansallissosialistit onnistuivat myös kytkemään yhteen sotakorvaus-
sopimuksen, vuoden 1925 presidentinvaalit ja vuodenvaihteessa 1924–1925 
julkisuuteen tulleen ns. Barmat-skandaalin, mikä koski taloudellisia väärin-
käytöksiä ja syytetyn, Julius Barmatin yhteyksiä sosiaalidemokraattien joh-
tomiehiin. Presidentinvaalien alla annetussa julkilausumassa todettiin, että 
Saksasta oli ulkopoliittisesti tullut Dawes-painostuksen siirtomaa ja sisä-
poliittisesti maa oli joutunut Barmat-skandaalin jatkuvaan häpeään.2 VB:ssa 
julkaistiin 14 Hitlerin allekirjoittamaa lentolehtistä, joissa parjattiin helmi-
kuun lopussa 1925 edesmennyttä Weimarin tasavallan ensimmäistä presi-
denttiä Friedrich Ebertiä. Usein toistettuun tapaan kuvattiin, kuinka hallitus 
oli eri yhteyksissä aselevon solmimisesta lähtien kehottanut valitse-
maan ”pienemmän pahan”, kunnes lopulta Dawesin sopimuksen allekirjoi-
tus vei viimeisenkin toivon ja Ebertin aikana hyväksytyt Dawes-lait erottivat 
Saksan suvereenien valtioiden yhteydestä.3 Näissä lentolehtisissä kehotettiin 
äänestämään kansallisten ehdokasta Erich Ludendorffia ja tuotiin esille lä-
hinnä hänen sotilaallisia ansioitaan. Kuvaavaa on yhden lentolehtisen otsik-
ko ”Teräskypärä vastaan silinteri”. Toisella vaalikierroksella propagoitiin 
samanlaisin argumentein Paul von Hindenburgin puolesta.4 

Kansallissosialistien oli mahdotonta antaa tunnustusta toisille sopi-
musten noudattamisesta eikä Ranskan joukkojen poistuminen Ruhrin alueel-
ta kesällä 1925 siten juuri ollut esillä. Puhuessaan Recklingshausenissa 
Strasser kuitenkin onnistui rinnastamaan Ranskalle epäedullisella tavalla 
Ruhrin tyhjentämisen ja silloisen Marokon tilanteen. Hän puhui samassa 
yhteydessä miehitettyjen alueiden vapautumisesta ja Pohjois-Marokon kapi-
nallisten rifkabyylien ”sankarillisesta taistelusta kiduttajiaan ja verenimijöi-
tään vastaan”. Ranskan oli Strasserin esityksen mukaan pakko olla näennäi-
sen uskollinen sopimuksille vain Marokon lisääntyneiden ongelmien ja 
omien talousvaikeuksiensa takia.5 VB:n kokousselostuksen mukaan kaikki 
                                                 
1 Rosenberg, ”Die Herrschaft der Weltfinanz”. VB 28.5.1925. Puoluekielto oli kumottu ja 
VB alkanut ilmestyä uudelleen helmikuussa1925.  
2  ”Ludendorff der Kandidat der nationalen Opposition”. VB 21.3.1925. Barmat-
skandaalista ks. Eyck 1962, 432–435. 
3  Lentolehtiset ”Deutscher Arbeiter, Deutscher Volksgenosse”, ”Deutsches Volk” ja 
”Stahlhelm gegen Zylinder”. VB 25.3.1925. Tässä käytetyt Hitlerin kirjoitukset ja pu-
heselostukset on julkaistu teoksessa Hitler 1992. 
4 Hitler, ”Nationalsozialisten!” Aufruf. VB 10.4.1925; Streicher, ”Hindenburg, Marx oder 
Thälmann”. VB 29.4.1925; Strasser, ”Warum wählen wir Nationalsozialisten Hinden-
burg?”. VB 30.4. ja 1.5.1925. 
5 VB 29.7.1925. Espanjan Marokon (Er Rif) asukkaat olivat nousseet kapinaan 1920 ja 
Rifin tasavalta julistettu 1922. Ranskalaiset suorittivat intervention, kun näytti siltä, että 
vapautusliike leviäisi koko Marokkoon. Espanjalaiset ja ranskalaiset kukistivat nousun 
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läsnäolijat olivat Strasserin ajatusten kannalla ja paikalla olleista muiden 
puolueiden kannattajista mainittiin erikseen sosiaalidemokraatit. Haluttiin 
siis antaa kuva, että Strasserilla oli Ruhrin työläisten tuki. 

Saksan sotakorvauskysymys ja liittoutuneiden keskeiset sotavelat kyt-
keytyivät myös monin tavoin toisiinsa sekä todellisuudessa että kansallis-
sosialistien propagandassa. Wall Street oli Strasserin mukaan käyttänyt  
hyväkseen entente-valtojen velkaantumista Amerikalle ja näin oli tultu Da-
wesin suunnitelmaan. Strasser kirjoitti finanssikapitalismin laskelmoineen, 
että tuloksena sotakorvauksista olisi Saksan bolsevisoituminen ja hän halusi 
toistuvasti korostettavan, ettei Dawesin suunnitelma ollut muuta kuin ”Sak-
san kansantalouden Versailles”. Se oli myös ”juutalainen Tannenberg”, sillä 
kuten Versailles’ssa oli annettu kuolinisku Saksan poliittiselle vapaudelle, 
Dawesin suunnitelma merkitsi kuoliniskua Saksan kansantaloudelle.1 

Strasserin puheissa ja kirjoituksissa näkyvät monin tavoin NSDAP:n 
ns. vasemman siiven ajatukset, vaikka Strasser pysyi vielä pitkään ainakin 
muodollisesti uskollisena Hitlerin johdolle. Strasserin mukaan juutalainen 
rahaylimystö jatkoi voittokulkuaan Dawesin jälkeen Kansainliitossa. Hän 
katsoi esimerkiksi, että Saksan ohella kaikki Euroopan valtiot oli pakotettu 
Dawesin suunnitelmaan, kunnes suurkapitalismi ajaisi Kansainliitossa or-
juutetut maat sotaan Aasiaa vastaan tehdäkseen myös sen kansat alamaisik-
si.2 Tähän liittyivät myös Strasserin sympatiat Neuvostoliittoa kohtaan. Hän 
esitti, että Saksan Erfüllungspolitik Versailles’sta Dawesiin oli merkinnyt 
länteen orientoitumista ja yhä voimakkaampaa riippuvuutta ja että länsi-
valtojen tarkoituksena oli saada aikaan sota Saksan ja Venäjän välille. Stras-
serin mielestä taas Saksan paikka oli tulevaisuuden Venäjän sekä ns. sorret-
tujen maiden ja kansojen rinnalla, joista hän luetteli Turkin, Kiinan, Intian, 
rifkabyylit, druusit, egyptiläiset ja arabit.3 VB:ssa seurattiinkin hyvin tark-
kaan esimerkiksi Marokon tapahtumia Er-Rif -sodan aikana ja Kemal Ata-
türkin nousua Turkin johtoon. 
 
 
Takuukysymykset – valuutan valvonta ja Saksan rautatiet  
 
Takuukysymysten yhteydessä kansallissosialistien puheissa ja kirjoituksissa 
tuli esille myös voimakas amerikkalaisvastaisuus. Liittoutuneiden sotakor-
vausasiamiehenä Berliinissä toimi Parker Gilbert ja Yhdysvalloista saatiin 
lyhytaikaisia lainoja. Gilbert huolehti sotakorvausten vaikeimmasta  

                                                                                                                            
yhdessä ja kapinalliset antautuivat toukokuussa 1926. 
1 Strasser, ”Die Entente – der Schrittmacher des Bolschewismus”. VB 7.8.1925, Nr. 110a. 
2 VB 3.9. ja 5.9.1925. 
3 Strasser, ”Rußland und wir”. VB 22.10.1925. 
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ongelmasta, Saksan maksujen vaihtamisesta muiksi valuutoiksi ja hänen 
vastuullaan oli valvoa, ettei Saksan maksukykyä ylitetty. Liittoutuneet myös 
kontrolloivat Saksan valtakunnanpankkia ja Reichsbahnista muodostettua 
valtiosta riippumatonta rautatieyhtiötä. Tämä todella rajoitti Saksan suvere-
niteettia, mutta toisaalta etuna oli se, että Saksan maksukyky otettiin nyt 
huomioon. Tullirajan poistaminen Reininmaan miehitysvyöhykkeen ja 
muun Saksan väliltä merkitsi taas sitä, että Ranskan aiemmin harjoittama 
interventiopolitiikka kävi perusteettomaksi.1  

Saksan kannalta positiivista oli myös se, että miehitysalueen ranska-
lais-belgialainen hallinto luovutti valvonnassaan olleet rautatielinjat uudelle 
yhtiölle, vieläpä neljä viikkoa ennen sopimuksenmukaista määräaikaa. Liik-
keelle laskettuja oblikaatioita merkittiin myös innokkaasti. Luottamus Sak-
san talouselämän voimaan oli palannut, valuutta oli jälleen vakaa ja edelly-
tykset rauhalliselle kehitykselle luotu.2 

Rajoituksista huolimatta Saksa oli nyt muodollisesti tasa-arvoinen val-
ta ja ero maailmansodan voittajien ja voitettujen välillä hävinnyt. Lontoon 
konferenssi ja Dawesin sopimus merkitsivät myös etappeja tiellä uuteen 
Euroopan konserttiin, joskin samalla amerikkalaisen pääoman tuloa Saksaan 
ja Yhdysvaltain kasvavaa vaikutusta. Suuntautuminen länteen ei koskenut 
pelkästään ulkopolitiikkaa, vaan Yhdysvaltain vaikutus leimasi koko elä-
mäntyyliä. Tämä puolestaan terävöitti lännenvastaista, antiliberaalista oppo-
sitiota. Nationalismin radikalisoituminen oli vielä Ruhrin miehityksen  
aikaan ollut valtakunnanhallitukselle osin tervetulluttakin, mutta muodostui 
nyt rasitteeksi ulkopolitiikalle ja ylipäänsä Weimarin tasavallan kehityksel-
le.3 Kansallissosialistien propagandaa voidaan tässä suhteessa pitää osana 
radikalisoituneen kansallisen opposition toimintaa. 

Dawesin sopimuksen valuutta- ja takuujärjestelyjen seurauksia käsitel-
lessään kansallissosialistit pyrkivät vetoamaan kansallistunteen ohella eri 
yhteiskuntaryhmiin, erityisesti työläisiin. Puolueen talousteoreetikkona pi-
detty Feder kuvasi elämää Daweslandissa, jossa suvereenisuuden aiempien 
menetysten lisäksi nyt myös oikeus päättää finanssi- ja liikenneasioista oli 
tarjottu viholliselle. Sotakorvausjärjestelyn myötä Saksa oli joutunut kan-
sainvälisen lainapääoman korko-orjuuteen.4 

Rosenberg puolestaan halusi selittää työläisille, että heidän johtajansa 
olivat luovuttaneet työn tulokset vieraalle rahaylimystölle, eivätkä edes vaa-
tineet Versailles’n tai Dawesin revisiota. Rosenberg katsoi Dawesin sopi-

                                                 
1 Schulze 1982, 274–275.  
2 Eyck 1962, 430–431.  
3 Krüger 1985, 244–247. 
4 Federin puhe ”Die Enteignung durch die ’Abwertungsgesetze’, Zölle und Steuern im 
Dawesland”. VB 11.9.1925; ”Gottfried Feder in deutschen Danzig”. VB 28.11.1925. 
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muksen rasittavan nimenomaan köyhää kansaa ja eri sotakorvauskonferens-
sien myötä kaikki taloudelliset valtaoikeudet oli luovutettu ”Wallstreetin 
bandiiteille ja heidän rengeilleen”. Työtätekevää kansaa petettiin Rosenber-
gin mukaan myös sillä, että marxilaiset johtajat vaativat äänekkäästi Saksan 
entisten ruhtinaiden omaisuuden takavarikointia, mutta vaikenivat siitä, et-
tä ”varastetut rautatiet” olivat sata kertaa arvokkaammat.1 

Myös Strasser nimitti Dawesin sopimusta Wall Streetin finanssijuuta-
laisten aikaansaannokseksi. Investoinnit Saksaan merkitsivät Strasserille sitä, 
että kansainvälinen finanssipääoma ostaisi Saksan teollisuuden. Amerikka-
lainen pääoma tulisi Saksan talouden herraksi ja Dawes-politiikan lopullise-
na tuloksena olisi Saksan kansallisomaisuuden menetys kansainväliselle 
juutalaiselle rahaylimystölle. Työväestön ohella Strasser kuvasi Dawesin 
vaikutusta maatalouteen ja hän katsoi sen merkitsevän talonpoikaiston kuo-
lemaa ja lopulta koko keskiluokan tuhoa.2 Strasser palasi Dawesin kohta-
lokkaisiin vaikutuksiin vielä elokuussa 1926 sopimuksen solmimisen vuosi-
päivänä, minkä hän myös leimasi tärkeämmäksi kuin ”Versailles’n häpeä-
rauhan kirotun päivän”.3 

Rautateiden yhtiöittäminen antoi todella otollisen tilaisuuden hyökätä 
hallituspuolueita vastaan ja syyttää niitä ”Saksan myymisestä”. Rosenberg 
moitti erityisesti Saksan demokraattisen puolueen (DDP) edustajia siitä, että 
nämä vakuuttivat kansalle olojen jatkuvasti paranevan, vaikka samalla tyr-
kytettiin kaupaksi viimeiset valtaoikeudet Wall Streetin pörssihyeenoille. 
Saksan valuutta joutui vieraisiin käsiin ja rautateistä tuli kansainvälisten 
pörssikeinottelijoiden riiston kohde.4 Demokraattien syyttäminen johtui eh-
kä osaltaan siitä, että rautatieyhtiön hallintoneuvoston puheenjohtajana toi-
mi Carl Friedrich von Siemens, kuuluisan Werner von Siemensin poika, 
joka oli DDP:n jäsen, mutta luopunut nimityksensä jälkeen lain edellyttä-
mällä tavalla valtiopäiväedustajan paikasta.5 

Frick puhui Federin tapaan Daweslandista ja hän väitti tasavallan lou-
kanneen voimakkaimmin virkamiesten oikeuksia sekä harjoittaneen epäso-
siaalista virkamies- ja työläispolitiikkaa. Tämä näkyi selvimmin juuri rauta-
teillä, joita Frick nimitti Reichsbahnin sijasta Dawesbahniksi. Virkamiehet 
ja työläiset oli Frickin mukaan ensin tehty oikeudettomiksi ja sitten johdettu 

                                                 
1 Rosenberg, ”Deutsche Arbeiter der 2. Internationale”. VB 15.9.1925; ”Vor dem Ende. 
Verbot nationaler Verbände?”. VB 6.2.1926; ”Die deutsche Schande”. VB Sondernummer 
maaliskuun lopulla 1926. 
2 Strasser, ”Die Weltherrschaft des Finanzkapitals”. Der Weltkampf, Heft 14, Sept. 1925, 
629–640. 
3 Strasser, ”Zum 29. August”. Hammer und Schwert. Ausgewählte Reden und Schriften 
eines Nationalsozialisten. Teil II: Kampf. Berlin 1928, 40.  
4 Rosenberg, ”Volksvergiftung”. VB 16.4.1926. 
5 Eyck 1962, 430–431. 
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kansainvälisen pankki- ja pörssipääoman orjatyöhön. Frick luetteli useita 
esimerkkejä rautatieyhtiön harjoittamasta virkamiesten, toimihenkilöiden ja 
työvoiman riistosta, sekä viittasi samalla yhtiön pääjohtajan jättiläis-
tuloihin.1  Vaikuttaa aika selvältä, miksi juuri Frick puuttui virkamiesten 
oikeuksiin. Hän oli koulutukseltaan juristi ja toiminut Münchenin poliittisen 
poliisin päällikkönä 1919–1923. Osallistumisesta Hitler-Putschiin Frick 
tuomittiin 1924 vankeuteen, mutta jo samana vuonna hänestä tuli valtiopäi-
väedustaja.2 

Ajan kuluessa syytökset vain kovenivat. Weimarin puoluepäivillä ke-
sällä 1926 pääpuhujana esiintynyt Feder väitti Dawesin sopimuksen aiheut-
taneen kaksi miljoonaa työtöntä. Feder puhui myös teollisuuden rasitteista, 
tulleista ja veroista sekä lainanoton mielipuolisuudesta, jonka myötä korko-
orjuus oli nyt tullut täydelliseksi. Toisaalta Feder katsoi sosiaalisen ja  
kansallisen kysymyksen yhdistyneen, kun päämääränä oli saada jälleen 
määräysvalta raha- ja liikennelaitokseen. Edellytyksenä kaikkeen oli kuiten-
kin poliittisen vallan saavuttaminen. Vähän myöhemmin Feder vaati vielä 
kaikkien häpeäsopimusten hylkäämistä sekä rautateiden ja pankkien uudel-
leen valtiollistamista. Rautateiden yhteydessä Feder puhui myös sosialisoin-
nista. 3  Weimarin kokouksen puheessa näkyy myös Hitlerin ääni. Feder  
käsitteli yleensä vain taloudellisia asioita, erityisesti ”korko-orjuutta”. Tässä 
puolueen yhtenäisyyden ja johtajuuden kannalta merkittävässä kokouksessa 
hän kuitenkin korosti poliittisen vallan saavuttamisen ensisijaisuutta, kuten 
Hitler oli aina tehnyt. 

Kansallissosialistien propaganda Dawesin sopimusta vastaan oli räi-
keintä kesällä 1926 tapahtuneiden rautatieonnettomuuksien yhteydessä.  
Samalla kansallissosialistit pystyivät erottautumaan muusta kansallisesta 
oppositiosta jyrkän antisemitistisillä syytöksillä. Hitlerin mukaan hallitus-
puolueiden politiikka vuodesta 1919 lähtien oli johtanut siihen, että koko 
talouselämästä oli tullut katastrofaalista, koska Dawes-lait olivat aiheutta-
neet rahapulan ja työttömyyden. Münchenissä toukokuussa 1926 tapahtunut 
26 ihmishenkeä vaatinut rautatieonnettomuus valaisi Hitlerin mielestä kuin 
salamanisku silloisia oloja, koska vallankumouksen ylistetyt saavutukset 
olivat sortuneet.4 

                                                 
1 Dr. Frick, M.d.R., ”Der Beamte im Dawesland und im kommenden Deutschland”. VB 
23./24./25.5.1926. Pääjohtaja Rudolf Oeser oli samalla liikenneministeri ja myös hän kuu-
lui DDP:hen. Eyck 1962, 430. 
2 Frickin tittelinä vuonna 1925 oli ”Oberamtmann”. Myöhemmin Frick toimi sisäministeri-
nä lähes koko kolmannen valtakunnan ajan. 
3  Feder, ”Staat, Geld- und Finanzwesen”. VB 6.7.1926; ”Fürstenenteignung”. VB 
24.7.1926. 
4 Hitler 1992, Dok. 148, 468; viite 6. 
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Toisen, elokuussa 1926 Münchenin lähellä Freisingissa sattuneen rautatie-
onnettomuuden yhteydessä kansallissosialistit väittivät Baijerin kuninkaal-
listen rautateiden aikaan onnettomuuksien olleen harvinaisia, kun Bayeri-
sche Volkspartei ei vielä ollut myynyt Baijerin rautateitä surkeasta hinnasta 
Berliinin juutalaisille. Perimmäisenä syynä junaonnettomuuksiinkin esitet-
tiin Versailles’n rauhansopimus, sillä kansallissosialistien mukaan pelastus-
toimet olivat vaikeutuneet poliisivoimien supistusten takia. Katsottiin myös, 
ettei turvallisuutta voitu kehittää, koska oli maksettava sotakorvauksia. 1 
Vertaaminen aikaan ennen maailmansotaa oli kansallissosialisteille tyypilli-
nen propagandakeino. Esitettiin tosiasia, mutta ei otettu huomioon muuttu-
neita tekijöitä, esimerkiksi tässä tapauksessa rataverkoston, liikenteen ja 
nopeuksien kasvua.  

Peter Krügerin mukaan julkinen mielenkiinto piti vireillä keskustelua 
Dawesin suunnitelman olemuksesta ja vaikutuksista, niin että ajoittain  
kaikki Saksan vaikeudet keskittyivät siihen. Krüger pitää agitaation pelotta-
vimpana lieveilmiönä nimenomaan vuonna 1926 tapahtuneiden rautatie-
onnettomuuksien yhteydessä ilmennyttä NSDAP:n häikäilemätöntä anti-
semitismiä ja länsivaltoihin kohdistunutta vihaa, jotka kiteytyivät iskulau-
seissa ”Totentanz auf der Judenbahn” ja ”Jüdischer Massenmord”.2  

Saksan taloudellisen ja poliittisen tilanteen ilmiselvä paraneminen ja 
vakautuminen pyrittiin kansallissosialistisessa propagandassa selittämään 
näennäiseksi ja vain vihollisen ovelammaksi keinoksi, jottei todellisia tar-
koitusperiä huomattaisi. Hitler esiintyi tuolloinkin voitonvarmana ja ennusti, 
että Dawesin sopimus tullaan lyömään pirstaleiksi ja Dawesin koloniasta 
tulee vielä Suur-Saksa. Hitler oli jo puolueen uudelleenperustamisen yhtey-
dessä helmikuussa 1925 enteillyt aikaa, jolloin talouselämän petollinen poh-
ja häviää ja silloin ehkä ymmärretään kansallissosialistien sanoja paremmin. 
Asian jatkuva esillä pitäminen saisi ihmiset sitten muistamaan, että tuleva 
oli heille ennustettu.3  

Näihin teemoihin palattiin 1920-luvun lopulla maailmanlaajuisen ta-
louslaman puhjettua ja sotakorvausten tultua jälleen ajankohtaisiksi. Silloin 
Yhdysvalloista saadut lyhytaikaiset lainat todella tulivat ongelmallisiksi, 
mutta 1920-luvun puolivälissä sitä ei voitu tietää. Uutta sotakorvausjärjeste-
lyä vastustettaessa kielenkäytöltään koveneva, sotakorvaukset kaikkiin 
mahdollisiin yhteyksiin kytkevä propaganda-arsenaali oli tavallaan jo kerran 
harjoiteltu ja silloin se muiden tekijöiden ohella tuotti myös tulosta.  

                                                 
1 ”Ein neues schweres Unglück auf der Dawesbahn!” VB 15./16.8.1926; ”Die Katastrophe 
bei Freising”. VB 18.8.1926; H.E. [Hermann Esser] ”Der Totentanz auf der Judenbahn”. 
VB 24.8..1926; Dietrich, Hans, ”Dawesbahn oder Reichsbahn”. VB1.9.1926. 
2 Krüger 1985, 248.  
3 Hitler 1992, Dok. 6, 26; Dok. 154, 476. 



 

Kilpailun kieli – Suomalaiset kartellit sotien välisenä aikana 
Mika Kallioinen 
 
 
Kartelleja ei ole aina pidetty taloudellisen kehityksen kannalta haitallisina, 
toisin kuin nykyisin. Toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan asti useim-
missa teollisuusmaissa yrittäjien ohella myös poliittiset päättäjät katsoivat 
kartellien lisäävän vakautta ja hyödyttävän taloutta. Kartellit tarjosivat ra-
tionaalisen välineen hallita 1800-luvulta lähtien koventunutta kilpailua. Is-
tuminen saman pöydän ääreen ja sopiminen hinnoista sekä muista liiketoi-
minnan ehdoista oli houkuttelevaa, jos vaihtoehtona oli kannattavuuden 
jatkuva hupeneminen ja ajautuminen ulos markkinoilta. 

Kartellien yleistyminen mullisti sekä talouden rakenteita että yritys-
strategian lähtökohtia. Vielä hiljattain vapaakaupan nimiin ainakin juhlapu-
heissa vannoneet ja keskenään kilpailleet yrittäjät siirtyivät kabinettien kät-
köihin sopimaan hinnoista ja markkinoiden jakamisesta. Entinen liberalisti-
nen talousoppi vaihtui 1800-luvun lopulla talousmalliin, jota on kutsuttu 
muun muassa ”organisoiduksi kapitalismiksi”, ”yhteistoiminnalliseksi kapi-
talismiksi” ja ”organisoiduksi markkinataloudeksi”.1 

Vaikka Suomen talouden kartellisoitumista tunnetaan kokonaisuutena 
huonosti, voitaneen sanoa, että kaikki vähänkin merkittävät teollisuudenalat 
kartellisoituivat 1910-luvun loppuun mennessä.2 Kartellit olivat rakenteel-
taan erityyppisiä, eikä kaikkia edes voi pitää ”puhtaina” kartelleina. Rajan-
veto varsinaisten kartellien ja toimialajärjestöjen välillä on monesti häilyvää. 
Yksikään kartelli ei sitä paitsi kutsunut itseään ”kartelliksi”, vaan ne olivat 
muun muassa ”yhdistyksiä” tai ”konttoreita”. 

                                                 
1 Rinne 1948, 7, 29–30; Schröter 1996, 129–131. 
2 Alfthan 1920–1921, 283–323; Rinne 1948, 75–79.  
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Taloudellinen kilpailu on aina määrittänyt kartelleja. Niissä kulminoituu 
kiinnostavalla tavalla kilpailun ja yhteistyön jännite, joka on yksi leimalli-
simpia piirteitä Suomen 1900-luvun taloushistoriassa. 1  Olisi yksioikoista 
väittää, että kartellit yrittivät kategorisesti juuria kaikkea kilpailua, sillä sii-
hen ne eivät yleensä edes kyenneet. Pikemminkin kartellit pyrkivät luomaan 
pelisäännöt, joiden mukaan yritykset toimivat markkinoilla. Vain harvat 
kartellit onnistuivat säätelemään tehokkaasti edes sisäistä kilpailuaan. Yh-
teistyötä kannatti kuitenkin tavoitella, kuten kartellien suuri lukumäärä 
1900-luvulla niin Suomessa kuin muualla maailmassa osoittaa.  

Tässä kirjoituksessa tarkastellaan sekä kartellien sisäisessä kielen-
käytössä että julkisessa keskustelussa 1920- ja 1930-luvulla esiintyneitä 
retorisia käytäntöjä, joilla viitattiin taloudelliseen kilpailuun. Nykyisin ta-
loudellisen säätelyn purkaminen ja siihen kytkeytyvä ”kilpailun diskurssi” 
ovat levinneet talouden maailmasta kaikkialle yhteiskuntaan jopa siinä mi-
tassa, että on puhuttu siirtymästä hyvinvointivaltiosta kilpailuvaltioon. 2 
Mutta miten kilpailun rooli ymmärrettiin sotien välisenä aikana, ennen hy-
vinvointivaltiota ja markkinatalouden voittokulkua? Miten, missä yhteyksis-
sä ja mitä tarkoitusperiä palvellen käsitettä käytettiin? Kyse ei ole niinkään 
kilpailun tosiasiallisesta toteutumisesta (tai sen puutteesta), vaan siitä, miten 
talouden toimijat ovat itse kilpailun merkityksen ymmärtäneet.  

Kirjoituksessa keskitytään kolmeen suomalaiseen kartelliin tai kartel-
linomaiseen yhteenliittymään, jotka erilaisuutensa vuoksi antavat edustavan 
kuvan maan teollisuuden kartellisoitumisesta. Kohteena ovat saha-, metalli- 
ja puuvillateollisuuden yhteenliittymät. Sahat edustivat keskeisesti vienti-
teollisuutta, kun taas puuvillatehtaiden tuotanto myytiin lähes yksinomaan 
Suomeen. Myös konepajat ja laivatelakat toimivat pääasiassa kotimarkki-
noilla, joskin ajoittain ne suuntautuivat myös vientiin.  

Jo 1880-luvulla alkunsa saanut Suomen sahanomistajayhdistys keskit-
tyi 1920- ja 1930-luvulla säätelemään sahatavaran tuotantomääriä. Erityises-
ti yhdistys pyrki valvomaan Euroopan sahatavaramarkkinoita tavoittelemal-
la yhteistä hinnoittelua muiden ulkomaisten alan kartellien kanssa, mutta 
tämä onnistui vain poikkeuksellisesti. Metalliteollisuudessa toimineet useat 
kymmenet yritykset eivät ponnisteluista huolimatta onnistuneet muodosta-
maan varsinaista kartellia. Vuonna 1918 perustettu Suomen metalliteolli-
suusyhdistys pystyi kuitenkin sopimaan tiettyjen tuotteiden valmistuksen 
jakamisesta yritysten kesken. Se ajoi myös tarmokkaasti metallituotteiden 
tuontitullien nostamista helpottaakseen ulkomaisen kilpailun painetta koti-
markkinoilla.3  

                                                 
1 Heikkinen ja Kuusterä 2001, 48. 
2 Kantola 2006, 156–159. 
3 Olin 1938; Paloposki 1970. 
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Yksi vahvimpia ja puhdaspiirteisimpiä kartelleja syntyi puuvillateollisuu-
dessa. Maan kuusi puuvillatehdasta aloittivat 1900-luvun alussa yhteistyön, 
joka monien konfliktien ja vaiheiden kautta johti vuonna 1933 tiiviisti orga-
nisoidun Puuvillatehtaiden Myyntikonttorin perustamiseen. Yritysten sijaan 
Myyntikonttori määräsi puuvillatuotteiden hinnat ja valmistusmäärät Suo-
messa, minkä lisäksi sillä oli yksinoikeus myydä ja markkinoita näitä tuot-
teita. Myyntikonttorilla oli kotimaisessa tuotannossa monopoli, joskin laaja 
ulkomainen tuonti murensi sen asemaa tehokkaasti.1 
 
 
Keskinäinen kilpailu 
 
Kartelleja voidaan pitää yritysten välisinä vapaaehtoisina järjestelyinä, joi-
den tarkoituksena on valvoa markkinoita ja rajoittaa kilpailua. Keskinäisen 
kilpailun juuriminen oli hallitseva lähtökohta kaikkien kolmen suomalais-
kartellin säännöissä. Metalliteollisuudessa kartellin tarkoituksena oli ”koet-
taa saada aikaan toimenpiteitä epäterveellisen ja tuhoavan kilpailun estämi-
seksi”2 kun taas puuvillateollisuus pyrki yhteistyöllä säätelemään kilpailua 
maan puuvillatehtaiden välillä ja ”mahdollisuuksien mukaan” sopimaan 
hinnoista ja muista myyntiehdoista.3 Sahateollisuus otti samoin tavoitteik-
seen yhteisen hinnoittelun ja yhteiset myyntiehdot, jotta ”epäterve keskinäi-
nen kilpailu” olisi voitu välttää.4  

Kartellien perustavissa kokouksissa hyväksytyt säännöt kertovat, et-
tä ”epäterveeksi” ja ”tuhoisaksi” mielletty kilpailu oli välittömästi yhteis-
työn takana. Selvästi määritellyistä tavoitteistaan huolimatta suomalaiset 
yhteenliittymät eivät useimpien ulkomaisten kartellien tavoin kyenneet lait-
tamaan lopullista pistettä jäsentensä väliselle kilpailulle. Kartelliin kuulumi-
nen ei muuttanut sitä, että yritykset edelleen tavoittelivat mahdollisimman 
korkeita voittoja jopa toistensa kustannuksella. Kartellien haasteena oli so-
vittaa yhteen yritysten omat sekä toisaalta kartellia yhdistävät kollektiiviset 
intressit.  

Yhteisesti sovittuja pelisääntöjä oli vaikea noudattaa etenkin taloudel-
lisesti heikkoina aikoina. Tilausten ehtyessä ja tuloksen uhatessa romahtaa 
houkutus voittojen haalimiseen jopa juuri allekirjoitettuja sopimuksia rik-
koen oli vahva. Kyse oli loppujen lopuksi hiuksen hienosta rajasta, ajoivat-
ko yritykset itsekkäästi omia etujaan vai katsoivatko ne kannattavammaksi 
                                                 
1 Kallioinen 2006.  
2 Suomen metalliteollisuusyhdistys (SMY), hallitus 11.10.1918, 3.3.1936. Kaikkien tässä 
kirjoituksessa mainittujen arkistolähteiden sijoituspaikkana on Elinkeinoelämän Keskusar-
kisto. 
3 Puuvillatehtaiden yhdistys (PY), hallitus 14.10.1911. 
4 Suomen sahanomistajayhdistys (SSY), hallitus 14.12.1918. 
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tinkiä niistä yhteisen edun nimissä ja siten ehkä saavuttaa pidemmällä täh-
täimellä kestävämpää menestystä. Kartellit joutuivat käyttämään valtavasti 
aikaa ja vaivaa sopimusten noudattamisen valvontaan. Tämä näkyy pöytä-
kirjoissa taajaan toistuvina viittauksina epätoivottuna pidettyyn keskinäiseen 
kilpailuun.  

Keskinäinen kilpailu leimattiin yleisesti ”epäterveeksi”. Metsäteolli-
suudessa oltiin 1920-luvulla huolissaan metsävarojen ehtymisestä ja raaka-
puun kallistumisesta. Sahanomistajayhdistyksen puheenjohtaja katsoi, että 
koska raakapuun markkina-arvon lopulta määräsi kysynnän ja tarjonnan laki, 
sahausta tuli supistaa, jotta raaka-aineen hinnannousu saataisiin edes pysäh-
tymään. Vain yhteisellä ja vapaaehtoisella tuotannon rajoittamisella yhdistys 
voisi vastaisuudessa vähentää ”epätervettä kilpailua” puunhankinnassa. 1 
Myös kotimarkkinoille keskittyneessä puuvillateollisuudessa kilpailu  
tuomittiin vastaavin termein. Kun kartelli päätyi laman aikana 1930-luvun 
alussa uudistamaan organisaatiotaan tiiviimmäksi, keskeisenä perusteluna 
viitattiin jatkuvien sopimusrikkomusten ja epäterveen kilpailun rapauttavaan 
vaikutukseen. Uusi organisaatio saikin aikaan sen, että jopa kartellin itsensä 
mukaan ”lamaannuttava sisäinen kilpailu” päättyi.2 

Metalliteollisuudessa huomattiin 1920-luvun alussa, että tilaukset vä-
henivät uhkaavasti verrattuna sodan aikaan. Alan mielestä ”epäterve kilpailu 
tuottaa haittaa kotimaiselle teollisuudelle”. Parhaana lääkkeenä hankalan 
tilanteen korjaamiseksi kartellissa suunniteltiin ratkaisua, jossa kukin yritys 
erikoistuisi sille parhaiten soveltuvien tuotteiden valmistukseen. Tämä ta-
kaisi, ettei jäsenten kesken ”syntyisi liian suurta kilpailua”. Tietty määrä 
kilpailua kuului kartellien mielestä asiaan, tai se hyväksyttiin välttämättö-
mänä pahana, mutta jos yritysten kannattavuus alkoi olla uhattuna, kilpailu 
tuomittiin nopeasti. Kun markkinatilanne vuosikymmenen lopulla kohen-
tui, ”epäterveeseen” kilpailuun ei enää samassa määrin viitattu. Metalliteol-
lisuudessa voitiinkin todeta tehtaiden pystyneen välttämään ”raskasta keski-
näistä kilpailuaan, kuten aiempina vuosina on tapahtunut kotimaisilla mark-
kinoilla”.3  

”Epäterveen” tai esimerkiksi ”tuhoavan” ohella ”epälojaali” oli myös 
arvottava ilmaus, jolla keskinäistä kilpailua taajaan luonnehdittiin. Puuvilla-
tehtaiden yhtymässä paljastui vuonna 1908 sinänsä yleinen tapaus, jossa 
yksi tehdas oli myynyt tuotteitaan alle yhteisesti sovittujen hintojen. Toisen 
tehtaan johtaja sai aiheen tiedustella yhtymän puheenjohtajalta, miten tällai-
nen ”epälojaali” kilpailu oli ylipäätään ollut mahdollista. Puuvillateollisuu-
den kartelliin verrattuna Metalliteollisuuden yhteenliittymä oli selvästi hei-

                                                 
1 SSY, hallitus 23.5.1928. 
2 Puuvillatehtaiden Myyntikonttori (PMK), vuosikertomus 1935. 
3 SMY, hallitus 28.4.1921, vuosikertomus 1926. 
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kommin organisoitu. Metalliteollisuudessa harmiteltiin, ettei alalla ollut 
aseita puuttua jäsenten keskinäiseen kilpailuun, vaan osapuolten oli luotet-
tava toistensa hyvään tahtoon. Jos joku kuitenkin ryhtyi ”epälojaaliin toi-
mintaan”, muut saattoivat toki aloittaa painostustoimet tätä vastaan.1 ”Epä-
lojaalilla” kilpailulla viitattiin tavanomaisesta ja myös ”epäterveestä” eroa-
vaan tapaan kilpailla saman alan muiden yritysten kanssa. Kun joku sortui 
epälojaaliin toimintaan, kyse oli aina yhteisesti sovittujen pelisääntöjen rik-
komisesta. Tällainen kilpailu ei ollut yksinomaan ”epätervettä” tai ”tuhoa-
vaa”, vaan siihen liitettiin vahvempi moraalinen leima.  

Moraalisin perustein kartellit tuomitsivat myös kotimaiset toimijat, 
jotka eivät olleet liittyneet alansa kartelliin. Erityisen suuri ongelma tämä oli 
Suomen sahanomistajayhdistykselle. Yhdistyksen ulkopuolella oli koko ajan 
lähes yhtä paljon sahoja kuin niitä oli sen jäsenyritysten omistuksessa. Yh-
distys pyrki painostamaan ”ringin” ulkopuolisia toimijoita jäsenikseen tai 
ainakin noudattamaan sen päättämiä hintoja, koska ulkopuoliset kilpailijat 
pystyivät painamaan hintoja alas Britanniassa ja muilla keskeisillä vienti-
markkinoilla. Suomeen ilmaantui 1920-luvun alussa runsaasti uusia, pieniä 
sahoja, jotka yhdistyksen mukaan olivat ”keinottelijoiden” rakentamia. 

Uusien kilpailijoiden tuotteiden laatu leimattiin heikoksi: ”Tavallisesti 
eivät nämä sahanomistajat täytä niitä vaatimuksia, joita asetetaan sille, joka 
voi vientiä menestyksellä harjoittaa”. Markkinat tulvivat ”irreguläärisiä” 
tavaroita, minkä vuoksi kartellin jäsenten oli otettava huomioon tämä 
”Suomen säännöllisiä puutavaramarkkinoita ärsyttävä tekijä”.2 Keinotteli-
joilla ja tuotteiden heikolla laadulla (”irregulaariset tavarat”) kartelli leimasi 
arvottavin argumentein omiin pelisääntöihinsä sitoutumattomat kilpailijat 
huonommiksi, vaikka nämä olivat tosiasiassa alemmilla hinnoillaan menes-
tyneet vientimarkkinoilla. Moraalisin perustein kartelli jakoi markkinatoimi-
jat kahteen leiriin. Toisaalta olivat ”säännöllisillä puutavaramarkkinoilla” 
toimivat kartellin jäsenet, toisaalta taas ulkopuoliset, huonoa laatua tuotta-
neet sahat. Vaikka asiaa ei suoraan sanottukaan, ainoastaan kartellien omilla 
ehdoilla tapahtunutta tuotantoa ja vientiä pidettiin hyväksyttävänä ja kunni-
allisena. 

Kartelleissa vallitsi ylipäätään selkeä käsitys yhteistyön voimasta.  
Sahateollisuudessa toivottiin, että suomalaiset sahanomistajat ymmärtäisivät 
yhteistyön välttämättömyyden. Tämä oli tarpeen 1920-luvun lopun ”vaikei-
na aikoina”, jolloin yrittäjien tappioita kasvattivat liian korkeat raaka-aineen 
hinnat samoin kuin venäläisten ”järjetön” kilpailu, kuten yhdistyksen vara-
puheenjohtaja T. I. Aminoff tilannetta kuvaili. Alalla keskusteltiin erityises-
ti ”intiimin” yhteistyön tarpeesta. Käsitteellä viitattiin siihen, että suomalai-

                                                 
1 PY, hallitus 19.12.1908; SMY, hallitus 24.2.1938. 
2 SSY, hallitus 5.7.1921, vuosikertomus 1922. 
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nen sahateollisuus saattoi menestyä vain, mikäli kaikki kotimaiset sahat 
noudattivat Suomen sahanomistajayhdistyksen määräämiä hintoja.1 

Myös puuvillateollisuudessa yhteistyön tärkeys nousi esille, vaikka 
kartelli olikin huomattavasti yhtenäisempi toimija kuin saha- ja metalliteol-
lisuuden yhteenliittymät. Kartellin johtokunnan jäsen Kaarlo Rautio kirjoitti 
ykskantaan, että teollisuuden ainoana vaihtoehtona oli ”järjestetty kilpailu”. 
Järjestetyn kilpailun tuli taata yrittäjälle paras mahdollinen tuotto, mutta sen 
piti tapahtua niin vapaissa rajoissa, että yksityiselle aloitekyvylle jäi tilaa. 
Sen oli oltava oikeudenmukaista ja vahvistettava teollisuuden kuvaa ulos-
päin. Se ei saanut estää tervettä, dynaamista kehitystä alalla. Ellei yhteis-
työstä päästäisi sopuun, oli Raution mielestä seurauksena väistämättä ”va-
paa kilpailu kaikkine tuhoisine taloudellisine ja moraalisine seurauksineen. 
Sitä paitsi kamppailusta tulisi kovaa ja katkeraa ja se vahingoittaisi pitkäksi 
aikaa teollisuutemme yhä nauttimaa hyvää kuvaa. Maamme on liian pieni, 
jotta meidän kaltaisemme suuri teollisuus voisi kukoistaa ilman yhteis-
työtä.”2 

On kiinnostavaa, ettei Rautio halunnut kieltää kilpailua kokonaan. 
Kilpailun tuli olla ”järjestettyä”, mutta se ei saanut viedä yrityksiltä kaikkia 
kannustimia kilpailun myötä avautuviin menestymisen mahdollisuuksiin, 
eikä se saanut estää alan ”tervettä” kehitystä. Ennen kaikkea kilpailun tuli 
olla ”oikeudenmukaista”. Näkemyksen mukaan kartellien jäsenet saivat tie-
tyin edellytyksin kilpailla keskenään, mutta raja kulki siinä, ettei niiden tul-
lut kyseenalaisin keinoin heikentää muiden alan toimijoiden asemaa, saati 
rikkoa yhdessä tehtyjä sopimuksia kilpailun rajoituksista. Taloustieteellises-
sä kirjallisuudessa kartellit on lähes kautta linjan nähty kielteisenä, tervettä 
liike-elämää rapauttavana, kilpailua demoralisoivana ja talouden tehotto-
muutta kasvattavana ilmiönä.3 Nämä ongelmat tunnistettiin jo sotien välisen 
ajan kartelleissa ja niihin pyrittiin jopa etsimään ratkaisuja, vaikka vapaasta 
kilpailusta ei voinut olla puhettakaan.  
 
 
Taistelu ulkomaista kilpailua vastaan 
 
Suomalaiset kartellit eivät puuvillateollisuuden yhteenliittymää lukuun ot-
tamatta pystyneet valvomaan tehokkaasti edes kotimaista tuotantoa, mutta 
kansainvälisen kilpailun edessä ne olivat vielä aseettomampia. Ne eivät to-
dellakaan hallinneet monopolin tavoin suomalaisia markkinoita, tai sahate-
ollisuuden tapauksessa ulkomaisia vientimarkkinoita. Matalan tullitason 

                                                 
1 SSY, hallitus 20.2., 24.8.1928, 11.10.1930. 
2 PMK, kirjeenvaihto, Rautio Johan Henrik Ekille 25.10.1933.  
3 Ks. esim. Viscusi, Vernon ja Harrington 1992, 4. 
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takana työskennelleet puuvilla- ja metalliteollisuus joutuivat ensimmäisen 
maailmansodan jälkeen kohtaamaan kansainvälisen kilpailun kovenemisen 
varsin suojattomina.  

Tullipolitiikassa vientiin suuntautuneen puunjalostusteollisuuden sekä 
maatalouden edut olivat hallitsevia, mihin kotimarkkinoille keskittyneen 
teollisuuden oli sopeuduttava. Vientituotteiden kilpailukyvyn turvaaminen 
nousi 1920-luvulta lähtien Suomen talouspolitiikan ja taloudellisen lainsää-
dännön kulmakiveksi. Vientiteollisuus ajoi hyvällä menestyksellä alhaista 
tullisuojaa, koska näin voitiin vastaavasti odottaa matalia tulleja tärkeissä 
vientimaissa, etenkin Saksassa ja Englannissa. Kotimarkkinoilla toiminei-
den teollisuudenalojen kannalta tilanne oli ongelmallinen. Niiden oli pakko 
yrittää vahvistaa kilpailukykyään tasolle, jolla ne pystyivät vastaamaan ul-
komaisten tuotteiden kilpailuun.1 

Suomessa vapaata tuontia pidettiin yksiselitteisesti haitallisena. Niin 
metalli- kuin puuvillateollisuudessa tuonnin vapauttamista vastustettiin sillä 
perusteella, että aloilla jouduttaisiin tällöin kilpailemaan ulkomaisen ylituo-
tannon kanssa.2 Yleisin väite oli, että ulkomaiset tuottajat myivät tuotteitaan 
Suomessa alle tuotantokustannusten. ”Epäterveeksi” leimattuun polkumyyn-
tiin vedottiin aina, kun kartellit ja niiden jäsenyritykset jäivät alakynteen 
kotimaisilla markkinoillaan. Puuvillateollisuus puuttui erityisesti japanilais-
ten ja tšekkoslovakialaisten kankaiden ja lankojen ”dumping-myyntiin”, kun 
taas metalliteollisuudessa suurin uhka oli saksalaisten konepajavalmisteiden 
vyöry Suomeen. Viittaamalla polkumyyntiin kartellit yrittivät sitkeästi saada 
valtiota nostamaan suojatulleja, useimmiten huonolla menestyksellä.  

Suomen Metalliteollisuusyhdistys vaati 1920-luvun alusta lähtien val-
tiota säätämään tuontimaksut kotimaisen teollisuuden suojelemiseksi ”ul-
komaista kilpailua ja dumppausta vastaan”. Vaatimus on paljastava, koska 
kartelli samaisti ulkomaisten kilpailun yleensä sekä dumppauksen toisiinsa. 
Ulkomaista polkumyyntiä käytettiin toisaalta myös oikeutuksena kotimaisen 
teollisuuden kartellisoitumiselle. Metalliteollisuudessa todettiin suoraan, että 
konepajat olivat sopineet yhteisistä hinnoista ja tuotannon jakamisesta kes-
kenään juuri siksi, että siten voitiin parhaiten vastustaa dumppausta.3 

Kotimarkkinateollisuuden perusteluissa korostui vahva epäreiluuden 
asetelma: ala ei voinut kilpailla oikeudenmukaisesti ulkomaisten tuotteiden 
kanssa, koska kansainvälistä ylituotantoa kaadettiin Suomeen hintaan mihin 
tahansa. Syypäitä olivat niin Suomen valtio, joka ei korottanut tarpeeksi 
suojatulleja, kuin esimerkiksi valuuttakurssit, jotka tarjosivat ulkomaisille 

                                                 
1 Kuisma 1993, 254; Lamberg 1999, 38–40, 126–127.  
2 SMY, hallitus 14.2.1919; PY, hallitus 14.2.1921. 
3 SMY, hallitus 17.12.1920, 20.11.1928, 28.4.1930; PY, hallitus 6.9.1923; PMK, hallitus 
9.6.1938. 
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toimijoille ”ylivoimaisen” kilpailuedun. Kiinnostavaa kyllä, jopa ulkomais-
ten yritysten yhteistoiminta tuomittiin sillä perusteella, että se uhkasi suo-
malaista teollisuutta. Metalliteollisuusyhdistys moitti erityisesti saksalaisia 
kartelleja. Se väitti näiden sopivan etukäteen, mikä yritys tekee (Suomen-
viennissään) halvimman tarjouksen, minkä jälkeen ”kotimainen teollisuus 
jää ilman työtä tai ainakin painetaan kannattavuusrajan alle”. Sahateollisuus 
puolestaan leimasi ”moraalittomaksi” sen, että Englannissa sahatavaran os-
tajat järjestäytyivät ja onnistuivat yhteistyöllä laskemaan sahatavaran hintoja 
alas.1 Omassa maassa teollisuuden yhteistyötä ja esimerkiksi hintojen sopi-
mista pidettiin luonnollisena, mutta ulkomaisten kilpailijoiden tapauksessa 
aivan vastaavaa toimintaa käytettiin kielteisenä argumenttina.  

Vaikka englantilaisten ostajien yhteistyötä moitittiin moraalittomaksi, 
vientiin keskittyneen sahateollisuuden suhde ulkomaiseen kilpailuun erosi 
eräissä suhteissa ratkaisevasti kotimarkkinateollisuudesta. Vientimarkkinoil-
la kilpailu oli vähintään yhtä kovaa kuin suomalaisilla puuvilla- tai konepa-
jateollisuuden markkinoilla. Sahatuotteiden suuret vientimaat saivat pitkien 
ponnistelujen jälkeen vuonna 1935 aikaan sopimuksen (European Timber 
Exporters Convention), jossa sovittujen vientikiintiöiden avulla eri maiden 
tuotanto sovitettiin vastaamaan maailmanmarkkinoiden kysyntää. Tätä en-
nen etenkin Suomi, Ruotsi ja Venäjä olivat kilpailleet verissä päin Keski- ja 
Länsi-Euroopan tärkeillä markkinoilla.  

Koska kilpailu oli jatkuvaa eikä alalla ollut kansainvälistä vientikartel-
lia ennen vuotta 1935, kilpailuun suhtauduttiin sahateollisuudessa luonnolli-
semmin kuin kotimarkkina-aloilla. Sahateollisuudessa pohdittiin paljon 
omia kilpailuetuja ja niiden kehittämistä, jotta suomalaiset viejät voisi-
vat ”menestyksellisesti kilpailla muiden maiden kanssa”. Ala kiinnitti huo-
miota muun muassa raaka-aineen suunnitelmalliseen ja tehokkaaseen han-
kintaan, teknologian kehittämiseen sekä etenkin sahatuotteiden laatuun, mitä 
pidettiin suomalaisviejien yhtenä suurimpana kilpailuetuna maailmanmark-
kinoilla.2 Sahateollisuudessa oli siis päätelty, että kilpailukyvyn kehittämi-
nen edellytti ennen kaikkea omia ponnisteluja. Menestys ei ollut kiinni yk-
sinomaan suojatulleista ja muista valtiovallan toimista, vaan asiaan saattoi 
vaikuttaa tehostamalla omaa toimintaansa. Kyse oli selvästikin siitä, että 
sahateollisuus oli tottunut toimimaan kotimarkkina-aloja avoimemmissa 
kilpailuolosuhteissa ulkomailla, missä valtiosta ei ollut avuksi.  
 
 
  

                                                 
1 SMY, hallitus 20.11.1928; SSY, hallitus 3.10.1930. 
2 SSY, vuosikertomus 1921, 1923. 
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Julkinen keskustelu kartelleista ja kilpailusta  
 
On mahdotonta sanoa, miten paljon 1900-luvun alkukymmeninä toimineet 
kartellit todellisuudessa kilpailua rajoittivat. ”Tuhoisa” kilpailu oli tuskin 
kartellien perustamisen taustalla niin suuressa määrin kuin yhteenliittymät 
itse antoivat ymmärtää. Suomen bruttokansantuote kasvoi sotien välisenä 
aikana nopeaa vauhtia, mutta silti teollisuuden tuotanto jopa ylitti BKT:n 
kasvun. Kysyntä kotimarkkinoilla oli suhteellisen vakaata huolimatta 1930-
luvun lamasta, ja kokonaisuutena katsoen teollisuus säilyi kannattavana ko-
ko sotien välisen ajanjakson.1 

Ennen toista maailmansotaa syntyneissä kartelleissa oli kuitenkin 
melkoista monopolistista potentiaalia, mitä aikalaiset eivät nähtävästi täysin 
ymmärtäneet. Teollisuuden yhteenliittymistä käytiin 1920- ja 1930-luvulla 
yllättävän vähän julkista keskustelua. Kuluttajien ilmeistä tyytymistä mark-
kinoiden toimintaan selittää varmasti se, että vaikka kotimainen teollisuus 
olikin pitkälle kartellisoitunutta, laaja tuonti takasi kilpailun säilymisen.2 

Suomessa esiintyi vain harvoja kartellien kriitikkoja ja vapaan kilpai-
lun puolustajia. Puheenvuorot kaikuivat sitä paitsi kuuroille korville: niillä 
ei ollut vaikutusta sen enempää yleiseen mielipiteeseen kuin lainsäätäjiin. R. 
Grotenfelt vastusti kirjoituksessaan vuonna 1913 ”epälojaalia kilpailua”, 
jonka hän samaisti erilaisiin ”elinkeinonharjoittajien yhteenliittymiin”.  
Hänen mielestään kilpailu oli kansantaloudellisesti edullista antaessaan ih-
miselle kannusteen paneutua tarmolla työhönsä. Kilpailu myös takasi mah-
dollisimman hyvät ja edulliset hyödykkeet. Vajaata vuosikymmentä myö-
hemmin Ferdinand Alftan katsoi ”Jokaisen monopolin kantavan sisällään 
väärinkäytöksen siementä”. Alftan viittasi Grotenfeltin tavoin kansantalou-
den etuun, etteivät ”kotimarkkinoille suuntautuneet kartellit” kokonaan  
tukahduttaisi kilpailua. Kuvaavaa kyllä, vientiteollisuuden yhteenliittymissä 
hän ei nähnyt suurta ongelmaa.3 

Näiden taloustieteellisissä julkaisuissa ilmestyneiden ja vain rajatun 
lukijakunnan saavuttaneiden kirjoitusten lisäksi harvoja julkisia hyökkäyk-
siä kartelleja vastaan oli kaupunkien työväen etuja puolustamaan perustetun 
Kulutusosuuskuntien Keskusliiton vuonna 1928 esittämä julkilausuma, jolla 
liitto ajoi paitsi kuluttajien myös omaa asiaansa korostamalla osuuskunta-
liikkeen hyödyllisyyttä. Kulutusosuuskuntien Keskusliitto edellytti valtion 
ryhtyvän toimiin ”rengastumien ja trustien” ottamiseksi valvonnan alaisiksi. 
Vaatimus ei johtanut minkäänlaisiin toimenpiteisiin.4  

                                                 
1 Virtanen 1998, 234. 
2 Virtanen 1998, 234. 
3 Alfthan 1920–1921, 330–331; Grotenfelt 1913, 304, 306–307. 
4 Rinne 1948, 4–5, 101–106. 
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Kartellien vastustus rajoittui lähes yksinomaan työväestön piiriin. Vasem-
mistossa korostettiin kilpailun lisäämisen tarpeellisuutta lääkkeenä kulutta-
jien asemaa heikentäneille kartelleille ja muille monopoleille. Esimerkiksi 
puuvillateollisuuden tullisuojan alentamista ajettiin sillä perusteella, että se 
lisäsi vapaata kilpailua ja heikensi haitallista kartellia, kuten Suomen Sosia-
lidemokraatin kirjoituksessa vuonna 1929 todettiin:  
 

Korkeat tuontitullit ovat aina olleet omiaan vaikuttamaan teknillistä kehitystä es-
tävästi siihen tuotannon alaan, jonka ”suojaksi” tullit on asetettu. Ne lamaannut-
tavat tuotannon edistymistä ja hidastuttavat parempien, ajanmukaisempien ko-
neiden ja työmenetelmien käytäntöön tulemista. Tuottajat, jotka tullisuojassaan 
pääsevät alallaan määräävään asemaan, jossa kilpailu ei heitä painosta, välittävät 
viis’ kaks’ enää siitä, missä määrin heidän tuotantolaitoksensa pysyvät ajan ta-
salla. Kiinteä, terve kilpailu on yksi tärkeä tuotannollisen edistyksen vipusin.1 

 
Harvat kartelleihin kohdistuneet hyökkäykset eivät johtaneet lakimuutoksiin 
tai muihin toimiin. Kilpailupolitiikan saama vähäinen huomio on yllättävää, 
sillä monissa Länsi-Euroopan maissa asiasta käytiin vilkasta keskustelua, 
puhumattakaan Yhdysvaltain jo 1800-luvun lopulla alkaneesta trustien (kar-
tellien) vastaisesta liikkeestä. Suomalaiskartellien markkinavoima oli mitä 
ilmeisimmin niin vähäinen, etteivät ne kyenneet aiheuttamaan kuluttajille 
todellisia menetyksiä. Toisaalta etenkin Suomen viennistä vastanneet metsä-
teollisuuden yhteenliittymät nauttivat valtiovallan hyväksynnästä eräänlaisi-
na suomalaiskansallisen talouden kruununjalokivinä.2 Vastuu päättää kilpai-
lun laajuudesta maan talouselämässä oli selvästikin jätetty kartelleille itsel-
leen.  
 
 
Kilpailun sanastot 
 
Nykyinen kaikille yhteiskunnan sektoreille ulottuva ”kilpailuideologia” on 
tuore ilmiö. Tässä kirjoituksessa tarkastellut kartellit ja vähäisemmässä mää-
rin julkisuudessa käyty keskustelu osoittavat, että sotien välisen ajan Suo-
messa kilpailulla oli huomattavan erilainen ja rajatumpi rooli. Kilpailusta 
puhuttiin lähinnä vain yritystoiminnan yhteydessä, eikä se kuulunut julkisen 
sektorin omaan käsitevalikoimaan, kuten nykyisin. Myös käsitteen määritte-
ly ja sen hyödyntäminen erilaisissa taloudellisen päätöksenteon ja edun-
valvonnan tilanteissa oli jätetty lähes kokonaan yrityksille ja etenkin niiden 
etuja ajaneille kartelleille ja niitä vastaaville yhdistyksille. Julkista keskuste-

                                                 
1 Suomen Sosialidemokraatti 5.11.1929. 
2 Kuisma 1993, 253–254. 
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lua kilpailusta käytiin erittäin vähän. On silmiinpistävää, etteivät valtio tai 
poliittiset puolueet osallistuneet keskusteluun.  

Omalla rajatulla alueellaan oli muodostunut omintakeinen kilpailun 
kieli. Yleisellä tasolla voidaan puhua kilpailun vastaisesta diskurssista. Kar-
tellit eivät pystyneet estämään kilpailua, vaikka ne olivat syntyneet ensi  
sijassa juuri tätä tehtävää varten. Ne kohtasivat kovaa ulkomaista kilpailua, 
ja lisäksi omassa piirissään niiden jäsenyritykset kilpailivat jatkuvasti muun 
muassa osalukujen mukaisista tuotanto-osuuksista. Kartellien tuottamat pöy-
täkirjat ja muut tekstit kertovat kuitenkin syvään juurtuneesta käsityksestä, 
että kilpailu oli lähtökohtaisesti haitallista ja ei-toivottua. Tämä näkyy jo 
kartellien säännöissä, joissa niiden tehtäväksi oli määritelty kilpailun rajoit-
taminen. Kartellien omaksuma diskurssi ilmentää liiketoiminnan ideaalia, 
jossa kartellit valvoivat kaikkea toimintaa ja jossa yritysten ei tarvinnut ot-
taa kilpailua huomioon. Kartellit esittivät yksinkertaisen arvo-olettamuksen: 
kilpailun välttäminen oli tavoiteltava päämäärä. Toivottava tila oli vastaa-
vasti kilpailun vastakohta, jota kartellit kutsuivat yleensä nimellä ”organi-
soitu” tai ”intiimi” yhteistyö.  

Kilpailun vastaisen diskurssin sisällä voidaan erottaa kaksi aladiskurs-
sia. Näiden molempien tarkoituksena oli legitimoida yhteistyö Suomen teol-
lisuudessa sekä samalla estää ulkomaisten kilpailijoiden pääsyä Suomen 
markkinoille. Aladiskursseja voi luonnehtia nimillä kilpailu uhkana ja kil-
pailun moraalinen vastustaminen. Edellinen kuvastuu kilpailuun liitetyissä 
arvottavissa ilmaisuissa, kuten ”tuhoisa”, ”kova”, ”masentava”, ”epäterve” 
tai ”mieletön” kilpailu.  

Kilpailua luonnehtiessaan kartellit turvautuivat useisiin metaforiin. 
Metaforien avulla on mahdollista määritellä ympäröivän maailman todelli-
suutta, ja tällaisena ne ovat tärkeä osa ajattelua ja kommunikaatiota.  
Toisaalta metaforan käyttö merkitsee aina valintaa, joten ne kuvaavat vain 
tiettyä osaa todellisuudesta.1 Sotien välisen ajan kartellien viljelemät ”ma-
sentavan”, ”epäterveen” ja ”mielettömän” kaltaiset lääketieteelliset ilmaisut 
heijastavat ajatusta, jonka mukaan kilpailu on sairaus, jopa suorastaan mieli-
sairauden ilmentymä. Diskurssi ilmentää siten todellisuutta sellaisena kuin 
se kartelleissa nähtiin: kilpailu oli sairauteen rinnastettava uhka, joka kan-
natti kaikin käytettävissä olevin keinoin pitää loitolla. Kielikuvat jättävät 
toisaalta pimentoon kilpailun taloudellisen aspektin, etenkin suhteellisen 
kilpailukyvyn ja tehokkuuden merkityksen. Koska kotimarkkinoilla toimi-
neet kartellit eivät olleet riittävän tehokkaita kilpailemaan ulkomaalaisten 
yritysten kanssa, niiden oli luontevaa leimata kilpailu sairauden kaltaisella 
kielikuvalla. 

                                                 
1 Van den Bulte 1994, 405–425.  
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Kilpailun moraalinen vastustaminen kuvastaa erityyppistä aladiskurssia. 
Keinona kilpailun vastustamisen legitimoinnissa käytettiin moraalista arvot-
tamista. Kartellit eivät yrittäneet oikeuttaa kantaansa ensi sijassa rationaali-
sin perustein, vaan ne painottivat kilpailijoiden markkinoilta sulkemisen 
oikeudenmukaisuutta. Tämä moraalinen legitimaatio perustui kansalliseen 
etuun: mikäli ulkomainen kilpailu estetään, kotimassa on tarjolla enemmän 
työtä ja hyvinvointia. Siksi kartellit olivat isänmaallisia ajaessaan kotimai-
sen teollisuuden yhteistyötä. Tämä oli sopusoinnussa jopa sen paradoksaali-
sen seikan kanssa, että ne tuomitsivat ulkomaisten yritysten yhteistyön, esi-
merkiksi saksalaiset kartellit.  

Kartellit väittivät, ettei suomalainen teollisuus kyennyt kilpailemaan 
tuonnin kanssa, koska ulkomaiset kilpailijat myivät tavaroitaan Suomeen 
alle tuotantokustannusten. Moraalista ”epäreiluuden” perustelua käytettiin 
myös kartellien sisäisen kilpailun yhteydessä. Vastakohtana ”reilulle” pu-
huttiin ”epälojaalista” kilpailusta, mikä oli huomattavasti tuomittavampaa 
kuin ”tuhoisa”, ”kova” tai jopa ”mieletön” kilpailu. Epälojaaliin kilpailuun 
yritys syyllistyi rikkoessaan yhteisesti sovittuja pelisääntöjä, mitä pidettiin 
erityisen vakavana. 

Kilpailun vastainen diskurssi heijastaa monia taloudellisen toiminnan 
sävyjä. Kartellit olivat sotien välisenä aikana sopeutuneet yhteistyöhön, jolle 
oli tunnusomaista monipuolinen kilpailua kuvaileva sanasto. Ne hyödynsi-
vät omaksumaansa diskurssia innovatiivisesti ajaakseen omaa etuaan, joka 
viime kädessä oli yhteistyöhön, vakauteen ja ennustettavuuteen perustuva 
tuottoisa liiketoiminta. 



 

Aggressive Ideas – Violent Acts: Vihtori Kosola’s Language of 
‘Finnish Fascism’ Revisited 
Anssi Halmesvirta 
 
 
Introduction 
 
It has been argued that Fascism was the ideology in which thought and  
action most expressly formed a unity.1 From this one can draw the corollary 
that since the fascists’ goals were formulated in aggressive language, their 
realization was achieved mostly by direct and often violent activity. After 
the World War I when ideologies were no longer conceptual constructs of 
men of letters and political philosophers but realities mastered by populist 
orators and demagogues, ideologization of politics became opposed to ra-
tional liberalism of democratic systems by using militant or military termi-
nology.2 

The visionary and confrontation-seeking political projects of fascists, 
geared to attain spiritual unanimity of the nation in a nation-state, led in 
such multiparty, pluralist political systems as, for instance, was the rule in 
Finland in the 1920s and 1930s, to serious social and political conflicts. In 
times of economic depression and political upheaval, there lurked the dan-
ger of a coup d’état. The activists and ultra-nationalists turned fascists made 
also the northern corner of Europe a more dangerous place. 

The activists who launched and led such fascist-type movements may, 
according to the newest theorization in political history, be studied not only 
as products of the surrounding social forces but as the ones who propagated 

                                                 
1 Miller 1996. For Finnish Nazism, see: Ekberg 1991. 
2 Bracher 1984, 87–100. 
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the ideas and shaped the outlook of their supporters.1 As Liberalism lost 
much of its attraction during and after the First World War, the new, aggres-
sive ideologies of Fascism and Communism appealed to disenchanted and 
disappointed people. Activist Conservative forces often leaned towards 
Fascism to stop the expansion of Bolshevism. Also during and after the War, 
violence spread to politics and public life triggering civil wars and causing 
other grave political and social conflicts almost all over Europe. This bruta-
lization of politics reached also Finland, left independent in December 1917 
by the vicissitudes of the Russian revolution.2 There burst out in winter 
1918 a fierce Civil War between the ‘Whites’ (the bourgeoisie and land-
owners) and the ‘Reds’ (working-class communists and socialists, crofters) 
in which the first generation of Finnish activists vehemently continued to 
defend Finland against the contamination of Russia, the arch-enemy, now 
configuring as Communism as a political force and organized Civil Guards 
and popular movements to oust it altogether from the country. As a project 
of exclusiveness they purported to maintain the primacy (purity) of Finnish-
ness, or of a mega-subject, the ‘Finnish nation’.  

The key-figure of this article, Vihtori Kosola (1884–1936) carried – as 
did his idol, Benito Mussolini – the heritage of activism to the 1920s and the 
1930s. He founded the most influential Finnish fascist-type movement in 
Finland, the Lapua Movement (Lapuanliike) in 19303. It cherished the herit-
age in two main ways, on one hand, as a fundamental and unquenched ‘ha-
tred of everything Russian’ (ryssäviha), and on the other hand, as an intensi-
fied political activism in various forms of extra-parliamentary pressurizing 
and illegal direct and violent action. Kosola, a well-to-do peasant from  
Lapua in Ostrobothnia, saw himself as safeguarding the achievements of the 
Civil War. Realizing that Communism and Marxism had not disappeared 
from the country but, on the contrary, appeared to gain further ground4, he, 
resentful and frustrated, continued the struggle for ‘independence’ against 
this ‘foreign’ threat. Kosola’s idea of struggle combined the teachings of the 
Bible with popularized social-Darwinist ideas which had taught to him that 
                                                 
1 Passmore 2002, 78. 
2 It was the total war itself and the chaotic breakdown of the Russian, German and Habs-
burg Empires that accentuated the birth of violent political cultures in Central and Eastern 
Europe. Bessel 2002, 121. 
3 The best description of the movement in English still is: Upton 1970, 184–216. Contem-
porary Western opinion about the Lapua Movement fluctuated between the opposites of 
‘fascist’ and ‘democratic’. See: e.g. Anon., “Fascismo in Finland”. The New Statesman, 
vol. xxxv (August 2, 1930), 533–534; E.W. Polson Newman, “Fascismo in Finland: reply”. 
The New Statesman, vol. xxxv (August 16, 1930), 590–591. Halmesvirta 1993, 173–174. 
4 Among the eighty Social-democrats in the Eduskunta about twenty to thirty were Com-
munists after the 1919 parliamentary elections. Jussila, Hentilä ja Nevakivi 1995, 367; 
Upton 1970, 188. 
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in order to survive man had to suffer and toil on the earth without com-
plaints. Hard work since childhood on the fields of his homestead had taught 
him the value of Fatherland, and severe discipline at home had ingrained in 
him sense of justice and physical perseverance. Kosola boasted of having 
inherited his unconditional hatred of things Russian in blood from the reck-
lessly and at times violently behaving “bad men” (häjyt)1, and like many of 
his local compatriots, he had fought against its many manifestations (the 
Tsarist Empire, Russian gendarme, Marxism) since the turn of the century. 
Believing that history is mostly made by “strong personalities” and wanting 
himself to do something “noteworthy” 2 , he had helped to organize the  
recruitment of the Jaegers in the 1910s to German military service for the 
Civil War, and had taken part in it as a machine gun shooter and afterwards 
forsaken the Agrarian Party because of its tolerance of the Left. From early 
1920s on he with growing intensity campaigned for abolishing the ‘plague 
of Communism’ from Finland for good, for instance, by organizing the 
breaking of strikes and harassing the ‘Red’ agitators. In the year 1930 he 
stood as a controversial cult-figure in the lead of the Lapua Movement  
embodying the spirit, will and virtues of the Finnish people, and identifying 
himself with the nation. In him his supporters, mostly pietist peasants from 
southern Ostrobothnia 3 , spearheaded by countryside teachers, priests 4 ,  
military and Civil Guard men, extreme rightist civil servants and some well-
known industrialists and businessmen, saw the man of strength who could 
put, in their opinion, inefficient parliamentary system and vacillating party 
politics in Finland out of date. It was a paradox of the times that while the 
Lapua Movement presented the Communists as the most dangerous threat to 
Finnish democracy it was the very Lapua Movement itself that actually 
came to display it. 
 
 
The Language of Violence 
 
I shall leave the problematic of comparability and typicality of Finnish fasc-
ism aside for a while and concentrate on the exposition of Kosola’s  
language of violence and power in his texts and on the way it pointed to or 
prepared ensuing violent activity. The primary texts consulted comprise a 
sample of his most influential speeches, and the secondary material includes 
                                                 
1Kosola 1930b, 6–12, 19, 23. 
2 Kosola 1930b, 21–23. 
3 Hitler’s main base of support lay in Lutheran peasantry. Passmore 2002, 106.  
4 It may be noted that the Young Churchman Chief of the Finnish Scout Movement, Ver-
neri Louhivuori, rejected the Lapua Movement because of its militarist training for boys. 
See: Halmesvirta 2006, 198. 
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his self-congratulatory memoirs Viimeistä piirtoa myöten! (1935) comple-
mented by studies on fascism and on the Lapua Movement. One should  
instantly recognize that although Kosola was a powerful figure resembling 
Mussolini in his posture, gestures and symbolic acts, he was not a well-
versed political rhetoric or sparkling demagogue but rather a down-to-earth 
populist speaker using ideas and imagery that every Finn could understand. 
Similar to continental, ‘true’ fascists he, all the same, was able to make the 
impression of a commanding leader and a preacher of Finnish morality who 
had grabbed the opportunity to make things happen. This was of great  
propaganda value to the Lapua Movement when it developed into a popular 
rising in 1929–1932. Perhaps Kosola’s originality lay in that he could by his 
speeches during electioneering, meetings and marches create an atmosphere 
of action that told to his listeners that it was, after all, easy to challenge  
democracy by well-directed violence, mass mobilization and basic activist 
messages which appealed to the deeper sentiments of the dissatisfied people. 
Even if Kosola really was not as “outstanding” a figure as Mussolini or  
Hitler and could not accomplish the threatened coup1, he could enthrall 
thousands of listeners and launch a movement which at its peak years in 
1930–1932 had a local association in almost every parish in Finland. His 
fame spread all around and his speeches and declarations were widely re-
ferred to or criticized in leading moderate right-wing and leftists newspapers. 

In view of the development of Kosola’s mission against Communism, 
it is important to bear in mind that in late autumn 1929, half a year before 
the climax of the Lapua Movement, Kosola still saw himself siding with 
legality. An illustrative incident from this formative period took place in 
Lapua, on Kosola’s home-ground, on the 23rd and 24th of November. Chal-
lenging the center of White Finland, a group of young socialists and com-
munists gathered there. Provocatively they wore red shirts with hammer and 
sickle cockade in their hats. Kosola and his men regarded the visitors as 
“hirelings of Moscow” and expelled them tearing their red shirts.2 Kosola 
interpreted this attack as Lapua men’s own way to enforce the recent  
decision of the High Court to the effect that all associations and societies 
that conspired against the state should be abolished. Since the police did not 
interfere the ‘Red’ meeting, the Lapua men saw to that law was done. Koso-
la summarized what had happened in a speech which can be read as the one 
which put him at the top of the Lapua uprising, so straightforward and re-
assuring it was.  

Harking back to the times of the Civil War in which the Whites had 
once crushed the Reds, Kosola introduced the ‘new Reds’ “wandering 

                                                 
1 Comparison made by S.J. Woolf, see: “Introduction”. European Fascism, 3. 
2 Kosola 1930b, 218–219. 
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around the country” in their shirts. He seemed to ask his audience: how was 
it possible that they were here again slandering the religion of fatherland 
and offending its laws. He said he was sorry that some unintended violence 
had been used against them but played it down by inserting that “that sort of 
thing happens in phony wars […] in such a row some windows were broken 
and some cars were mistreated (sic!)”. The really serious thing in it was that 
Communism was allowed to grow freely. His solution was the same as in 
Germany: there the authorities had the power to restrict all treasonable  
activities. To finish his speech off he proposed to the meeting the following 
clauses that were also meant as a serious message to the state authorities:1  
 

We the Lapua men stand by the Government in its inevitable measures to ab-
olish the Communist Party and all its forms of action and organs. We feel that 
the achievements of the War for Freedom [the Civil War] have been tramped to 
the ground. We do not accept that free press and speech is used to slander all 
what is the basis of Finnish justice and morality. We do not accept that a trea-
sonable party which has once been abolished is allowed to be born again. With 
these words we turn to the power of the state so that it would defend the security 
and freedom of our country. We are forced to this to by the shaken minds of the 
South-Ostrobothnians and by the present popular movement. 

 
All of the participants of the meeting were not so moderate and some  
extremists demanded either the establishment of a dictatorship or sending of 
one thousand riflemen to Helsinki to make sure that these demands were 
heard. Nevertheless, the tone of the Kosola’s announcement bordered to that 
of an ultimatum. Actually its point was to upset the Parliament, the 
Eduskunta which in the eyes of the Lapua men was quite weak and condes-
cending towards the Communists. The Lapua men had lost their trust in its  
ability to harness them. In spring 1930 they took to further direct action and 
matters started to exacerbate. To legitimate this shift, the Lapua Move-
ment’s leaders hit upon the popular concept of justice telling that the 
Eduskunta, stricken with party strife and compromises as it was, had to be 
dissolved and new elections be called so that a new parliament with more 
resolution would pass such laws which “complied with the sense of justice 
of the people”. If “the law protected” the internal enemy of the nation, then 
it had to be repealed. Until then it was necessary to break it.2 On Kosola’s 
instigation, it was declared by ‘the parliament of Lapua’ that the republic 
should be protected by an extraordinary repressive law, the freedom of the 
press had to be restricted and death sentence should be reintroduced against 

                                                 
1 Quoted in: Korjus 1976, 105 and 108. 
2 Vihtori Kosola, ”Lapuanliike”. Aktivisti, no. 9 (1930), 6–7. 
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high treason.1 There was not the slightest of doubt against whom these 
amendments were directed.  

Towards June 1930 the agitation of the Lapua Movement was accele-
rating and it was then that it became more widely recognized by that name. 
One of its new organs which published Kosola’s speeches and interviews 
was Aktivisti (1930–1932), the Editor in Chief of which Kosola himself was. 
It was launched when the Lapua Movement was ready to take direct action 
assuming the role of ‘purifier’ of Finland. In the spirit of vox populi supre-
ma lex it declared a ‘Holy Wrath’ (Pyhä Viha) against Communists, and 
while pressurizing the Government for repressive laws 2 , Kosola gave  
another inflammatory speech in Lapua. Proudly referring at first to the latest 
victories of his movement – the expelling of young Reds from Lapua and 
the destruction of the printing press of a leftist paper in Vaasa – he called his 
followers to finish the job by attacking Communists and their hirelings eve-
rywhere also by extra-legal means. Posing now for the first time over the 
Law, he explained that the former, exemplary deeds had not been done “in 
criminal frame of mind” but in “patriotic spirit” which in principle ex-
empted the perpetrators from all punishment.3 The real purpose of such vio-
lent action was to awaken the Government to realize the seriousness of the 
Lapua men’s cause. The pith of Kosola’s speech came when he recalled 
how one thousand Lapua men had gone to Vaasa to attend court proceed-
ings against those who had smashed the printing press. He did not fail to 
mention that after demonstratively visiting the graves of the heroes of the 
Civil War in Vaasa cemetery, his men had peacefully arrived to the cour-
tyard but uplifted by a spiritual experience – the call (“wailing for the predi-
cament of the people”) of the deceased heroes – they had been ignited to 
direct action. Having run into some “henchmen of the Russians” on the spot 
their hatred of the Russian “had boiled over in rage” in typical Ostroboth-
nian  ‘bad man’ (häjy) fashion. Some of the “henchmen” had been mauled 
and the plaintiff’s representative, parliamentarian Asser Salo, had been  
taken to Lapua for hearing in the first of the series of forcible abductions. 
Kosola justified this kidnapping by making it sound like a heroic feat and a 
serious lesson to all who defended Communists. It was as if the violence 
had been positively symbolic, not physical. And in view of the enthusiastic 
reception of the action in Ostrobothnia, he emphasized that from now on the 
Lapua Movement would gather strength and the “chain” of haters of Com-

                                                 
1 Kosola 1930b, 227–228 (q.p. 227). 
2 Including the laws governing press freedom and freedom of association as well as later the 
law to protect the republic.  
3 Kosola’s speech in Lapua, 21st of June, 1930. Aktivisti no. 4 (1930), 16. 
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munists was to be tightened1. Thus violent activity was legitimated by re-
cent heroic acts, and its meaning was enhanced in the present by instinctive, 
sudden bursts of ”just” aggression, culminating in insinuations of future 
direct action. Although the Lapua Movement at the time resented being 
called fascist in the sense of aiming at changing the form of government into 
dictatorship2, there were men in it, Kosola included, who prepared for a 
coup. 

The threats contained in Kosola’s speech were not imaginary but put 
to practice – it was in accordance with the intimate link between aggressive 
intentions and plans and direct, violent action. Abstaining from hostility and 
use of power against the arch-enemy was a sign of weakness which by La-
pua men’s judging was a crime. Readiness to act in danger was natural to 
manly behavior. As the ‘law of Lapua’ had it: “There are moments in histo-
ry when the written law must be bypassed; one must go where the healthy 
patriotic instinct of self-preservation of the people directs” […].3 It has been 
noted that in spring 1930 Kosola was caught by “political frenzy”4 and that 
he personally ordered the hunt-down of all Communists. Most of the  
altogether 254 kidnappings took place in the summer 1930. Usually the vic-
tims were manhandled, taken in cars to the eastern border of Finland and 
forced to walk over it to the Soviet Union.5 Court proceedings against the 
perpetrators were paralyzed because hundreds of Lapua men pleaded guilty 
and only a small number of the ones who had actually committed kidnap-
ping were convicted. Also the demands of the Lapua Movement radicalized, 
some of them being of the kind that their implementation would have meant 
changes in the constitution: the Parliament would have been “freed from 
party control”, the right to citizenship would be made dependent on fulfil-
ling the “duties” (pay taxes etc.), Communists out of public life, repeal of 
proportional representation and creation one man electoral districts. It was 
emphasized that the movement did not aim at “fascist” dictatorship but at 
firmer rule of Government.6  

The threat of a full-scale coup, however, loomed large but was aban-
doned since the Government promised to go ahead with the banning of 
Communism. It, however, resigned and a new one took office on the 4th of 
July. Next step for the Lapua men who wanted to speed up the repressive 
legislation was to drag two socialist members out of the Parliament. They 
were not released until the Government had promised to arrest every  
                                                 
1 Ibid. 
2 Notice by the Lapua leaders on the 19th of June, 1930, Korjus 1976, 136–137. 
3 Rintala 1962, 165. 
4 Artturi Leinonen’s remark, Korjus 1976, 133. 
5 For a well-documented history of the kidnappings, see: Siltala 1980. 
6 Quoted in Korjus 1976, 143–145.  
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Communist in it. Soon the climax of Kosola’ career was drawing close: the 
Lapua Movement managed to demonstrate its strength on the 7th of July by a 
mass march of more than 12 000 peasants (Talonpoikaismarssi) to Helsinki. 
Its goal was to pressurize the Eduskunta to pull the repressive laws through. 
Its symbolism was very telling: the Lapua men marched through the capital 
in black suits with blue-black armbands, blue denoting the color of father-
land and black the color of fascism, the color opposing Communism’s red1. 

After the march Kosola made his most important public speech which 
was also broadcast on the radio all over the country. The occasion on the 
main square of Helsinki (Senaatintori) was attended by thousands of Lapua 
men and a respectable number of statesmen headed by the President Relan-
der. It was extraordinary in Finnish history. On one hand, it showed the  
extent and power of a radical popular movement in challinging the power of 
the state. On the other hand, quite a few progressive and leftist commenta-
tors saw in it the lurking danger of dictatorship. However, the state tacitly 
approved of the demonstration and controlled the situation. In a compromise, 
the Government had had the Communist parliamentarians arrested and the 
Lapua leadership had agreed with the new PM, Svinhufvud, to discontinue 
kidnapping for the time being. Otherwise the march would not have been 
allowed. In spite of this concession, Kosola was the man of the day as he 
shook hands with Mannerheim and was after the speech carried around in 
the air on the arms of his Ostrobothian adherents.2 

What was Kosola’s message on that great day? In comparison to his 
other speeches in 1930 and after, it remained basically the same – “we shall 
destroy Communism” but now couched in less aggressive words. However, 
the tone was, if possible, more resolute than ever. Speaking on the same 
square where the Whites had celebrated their triumph over the Reds in May 
1918, Kosola for starters touched the sore point of Finnish history and 
brought it to bear on present day politics. That the Reds could still slander 
the Lapua Movement showed that they had not learned the 1918 “object-
lesson”: “the traitor’s fate”.3 Implying that the Lapua men would continue 
their extra-legal activity he told the audience that they had “many faults” but 
did not ask forgiveness. That would not suit the “serious-minded” Ostro-
bothnian peasant who hated submissive behavior and obsequiousness. This 
time Kosola did not seek legitimization in ‘people’s sense of justice’ but in 
the highest of authorities, God: because the Lapua men “had not felt any 
pangs of conscience”, their methods were blessed by him. Consequently, 

                                                 
1 Kosola 1930b, 233. 
2 Korjus 1976, 134, 150–158. 
3 Kosola’s speech quoted in Talonpoikain marssi (1930). 
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they were justified to finish their work, and in doing this, Kosola took it for 
granted they were backed by the nation. 

Kosola considered the march a success in that it had made the Gov-
ernment act and the nation had become conscious of Lapua Movement’s 
power. However, the Movement’s objectives were not achieved in full. 
Against its demand, the Eduskunta did not pass all the Communist Laws but 
voted the Law for the Protection of Republic and the laws rescinding the 
right to vote and stand for Eduskunta from the Communists to be passed 
after next elections. In grave disappointment, some Lapua men kidnapped 
the Social Democratic Deputy Speaker of the Eduskunta, Väinö Hakkila, 
and forced him out of politics. Eduskunta was dismissed and new elections 
were ordered for October. During the election campaign the Lapua Move-
ment resumed its tactics of threats and pressure but agreed to stop kidnap-
pings. Instead, quite a few Communists names were erased from the lists of 
voters with the aid of Finnish Security Police to the effect that the Left lost 
approximately 20,000 votes.1 Rejecting party politics as a dirty game of 
party bosses and bureaus the Lapua leaders did not want the movement to 
become a party, nor did they write a program for it. Kosola travelled around 
giving speeches exhorting people to vote anti-Communists. Defiant and 
self-confident, he could say, for instance, that the Lapua men “shall not ne-
gotiate with the enemy or its aides, but shall hit the point which is most ten-
der”2. Enjoying publicity and the power of his movement, once in an inter-
view with foreign journalists he went as far as envisaging a European war 
against the Soviet Union with the Lapua Movement as its spearhead.3 The 
result of the elections suited the Lapua men: in the new Parliament opposi-
tion to Communist Laws was weakened and they were finally passed. 
Communists disappeared from politics and the Lapua men again dropped 
their plan for a coup.  

In spite of the success of the Lapua Movement, the tide was starting to 
turn against it. In October, some of its sympathizers abducted the legalist, 
former President Ståhlberg and his wife. Public opinion was upset and 
people deeply offended.4 The justification of violent methods by appealing 
to the ‘sense of justice’ lost its credibility, and soon the Lapua Movement 
had to face the dilemma how to continue and what to do next. Too many 
and too far-going aggressive gestures and acts bordering to tautology had 
aroused growing distaste also among the rightist supporters of the move-
ment. In the 1931 Presidential elections Svinhufvud was elected. Although 

                                                 
1 Metsämäki ja Nisula 2006, 139. 
2 Quoted in Aktivisti no. 10 (1930), 18. 
3 Rintala 1962, 140.  
4 Jussila, Hentilä ja Nevakivi 1995, 161. 
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the Lapua men expected from him measures against the left, he respected 
the multi-party system and would not accept Kosola’s becoming a dictating 
power in Finland.  

As customary with extremist ideologies, obstacles on their way only 
strengthen the belief of their leaders in the righteousness of their cause. The 
mistake could not be found in ideas themselves but in the half-hearted,  
insufficient drive to reach the main goals. In the years 1931–1932 this meant 
for the Lapua Movement that although Communists Laws had been passed, 
Communism itself was not completely beaten yet. More work awaited it 
since it had to be ensured that the laws were really executed.1 Kosola’s new 
attack, however, was directed against the Social-democrats as the last  
bulwark of Marxism in Finland, the final goal being their outlawing2. Koso-
la’s new paper, Fascisti (1931–1932), declared an open war against these 
“criminals”. In a furious article, Kosola described how they protected 
Communists and misled the ordinary worker by preaching “emancipation 
from all work and exertion” which was an impossible but appealing goal. In 
Kosola’s crooked interpretation, the democracy offered by Social-democrats 
was not a real one since it had grown with general democratization and  
mixed with it, and consequently, also the rise of the workers was not of  
Socialism’s making but a result of general development of democracy. It 
was of “simple stupidity” and “weakness” that some people believed in such 
foreign, imported doctrine without “thorough study”. The enchantment lay 
in its cry against “exploitation” in the name democracy – a Marxist inven-
tion which, in Kosola’s mind, justified only Marxists’ own “selfish” and 
“self-interested profit seeking”. To Kosola Fascism was real democracy and 
Socialism the “dictatorship” that would have led to “perdition”. It was so 
“insidious” that it could be the product only of the “brains of the Jews”, the 
allies of the Bolsheviks. And it was even more outrageous that this “greatest 
danger” to democracy was defended by bourgeois newspapers and financial-
ly supported by the Government.3 

On this basis, Kosola accused the Government of protecting them and 
thus endangering the independence of the country. 4 All pro-Social-
democratic ministers should have been dismissed from it. Kosola found it 
very difficult to understand why Eduskunta tolerated them and declared its 
work as “game of party marionettes”5. Its powers had to be curtailed. In the 
field of action, the Lapua men harassed and intimidated socialists’ meetings 
                                                 
1 See e.g. Aktivisti no. 11 (1930), 4. 
2 Kosola’s speech in Lapua 21st of February, 1932. Ajan Sana 22.2.1932.  
3 Vihtori Kosola, ”Isänmaa on pelastettava marxilaisuuden kirouksesta”. Fascisti, no. 4 
(1932), 8–9. 
4 Fascisti, sample no. 5 (15.9.1931); no. 6. (1931) 
5 Kosola’s speech in Uusikaupunki, 10th of January, 1932. Ajan Sana 11.1.1932. 
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regularly. In order to make the “purge complete” new activist methods were 
tried even at the cost of arrests and fines. Halls of working men’s associa-
tions were forcibly shut down and set in fire, and the perpetrators of these 
illegalities were hidden from the police. Rumors of a Lapua coup were very 
much again in the air in the beginning of the year 1932. 

Tension between the Governmental power and the Lapua Movement 
came to its head in early 1932. At the end of February some 400 local Lapua 
men in Mäntsälä, small town close to Helsinki, forcibly broke up by firing 
the walls a meeting in a workers’ hall where a Social-democrat parliamenta-
rian was giving a speech.1 It developed into a revolt as the Movement mobi-
lized 5–6.000 men to support them. Kosola demanded in his ultimatum the 
resignation of the Government and a total change in politics: this was the 
opportune moment to finally get rid of all Marxists in Finland. Threatening 
armed conflict between the rebels and the army could only be avoided by 
President Svinhufvud’s firm speech commanding the Lapua men to go  
home. Here the Government applied against the rebels the very same laws 
by which the Lapua men had in 1930 the radical left suppressed. The Lapua 
men had to face dire consequences; in March their Movement was officially 
disbanded, Kosola arrested and after trial put to probation for one year. In 
spite of such a failure, he did not give up, on the contrary. On his arrival 
from prison next autumn he was celebrated in Lapua like a great hero. He 
made the most of it and declared that he would not ever forgive the “traitors” 
who had not supported him in the Mäntsälä riot2. 

In summer 1932 Kosola was ready to enter public life again. He be-
came the chairman of a new fascist party-like people’s movement, the  
Patriotic People’s Movement (Isänmaallinen Kansanliike, IKL) but his con-
tribution to its activities was to play the role of the figurehead rather than 
the leader in the sense of a Il Duce. Because the politics of IKL fall out of 
the scope of this study, let it suffice to say that Kosola stuck to his main 
goals till the end: “crush the power of the parties and make Communism and 
Marxism harmless”3 in Finland. That was not feasible since the fascist sym-
bols were forbidden in public use in 1934, the right-wing parties became 
estranged from IKL in late 1930s and at best the party gained fourteen seats 
in the Eduskunta. Kosola did not live to see the demise of Fascism in  
Finland. He died in 1936, at the age of 52. The Minister of Justice, Urho 
Kekkonen abolished the organizations of the descendants of the Lapua 

                                                 
1 It may be added here that one of the methods of intimidation of Communists by the Lapua 
Movement was closure of Communist workers’ halls (altogether 200 in Finland) in 1930–
1932. See: Ruuskanen 2006, English summary. 
2 Kosola’s speech in Lapua (autumn 1932, n.d.), Kosola 1930b, 245. 
3 Kosola’s speech in Lapua 4.1.1933, Korjus 1976, 237. 
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Movement, the Blue-Blacks (1937) and the IKL (1939).1 The multi-party 
democratic political system in Finland had survived the attack many a Euro-
pean country with principally similar constitution found hard to resist.  

 
 

Conclusion 
 
The composition and logic of Kosola’s speeches testify to his allegiance to 
activist tradition of political rhetoric. The pattern was always the same: first, 
he reminded his listeners of the heroic history of activism and of the latest 
deeds of his Lapua men, which he legitimized by appealing to the ‘will of 
the nation’ whose interpreter he thought he was. Next, he exhorted them to 
follow the same path to the very end, the abolition of Communism and 
Marxism at large in Finland. And finally, there came the threats towards 
authorities: if the will of the Lapua Movement was not fulfilled, the move-
ment would accomplish its mission by itself: ‘We do what we want, others 
do what they can’. Actually, the movement did not plan assassinations, 
murder or lynching but gave telling physical ‘object-lessons’ to its enemies 
and their allies. Although Kosola always appealed to Pietist morality of  
suffering, the illegalities he, as usual in Ostrobothnian mentality, regarded 
as necessary high-handedness tinged with humor. Aggression from their 
part in this particular sense was symbolic as if it had been part of the process 
of socialization. Belittling the seriousness of Mäntsälä revolt Kosola  
described it as “having a picnic lunch”. Similarly it was fun to blow up  
Orthodox chapels. Conversely, shirkers Kosola reprimanded severely: only 
cowards shied away from a task which should have been internalized as a 
mission prescribed by muscular Christianity and blessed by God. Every man 
of honor should hit the ones who as atheists slandered religion, spoiled the 
morality of youth and wanted to collectivize land owned and tilled by many 
generations.  

In Kosola’s language there was power in it and behind it. His persua-
siveness was based on aggressive performance and display of images and 
metaphors (e.g. Russian ‘plague’ and ‘poison’) that were familiar and  
appealing to his audiences. His use of history, the conjuring up of the tradi-
tion of Activism as a heroic mission to rescue the nation from vicious exter-
nal forces, was a sharp weapon in arousing populist politics to direct action. 
As the Lapua Movement grew, the more confident of his power Kosola be-
came, and the agency ‘we’ in his speeches was enlarged and became more 
potent to accomplish the ‘final solution’. It encompassed all social classes in 

                                                 
1 Jussila, Hentilä ja Nevakivi 1995, 172. 



95 
Aggressive Ideas 

Finland and overarched the ‘nation’, the harmonious life and moral un-
animity of which dawned in the horizon. 

Kosola’s Lapua Movement was quite home-grown and only in its ap-
pearances and symbolism did it resemble the Italian model.1 It owed next to  
nothing to Hitlerism.2 Albeit it flirted with Conservative fears associated 
with the Jewry, this ruse did not work since in Finland the European ‘Jewish 
question’ never was a serious political issue.3 The Lapua men’s Fascism 
was certainly not a petty-bourgeois enterprise but a peasant one because like 
in Hungary also in Finland the agrarian population and poorer intelligentsia 
backed ‘fascism’ with the difference that in Finland the Left was politically 
strong but cultural values conservative. Scandinavian-type of democracy 
kept Kosola’s Fascism at bay, and relatively few right-wing people toyed 
with the possibility of a coup most of them being either legalists or constitu-
tionalists who respected the multi-party system (cf. Estonia and Latvia) and 
relied on the Eduskunta as the ultimate authority without the support of 
which they believed the ruling of the country was impossible. 4  Lapua 
Movement’s incessant pressurizing of the government against the Eduskun-
ta did not pay off as much as they had wanted. Even if the Lapua men did 
not want to negotiate with the Eduskunta in the same way as some continen-
tal fascists did5, they had to talk to the Government and, in the last instance, 
give up their plans of a coup when confronted with its military and police 
force. However, they were able to create a crisis situation which seemed to 
point to a more serious crisis of democracy itself6. 

Fascism of the Lapua Movement fulfills quite well the ‘minimum’ de-
finition of Fascism suggested by Ernst Nolte7. Lacking were large militia or 
army and a fully-fledged goal of totalitarianism. Neither did it have a well-
thought-out ideology and theory of the future state or regime. For tactical 
reasons, Kosola did not wish to dwell on those aspects and instead empha-
sized radical changes within the democratic system. In times of the Lapua 
Movement it was enough to have a strong anti-Communist government 

                                                 
1 It may be added that although Italian fascists welcomed Kosola’s movement as something 
similar to theirs, they would reserve the denomination of ‘fascism’ strictly to themselves. 
Gummerus 1930, 97–98. 
2 H.R. Trevor-Roper, “The Phenomenon of Fascism”. European Fascism, 37. 
3 Passmore 2002, 106. 
4 Siltala 1980, 112, 115. 
5 Passmore 2002, 102–103. 
6 See e.g. “Kansanvallan kriisi”. Suomen Heimo 4 (1930), passim. 
7 See for the ‘minimum definition’, Payne 1980, 7. Cf. other theories of Fascism ch. 8, esp. 
p. 178. For a more sophisticated attempt to make sense of Fascism in eleven categories, see 
Reappraisals of Fascism. Ed. with introduction by Henry A. Turner Jr. New York, 1975, 
144. 
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without Fascist dominance.1 Later, when Kosola became more outspoken in 
his Fascism and involved in party politics, he changed his stance and  
became a die-hard. In economic sphere Kosola promoted industrial peace, 
self-sufficiency and protectionism, and unlike continental colleagues, he did 
not aim at restricting the autonomy of capitalism or creating new communal 
or productive formations.2 Closest to ‘model’ Fascism Lapua Movement 
came when it valued violent, direct action as a positive and instinctive outlet 
of frustration and hatred which developed in Finland into a northern, excep-
tional form of extremist, fascist kind of anti-Russian nationalism.3 Usually 
prominent Nazis were atheists and believers in ‘racial’ superiority and ex-
pansion whereas Kosola, the fascist, was a religious man ‘called by God’ to 
fulfill his duty towards the Finnish nation which was already ‘racially’ inte-
grated. Perhaps Kosola’s robust anti-elitism prevented him from establish-
ing an illustrious leader-cult although he was widely admired.4 Representa-
tive role did not quite suit a peasant of action.  

                                                 
1 Upton 1970, 216. 
2 This does not quite match the picture drawn of Finnish Fascism by Eugen Weber in his 
Varieties of Fascism. Weber 1964, 16. 
3 Payne 1980, 126–128. 
4 Weber 1964, 35–36, 38. 



 

III Toinen maailmansota ja sen vaikutukset 
 



 

”Suomen vapauden ja Viron kunnian puolesta”: Suomen-pojat 
Heikki Roiko-Jokela 
 
 

Kun nyt Eestin urhoolliset vapaaehtoiset jättävät Suomen armeijan rivit mie-
huullisen taistelun jälkeen, seuraavat heitä Ylipäällikön ja heidän suomalaisten 
aseveljiensä parhaat toivotukset – rakkaudella ja kiintymyksellä heidän ja heidän 
Isänmaansa kohtaloon.1 

 
Suomen-pojat2 (viroksi soomepoisid) olivat jatkosodassa Suomen puolella 
taistelleita virolaisia vapaaehtoisia. Tämä artikkeli on lyhyt tiivistelmä hei-
dän vaiheistaan toisen maailmansodan pyörteissä ja kohtaloistaan sodan 
jälkeen. Artikkelin alussa on teemaan liittyen selvitetty lyhyesti virolaisten 
vapaaehtoisten vaiheita jo talvisodan aikana. Suomen-pojat edustavat toisen 
maailmansodan tapahtumissa pientä kansallista ryhmää, jonka vaiheiden 
kautta voidaan peilata pienten valtioiden asemaa suurvaltapolitiikassa. Itse-
näisyys, miehitys, unelma vapaudesta, epävarmuus tulevaisuudesta, elämän 
jatkuvuus yhdistivät näitä miehiä, joiden kohtalon sanelivat kuitenkin poliit-
tiset realiteetit.  

Tässä artikkelissa on käytetty tehokeinona runsaasti haastatteluja ja 
tuokiokuvia asiakirjoista. Ihmisen muisti on kuitenkin valikoiva ja rajallinen, 
ja ajallinen etäisyys kertojan sekä tapahtuman välillä saattaa vinouttaa todel-
lisuutta. Muistelija voi myös jättää tietoisesti tai tiedostamatta asioita ker-
                                                 
1 Mutanen 1991, 75. 
2 Toisen maailmansodan aikana Virosta tuli Suomeen tuhansia miehiä, jotka taistelivat 
Suomen joukoissa yhteistä vihollista vastaan. Näitä miehiä – heidän historiaansa – on tut-
kittu lukuisissa tieteellisissä tutkimuksissa ja heistä on kirjoitettu useita populäärejä mono-
grafioita. Tämä artikkeli on lyhyt tiivistelmä heidän vaiheistaan. Se perustuu pääasiassa 
Roiko-Jokela 2001 sekä siinä käytettyihin lähteisiin. Lisätietoja Suomen-pojista on muun 
muassa seuraavissa teoksissa: Isohella 1999; Jõgi 1996; Korjus 1998; Kuutma 2004; Muta-
nen 1991; Uustalu ja Moora 1993; www.suomenpojat.fi.  
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tomatta. Myös myöhemmät tapahtumat ja yhteisön hyväksymät menneisyy-
den tulkinnat vaikuttavat muistikuviin. Haastattelut kertovat silti, miten 
haastateltavat ovat kokeneet menneisyyden tapahtumat, mitä asioita on pi-
detty kertomisen arvoisina, mitkä asiat nousevat esiin vielä vuosikymmen-
ten jälkeenkin.1 Tuokiokuvat asiakirjoista puolestaan välittävät suoraan ai-
kalaisten tuntemuksia sellaisina kuin he ovat tapahtumat kokeneet…  

Keitä olivat Suomen-pojat, mikä oli heidän kohtalonsa, miksi he nou-
sivat parrasvaloihin sodan päätyttyä? 
 
 

*** 
 
Suomen armeijan joukoissa taisteli talvi- ja jatkosodan aikana kaikkiaan yli 
3000 virolaista vapaaehtoista. Virolaisten motiivit taistella heille vieraissa 
joukoissa olivat moninaiset: osa perusteli ratkaisuaan sotilaallisilla syillä, 
osa oli joutunut pakenemaan kotimaastaan poliittista painostusta, olipa  
joukossa niitäkin, joita innosti puhdas seikkailunhalu. Mikä sitten oli viro-
laisten lopullinen tavoite? Yleisesti ottaen he pyrkivät avustamaan omaa 
maataan hankkimalla ensin sotilaskoulutusta Suomesta. Tämän jälkeen he 
aikoivat taistella Viron itsenäisyyden puolesta sen omalla maaperällä. Se, 
että he sitä ennen osallistuivat myös heimokansan maan puolustamiseen, oli 
yhtä lailla heidän aatemaailmansa mukaista.  

Kun talvisodan taistelut alkoivat Suomessa, olivat virolaisten reaktiot 
kaksitahoisia. Virallinen Viro suhtautui Suomen tilanteeseen ja valintoihin 
varsin pidättyväisesti. Yksityishenkilöiltä sen sijaan maa sai runsaasti avoin-
ta myötätuntoa ja vapaaehtoisia liittyi Suomen armeijaan. Veljeskansan ryh-
tyminen taisteluun suurta naapuriaan, Neuvostoliittoa, vastaan oli herättänyt 
virolaisissa valtaisan tunneryöpyn: virolaiset kokivat heimotunteen vahvasti 
ja olivat siitä ylpeitä. 
 

Kyllä siitä puhuttiin koulussa paljon. Oli jokapäiväinen aihe, se mitä Suomen 
rintamalla tapahtui. No, minä olin 15-vuotias, ja se on jo ihminen joka ajattelee. 
Sen aisti, Viron kansassa, valtavasti tunnetta Suomea kohtaan, heimotunnetta ja 
ylpeyttä. Oli valtava tunne, että suomalaiset taistelivat. Se oli meille niin tärkeää. 
Niin kuin itse olisimme taistelleet.2 

 
Ensimmäiset virolaiset vapaaehtoiset saapuivat Suomeen joulukuussa 1939. 
Heidät koottiin varsin nopeasti 56 miehen osastoksi, jonka talvisota kului 
lopulta koulutuksessa Lapualla Osasto Sisussa – varsinaisiin taisteluihin ei 
tätä ulkomaalaisista koottua ryhmää missään vaiheessa päästetty. Ratkaisua 
                                                 
1 Katso muistista, muistelusta ja perinteestä: Korkiakangas 1999, 155–175. 
2 Raul Kuutma. Isohella 1999, 45–46. 
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perusteltiin turvallisuussyillä. Osa osaston virolaisista liittyi sittemmin 1940 
niin sanottuun Erna-ryhmään, joka selvitti neuvostojoukkojen liikkeitä Vi-
rossa 1941 ja osallistui tätä kautta sotatoimiin. Myöhemmin pääosa Ernan 
miehistä liittyi JR 200:aan. 
 
 

*** 
 
Saksalaiset kokivat huomattavia tappioita talvella 1943 – tässä vaiheessa he 
pyrkivät ottamaan käyttöönsä kaikki mahdolliset keinot puolustautuakseen. 
Etenkin täydennysjoukkoja tarvittiin kipeästi ja kutsunnat ulotettiin tästä 
syystä myös valloitettujen alueiden miehistöreserveihin. Kutsunnat alkoivat 
myös Virossa, jossa useita ikäluokkia kutsuttiin kerralla aseisiin. Saksalaiset 
halusivat perustaa erityisen virolaisjoukkueen, niin sanotun Viron Waffen-
divisioonan, joka oli tarkoitus lähettää Kaukasukselle taistelemaan neuvos-
tojoukkoja vastaan. Virolaiset joutuivat vaikeaan tilanteeseen: oman maan, 
Viron, puolustaminen oli itsestään selvää jokaiselle virolaiselle, mutta  
ongelmana olikin kenen riveissä, kenen rinnalla ja missä tämä taistelu tapah-
tuisi? Virolaiset ilmoittivat olevansa valmiita taistelemaan saksalaisten  
rinnalla, mutta taistelujen tulisi tapahtua Viron maaperällä. Joutuminen tais-
teluihin Viron ulkopuolella ja lisäksi saksalaiskomennossa oli monille epä-
miellyttävä vaihtoehto.  
 

– – Minulle oli varma koko ajan, että en mene samaan armeijaan saksalaisten 
kanssa. Minussa oli kasvanut koko itsenäisen Viron aikana kasvatus ja tieto, mi-
tä saksalaiset ovat!1 

 
Suomi tarjosi tässä tilanteessa vaihtoehdon: taistelu Suomessa – heimovel-
jen armeijassa – yhteistä vihollista vastaan alkoi houkuttaa yhä useampaa 
nuorta virolaista. Suomi nähtiin mahdollisuutena, vaikka täyttä varmuutta 
siitä, miten maa tulisi suhtautumaan sinne pyrkiviin virolaisiin, ei ollutkaan. 
Näissä oloissa ja tunnelmissa – ”jääkärihengessä” – kutsuntoja pakenevia 
virolaisia alkoi saapua Suomenlahden yli kevättalvesta 1943 alkaen: 
 

Satoja, ehkä tuhansia nuoria eestiläisiä pakenee maasta. Saavuttaneeko heistä 
monikaan Suomen rannan, ja millaiseksi heidän kohtalonsa siellä muodostuu? 
Muuan eestiläinen sanoi minulle: Tahdon Suomeen ja rintamalle. Jos siellä kaa-
dun, tiedän ainakin, minkä puolesta kaadun.2  

 

                                                 
1 Raul Kuutman haastattelu 5.11.1996. Haastattelija Heikki Roiko-Jokela. 
2 Vilho Helasen kirje Kaarina Helaselle Tallinnasta 11.3.1943. Olavi Helasen yksityisar-
kisto. 
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Enimmäkseen kyse oli nuorista miehistä: joukossa oli muutamia jopa aivan 
lapsiksi katsottavia, mutta lähes puolet heistä oli kuitenkin 18–21-vuotiaita; 
noin kolmannes oli 22–25-vuotiaita. Useimmat heistä olivat suhteellisen 
koulutettua väkeä: noin 45 %:lla oli akateeminen loppututkinto, monet oli-
vat ylioppilaita tai virkamiehiä.  

Matka Suomeen oli oma, vaiheikaskin episodinsa: virolaiset saapuivat 
rannikolle useimmiten pienillä – usein pirtutrokareiden – moottoriveneillä; 
kiinnijääminen ja saksalaisten turvallisuuspalvelu olivat koko ajan vaarana, 
eikä sääkään ollut aina suosiollinen. Ylikuljetusmaksuksi kelpasi raha, vaat-
teet, alkoholi, kultakello, sormukset… 

 
– – Minä myin polkupyörän ja minulla oli ihana nahkainen kirjalaukku. Sain 
niistä 2 000 markkaa. Sillä rahalla menin Suomeen. Joku myi polkupyörän, toi-
nen lehmän. Yksi tapa päästä Suomeen oli kotipolttoinen viina. Maitokannuun 
mahtui 25 litraa, sillä pääsi Suomeen. Monet ostivat matkansa äidin vihkisor-
muksilla. Kaksi koulutoveriani varastivat humalaiselta saksalaiselta pistoolin ja 
pääsivät sillä Suomeen.1 

 
Suomen rajaviranomaiset kuljettivat maahan saapuneet virolaiset heti heidän 
rantautumisensa jälkeen kuulusteluihin sekä sen jälkeen välimajoitukseen 
Jollaksen kartanoon. Siellä he saivat alkuhuollon. Odotteluun ei kuitenkaan 
jätetty aikaa, vaan varsin pian saapumisen jälkeen virolaisille annettiin vaih-
toehdot: heidän tuli ilmoittautua joko työpalvelukseen tai armeijaan. Suoma-
laisten näkökulmasta tämä oli luonnollista: sotaa käyvällä valtiolla ei ollut 
varaa elättää ”tuottamattomia” henkilöitä – jokaisen oli oltava jollain lailla 
hyödyksi yhteiskunnalle.  

Useimpien virolaisten alkuperäinen tavoite oli ollut liittyä Suomen 
armeijaan. Useimmat myös valitsivat tämän vaihtoehdon. He halusivat saa-
da Suomessa perusteellisen sotilaskoulutuksen ja osallistua taisteluihin. 
Tunnuslauseenaan heillä oli ”Suomen vapauden ja Viron kunnian puolesta”, 
ja tämän velvoituksen mukaisesti he myös halusivat toimia. Virolaiset tun-
sivat syvästi olevansa velkaa Suomelle suomalaisten osallistuttua aiemmin 
Viron vapaussotaan. Virolaisilla oli kuitenkin myös hieman itsekkäämpiä 
pyrkimyksiä: he halusivat saada suomalaisen sotilaskoulutuksen ja taistelu-
jen kautta kokemusta, jolloin heillä olisi paremmat mahdollisuudet puolus-
taa omaa maataan, kun he joskus palaisivat Viroon.  
 
 
  

                                                 
1 Erik Murusalon haastattelu 5.11.1996 Tallinna. Haastattelija Riitta Anttikoski. 
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*** 
 
Ensimmäiset virolaiset vapaaehtoiset liitettiin Jalkaväkirykmentti 47:n III 
pataljoonaksi. Tähän joukkueeseen oli koottu myös jo talvisodassa mukana 
olleita ja Suomeen jääneitä virolaisia. Pataljoonan komentaja oli majuri 
Claës Gripenberg, Suomen marsalkan sisarenpoika. Syksyn 1943 aikana 
virolaisia vapaaehtoisia saapui Suomeen jatkuvasti lisää. Sittemmin, kun 
heidän koulutusvaiheensa päättyi, heistä muodostettiin 9. helmikuuta 1944 
Jalkaväkirykmentti 200.  

Jalkaväkirykmentti 200 joutui suoraan etulinjaan ja se osallistui myös 
Kannaksen torjuntataisteluihin 9. kesäkuuta 1944 alkaneessa Neuvostoliiton 
suurhyökkäyksessä. Raskaimmat taistelut käytiin akselilla Rajajoki-
Viipurinlahti. Virolaisten menetykset olivat varsin huomattavat: näissä tais-
teluissa JR 200:n I pataljoonan virolaisista kaatui lähes 30 miestä. Suomi 
saavutti kuitenkin torjuntavoiton ja säilytti itsenäisyytensä. Kokonaisuudes-
saan virolaisten maksama hinta heimoveljien auttamisesta oli kallis: virolai-
sia vapaaehtoisia palveli Suomen puolustusvoimissa 3350 miestä – Suomen-
pojista kaatui Suomen rintamalla 196. Suomen Tasavallan kunniamerkki 
myönnettiin 260 taisteluissa ansioituneelle virolaiselle.  

Virolaisia palveli arviolta ainakin 420 miestä myös Suomen merivoi-
missa. Näiden joukkojen merkitystä kuvaa hyvin se, että Suomen laivaston 
vahvuudesta virolaisia oli 10 prosenttia. Virolaisia palveli erityisesti panssa-
rilaiva Väinämöisellä (42 miestä), mutta heitä oli myös miinalaivoilla, saat-
tolaivoilla, torpedoveneissä, vartiolaivoilla, jäänmurtajilla jne.  
 
 

*** 
 
Tilanne muuttui suursodassa kesällä 1944: heinäkuun aikana puna-armeijan 
joukot marssivat Viron maaperälle ja heti seuraavan kuun aikana saksalaiset 
ryhtyivät vetäytymään. Tilanne Virossa kävi yhä vaikeammaksi. Kun tapah-
tumista alkoi tulla tietoja Suomeen, kääntyivät Suomessa olleiden virolais-
ten ajatukset kotimaahan: huoli omaisten ja isänmaan kohtaloista vaivasi. 
Virolaiset halusivat palata kotimaahansa ja osallistua taisteluihin Viron koh-
talosta.  

Viron entinen Suomen lähettiläs Aleksander Warma saapui rintamalle 
rauhoittamaan kiihtyneitä mielialoja. Myös JR 200:n komentaja Eino Kuu-
sela puuttui asiaan vakavana kurinpitokysymyksenä 1. elokuuta jaetussa 
kirjeessä. Komentaja tuomitsi jyrkin sanoin sotilaiden ”politikoinnin”. Se ei 
kuulunut sotilaan velvollisuuksiin eikä edesauttanut tilannetta.  
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Politiikka ei kuulu soturille. Tiedämme, minkälaiseen sekasortoon sotilasneu-
vostot aikoinaan veivät Venäjän armeijan. Suomi ei tarvitse, eikä Viro kaipaa 
politikoivia sotilaita. Poliittinen toiminta kaivaa maata kurin ja järjestyksen alta, 
joille perustuu kunnon sotilasyksikön olemassaolo… Kuka tahansa voi tulla suu-
riäänisesti selittämään, että rykmentin on nyt mentävä Viroon, muuten myöhäs-
tymme. Jos kysytte tällaiselta riveissänne palvelevalta demagogilta, miten hän 
sen käytännöllisesti toteuttaisi, jäätte varmasti vaille järkevää vastausta.1 

 
Armeija kuitenkin selvitti virolaisten mielialoja ja tilanne kävi nopeasti hy-
vin selväksi. Osoittautui, että suurin osa JR 200:n virolaisista, kaikkiaan 
1728 miestä, halusi palata Viroon; Suomeen oli jäämässä vain 176 miestä.  
 

Haluatteko palata Viroon, kysyttiin miehiltä silmästä silmään, ja vastaamisen 
hetkellä asianomainen ei kyllä pohtinut, mitä hänen päätöksestään saattoi ajatel-
la Ribbentropp, Varma tai vanha paholainen itse.2 

 
Suomalaiset suhtautuivat ymmärtäen virolaisten huoleen ja mielipiteet hei-
dän kotimaahan paluutaan kohtaan alkoivat muuttua myötämielisemmiksi. 
Vain saksalaisten asenne palaavia virolaisia kohtaan oli kysymysmerkki. 
Sittemmin, kun saksalaiset lupasivat Virosta ”Suomeen karanneille” täyden 
armahduksen, ei estettä virolaisten kotimatkalle enää ollut. Lopulta Suomes-
ta palasi Viroon 1752 miestä. 

Suomeen jäi kuitenkin vielä virolaisia, joista muodostettiin 4. Erillinen 
Komppania. Yksikkö liitettiin sittemmin Täydennyspataljoona 3:een, mutta 
taisteluihin se ei enää joutunut: miehet avustivat maataloustöissä, viljankor-
juussa. Aselevon jälkeen komppania järjestettiin harjoittelua varten uudel-
leen kranaatinheitin-, konekivääri- ja panssarintorjuntaryhmiksi. Käytännös-
sä virolaiset kuitenkin työskentelivät erilaisissa lastaus- ja kuljetustöissä, 
kunnes he syyskuulla astuivat lopulta siviiliin. Tämän jälkeen heille tarjot-
tiin mahdollisuutta siirtyä Ruotsiin – useimmat heistä ottivat tarjouksen vas-
taan. 

Suomen laivastossa palvelleista virolaisista noin puolet palasi syksyllä 
1944 Viroon. Loppuosa miehistä jäi Suomeen, jossa heidät vapautettiin pal-
veluksesta sitä mukaa kuin heidän laivansa palasivat satamiin. Myös laivas-
tossa palvelleista miehistä pakeni suurin osa rajavartiolaitoksen avulla välit-
tömästi Ruotsiin (kaikkiaan 184 merimiestä). 
 
 
  

                                                 
1 Mutanen 1991, 71–72. 
2 Ilmar Jaks. Isohella 1999, 320. 
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*** 
 
Viroon palaavat, Suomessa taistelleet virolaiset, kuljetettiin elokuussa 1944 
rautateitse Hankoon. Sieltä matka jatkui meritse Viroon Paldiskin ja Männi-
kun koulutuskeskuksiin. Osa miehistä määrättiin uudelleenkoulutukseen, 
osa jatkoi suoraan Tarton rintamalle vastahyökkäykseen läpimurtautunutta 
neuvostodivisioonan sivustaa vastaan. Yritys onnistui ja neuvostojoukkojen 
eteneminen saatiin pysähtymään, vaikkakin vain hetkeksi. Suomen-pojat 
saavuttivat tavoitteensa: he jatkoivat taistelua kotimassaan. Heistä kaatui 
rintamalla vielä noin kaksisataa miestä. 

Taistelut oli kuitenkin tuomittu toivottomiksi, eikä selviytymismah-
dollisuuksia ollut: saksalaiset vetäytyivät ja veivät samalla maasta kaiken 
raskaan aseistuksen, ulkopuolista tukea ei ollut, lisäksi neuvostojoukkojen 
ylivoima oli murskaava, nelinkertainen. Virolaisten epätoivoinen taistelu 
maansa puolesta vain viivytti Viron lopullista kohtaloa. Muutamassa viikos-
sa Neuvostoliitto miehitti maan.  

Taistelut eivät kuitenkaan olleet täysin merkityksettömiä tai turhia: sil-
lä, että puna-armeijan etenemistä pystyttiin hidastamaan, mahdollistettiin 
noin 70 000 Viron sivistyneistön edustajan evakuointi Pohjois-Virosta län-
teen. Mikäli he olisivat jääneet Viroon, heillä kaikilla olisi ollut edessään 
teloitus, vankeus tai pakkotyö. 
 
 

*** 
 
Kaikkiaan Suomen-pojista arviolta kolmasosa, noin 500 miestä, pääsi pake-
nemaan Ruotsiin ja sieltä edelleen muihin länsimaihin. Heille tarjoutui 
mahdollisuus rakentaa elämäänsä uudelleen. Viroon jääneet Suomen-pojat 
kokivat puolestaan kovan kohtalon: osa heistä jatkoi taistelua sisseinä, met-
siin piiloutuneina metsäveljinä. NKVD kuitenkin systemaattisesti jäljitti, 
etsi ja pyrki löytämään Suomen armeijassa taistelleita. Jokainen, joka tavoi-
tettiin – ja jonka taistelu Suomen rinnalla tuli Neuvostoliiton tietoon – sai § 
58-1A:n mukaisesti vankeusrangaistuksen. Tuomio kärsittiin vankileireillä 
vuosikausien pakkotyönä Siperiassa. 
 

Pykälä 58 momentti 1 a. Maanpetturi. Kolme viikkoa olin siellä Pakarin kella-
rissa. Viisi, kuusi miestä samassa sellissä – Pakarista keskusvankilaan. Siellä 
kolme kuukautta ja vielä kerran kuulusteltiin. Siellä oli kaikki paperit, jotka oli 
allekirjoitettava. Sitten taas keskusvankilaan ja sieltä Lasnamäelle, mistä edel-
leen Siperiaan.”1 

                                                 
1 Entel Kruus 5.11.1996. Haastattelija Heikki Roiko-Jokela. 
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Käytännössä noin puolet kaikista Suomen-pojista sai tuomion. Tilanteen 
epäinhimillisyyttä lisäsi osaltaan se, että usein myös tuomittujen perheen-
jäsenet kyydittiin Siperiaan. Olot olivat ankarat ja hyvin moni menetti lopul-
lisesti terveytensä tai jopa henkensä. Stalinin kuoltua (1953) tilanne vähitel-
len helpottui ja 1950-luvun kuluessa Siperiaan tuomittuja alettiin armahtaa 
(asetus 1955). Armahdus ei kuitenkaan tuonut juuri helpotusta elämään: 
nuoruus oli kulunut taisteluissa ja vankeudessa, kansalaisluottamuksen  
menetys heikensi mahdollisuuksia opiskella tai saada työtä. Epävarmuus ja 
pelko tulevasta täytti myös niiden Suomen-poikien mielen, joita oli kuulus-
teltu, mutta olivat välttyneet Siperialta. 
 

Muutin elämänkertani. Rupesin elämään kuin tavallinen ihminen mutta sydä-
messä oli aina pelko, että mitä minusta sitten tulee, tai että otetaan taas kiinni. 
Niitä elämänkertomuksia piti väärennellä.1 

 
 

*** 
 
Myös Suomeen jääneet virolaiset kokivat kovan kohtalon. Neuvostoliitto 
vaati Suomessa oleskelleita virolaisia pidätettäviksi ja luovutettaviksi rau-
hansopimuksen 9. artiklan b kohtaan vedoten. Virolaisilla alkoi pelon ja 
epävarmuuden aika. Osa pakeni Ruotsiin, osa piileskeli maassa väärien hen-
kilöllisyyksien turvin. Jotkut joutuivat pidätetyiksi. Suomen valtiollinen 
poliisi toteutti pidätykset, mikä herätti niin kansalais- kuin viranomaistahol-
lakin voimakasta vastustusta. Pidätyksistä alkoi pitkä ja kaikkien osapuolten 
kannalta piinallinen prosessi. Julkisuudessa asialla spekuloitiin suuntaan ja 
toiseen. Yleisesti myötätunto oli virolaisten puolella. 
 

Kaksi miellyttävän näköistä, vakavaa nuorta naista, joiden kasvoja silloin tällöin 
valaisi alakuloinen hymy, istui eilen illalla vastapäätämme käydessämme terveh-
timässä erästä suomalais-virolaista pientä perhettä, jonka huoltaja istuu kolmatta 
viikkoaan lääninvankilassa. He ovat insinööri Väinö (sic po. Vaino, korjattu jat-
kossa) Sirelin puoliso Kaija ja rouva Maire Karu, taiteilija Alfred Karun puoliso. 
Puolisen tuntia kestäneen vierailun aikana haastattelija saa nähdä välähdyksen 
kahdesta tähän saakka hyvin onnellisesta nuoresta suomalais-virolaisesta aviolii-
tosta. 
 
– Ja sitten me tapasimme ja menimme naimisiin v. 1945, kertoo rva Sirel. Pikku 
poikamme Tom täyttää huomenna kolme kuukautta. Odotimme häntä yhdessä 
hartaasti ja miehelläni on häntä kovin ikävä vankilassa. Joka kerta minun täytyy 
kertoa hänelle, kuinka poika voi ja paljonko hän on kasvanut. 

                                                 
1 Nordon Õunapuu. Isohella 1999, 422. 
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Ei ollut helppoa jättää kotimaataan, kotiaan ja omaisiaan, mutta oli elettävä. 
Suomi alkoi tuntua vähitellen Vaino Sirelistä kuten niin monesta muusta heimo-
laisestamme toiselta kotimaalta. Hän oli perustanut tänne kodin ja päätti jäädä 
tänne, sillä hän ei nähnyt mitään syytä, mikä häntä siltä estäisi. Hän ei katsonut 
rikkoneensa ei meitä eikä suurta naapuriammekaan vastaan. Ja niin Sirelit elivät 
rauhallisesti ja nuorekkaan optimistisesti yhden huoneen huoneiston ja lakkoile-
van keittolevyn puitteissa – kuten niin monet muutkin nuoret parit – kunnes 
eräänä iltana kolme viikkoa sitten rva Sirelin ollessa yksin kotona kolme 'Val-
pon' miestä odottamatta astui ovesta sisään. Insinööri Sirel oli silloin ulkona, ja 
kun hän palasi kotiin, hänet pidätettiin. 

 
– Luulin, että hän palaisi vielä samana iltana lausuu rva Sirel, mutta hän ei ole 
vielä tullut. Pahinta on, etten tiedä, milloin hän tulee ja mistä häntä syytetään. 
Koetan odottaa kärsivällisesti, ja kyllä häntä kannattaakin odottaa. Hän on paras 
ihminen mitä tiedän! En vaihtaisi häntä mihinkään – – 1 

 
Kulissien takana työskenneltiin kuumeisesti: maan parhaat lain asiantuntijat 
pohtivat pidätysten ja luovutusvaatimusten oikeutusta. Lopputulos oli ikävä: 
Neuvostoliiton vaatimukset olivat 9:nnen artiklan mukaisia ja juridisesti 
sitovia. Virolaiset oli luovutettava. Osa pidätetyistä palautettiin myös sota-
vankeina. 

Virolaisten puolesta esitettiin vetoomuksia aina ulkomaita myöten. Vi-
ron entinen Suomen-lähettiläs Aleksander Warma kirjoitti 14. tammikuuta 
1948 Tukholmasta kirjeen ulkoasiainministeri Carl Enckellille ja lähetti ko-
pion pääministeri Mauno Pekkalalle. Kolmisivuisessa kirjeessään Warma 
ihmetteli, että virolaisiin sovellettiin samoja pykäliä kuin sotavankeihin ja 
sotarikollisiin. Hänen mukaansa vangitut virolaiset olivat lähteneet pakoon 
saksalaisten mielivaltaa, saaneet oleskeluluvan Suomessa ja katsoneet vel-
vollisuutensa olevan taistella heimolaistensa suomalaisten rinnalla. Warman 
mielestä pidätysten taustalla oli suuri periaatteellinen ratkaisu:  
 

– – ei ole kysymys ainoastaan aiheettomasta luovutettujen henkilöiden lukumää-
rästä, vaan niistä suurista periaatteista, joille pieni kansa voi olemassaolonsa ja 
kehityksensä mahdollisuudet tukea. Kysymys ei ole ainoastaan juridisesta kan-
nanotosta, vaan sellaisesta menettelystä, joka on puolustettavissa myöskin inhi-
millisen yhteiskunnan edessä.  

 
Warma katsoi, että hänen velvollisuutensa ja oikeutensa oli kiinnittää ulko-
asiainministerin ja hallituksen jäsenten huomio edellä mainittuihin asioihin, 

                                                 
1  Helsingin Sanomat 2.11.1947. Lisää selvitystä vaaditaan virolaisten pidättämisasiaan; 
Kantelu kahden vangitun puolesta eduskunnan oikeusasiamiehelle huomenna – Pidätettyjen 
vaimot kertovat. 
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jotta he tekisivät kaikkensa luovutusten estämiseksi. Luovutukset olisivat 
Warman mielestä kuin viattomien ihmisten turmioon saattaminen.1 
Virolaisten (suomalaiset) vaimot vetosivat puolisoidensa ja lastensa isien 
puolesta jopa tasavallan presidentti J. K. Paasikiveen. Pidätysten ja luovu-
tusvaatimusten perusteluita pidettiin kestämättöminä ja perheiden hajotta-
mista epäoikeudenmukaisena. Koko prosessissa erityisesti lapset joutuivat 
syyttä kärsimään:2 
  

Hän ei ole tehnyt mitään rikosta, paitsi, että on eestiläinen. Ja onko tämä luettava 
rikokseksi? Ei suinkaan. Hän lähetti keväällä 1947 anomuksen päästä Suomen 
kansalaiseksi syystä, kun minä olen täällä ja omaiseni täällä, joten en halua tääl-
tä lähteä. Ja siksi miehenikin olisi ottanut tämän kotimaakseen. 
 
Onko se rikos että meillä on lapsia joitten tähden he ovat hikeä vuodattaneet ja 
heitä kasvattaneet. Onko vähän tässä maassa lapsia jotka huutavat, isä kotiin 
kuitenkaan vastausta saamatta. Onko oikein lapsilta riistää heidän isä jota he  
rakastavat ja kaipaavat. Kun melkein kaikki pidätetyt eestiläiset ovat naimisissa 
ja on heillä koti täällä, antakaa heidän tulla kotiin. Eivät he ketään vahingoita  
eivätkä varmaan ole kenenkään tiellä. Antakaa heidän asua meidän kotimaassa 
johon he ovat tulleet ja kotinsa pystyttäneet. 

 
Luovutuksia ei kuitenkaan voitu välttää, vaan ne jouduttiin toteuttamaan. 
Suomen poliittinen johto oli ajautunut umpikujaan. Pidätettyjen vaimojen 
lähettämissä kirjeissä tai pidätettyjen itsensä kirjoittamissa anomuksissa oli 
vedottu kansainvälisiin lakeihin tai kiistetty neuvostokansalaisuus. Suomi ei 
voinut kyseenalaistaa Baltian maiden liittämistä Neuvostoliittoon vuonna 
1940, vaikka sitä ei virallisesti ollutkaan tunnustettu. Tasavallan presidentti 
J. K. Paasikivi kirjoitti päiväkirjaansa ”Hirmuinen asia. Kaikissa minun 
pitää olla mukana.”3  

Neuvostoliiton vaatimukset ”kansalaistensa” pidätyksistä, palautuksis-
ta ja luovutuksista olivat suomalaisen tulkinnan mukaan juridisesti päteviä 
ja sopusoinnussa rauhansopimuksessa mainittujen ehtojen kanssa, mutta 
olivatko ne hyväksyttäviä moraalisesti tai inhimillisesti. Luovutettujen jou-
kossa oli kiistämättä henkilöitä, jotka olivat taistelleet Neuvostoliittoa vas-
taan joko Saksan tai sen liittolaisten armeijoissa. Toisaalta mitä vaihtoehtoja 
virolaisilla oli Suomessa ollut? Virolaisille ei ollut annettu muita mahdolli-

                                                 
1 Aleksander Warman kirje Tukholmasta 14.1.1948 ulkoasiainministeri Carl Enckellille. 
UM 12 N, Neuvostoliiton kansalaisten luovutus, kotelo I. 
2 Katso tarkemmin ja sitaatit: Hilja Männikin kirje presidentille 8.11.1947. UM 12 N, Neu-
vostoliiton kansalaisten luovutus, kotelo II; Hilja Männikin kirje valtioneuvostolle 
21.11.1947, vastaanotettu 24.11.1947. UM 12 N, Neuvostoliiton kansalaisten luovutus, 
kotelo II. 
3 Paasikivi 1985, 539.  



109 
”Suomen vapauden ja Viron kunnian puolesta” 

suuksia kuin armeija, vankeus, palautus Viroon tai työpalvelu. Tässä tilan-
teessa virolaiset ilmoittautuivat pääasiassa rintamapalvelukseen. Entä oli-
vatko virolaiset syyllistyneet maanpetokseen taistellessaan Neuvostoliittoa 
vastaan? Toisen maailmansodan alussa Virosta oli tullut osa Neuvostoliittoa. 
Hieman myöhemmin Saksa liitti sen alueisiinsa Ostlandina. Viron kansain-
välinen status vaikutti epäselvältä: oliko se itsenäinen maa vai, kuten Neu-
vostoliitto rauhansopimuksessa tulkitsi, osa imperiumia. Suomen viran-
omaisilla ei ollut muita mahdollisuuksia luovutuskysymyksessä kuin toimia 
rauhansopimuksen mukaisesti, eikä se voinut asettaa Viron kuulumista 
Neuvostoliittoon kyseenalaiseksi. 
 
 

*** 
 
Suomen-poikien taistelu suomalaisten heimoveljiensä rinnalla ei kuitenkaan 
ole jäänyt unohduksiin: Suomessa, Luumäen Taavetissa, jossa JR 200 aika-
naan perustettiin, paljastettiin elokuussa 1991 muistomerkki, johon on ikuis-
tettu Suomen-poikien tunnus ”Soome vabaduse ja Eesti au eest, Suomen 
vapauden ja Viron kunnian puolesta”. Suomen-pojat ovat saaneet oman 
monumenttinsa myös Viroon: Tallinnan Metsakalmistun hautausmaalla pal-
jastettiin kesäkuussa 1997 Suomen-poikien muistomerkki. Muistomerkkejä 
on pystytetty myös Keski-Viroon Pilistvereen, Tarton liepeille Pupatsvereen 
ja Pilkaan. Myös Paldiskissa on Suomen-pojille omistettu muistotaulu. 
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Bruttokultti ja kyvyttömyys – muna vai kana? 
 
Iso-Britannian Kuninkaallisten ilmavoimien (RAF) pommituslennosto 
(Bomber Command), joutui toisen maailmansodan aikana olosuhteiden pa-
kosta omaksumaan aluepommitusmenetelmän, koska päiväsaikaan sen pom-
mittajat eivät kyenneet läpäisemään Saksan ilmapuolustusta, ja yöllä ne ei-
vät aluksi löytäneet kohteitaan. Kun kesällä 1941 tuli ilmi, etteivät pommit 
osuneet edes kohteen lähistölle, tai että kohdealueen tuntumaan osuneistakin 
pommeista merkittävä osa jäi räjähtämättä, jäi ainoaksi vaihtoehdoksi pom-
mittaa riittävän suurta kaupunkia, jonka pommittajat kykenivät suotuisan 
kuun vaiheen ja riittävän pitkän hämäränajan vallitessa saavuttamaan ja pai-
kallistamaan. 

Aluepommitusten opin sisäänrakennettuna ytimenä oli eräänlainen 
bruttokultin filosofia, sillä pommitusten aikaansaannosta mitattiin kussakin 
kaupungissa tuhotun rakennetun asuinpinta-alan mukaan sekä kokonais-
tavoitetta tuhottujen ja ”virtuaalisesti tuhottujen” kaupunkien määrän mu-
kaan.1  

Aluepommitusten tehokkuus ja mielekkyys asetettiin kyseenalaiseksi 
jo sodan aikana, mutta sodan jälkeen siitä tuli varsinainen kiistelyn kohde. 
Aluepommitukset eivät onnistuneet varsinaisessa ydintavoitteessaan, mikä 
synnytti päättymättömän julkaisujen vyöryn, kun pyrittiin todistelemaan, 
että pommituksilla oli merkittävät kerrannais- tai piilovaikutukset.2  
                                                 
1 Ks esim pommituslennoston komentaja A.T. Harrisin raportti pommituslennoston toi-
minnasta sekä strategisten pommitusten vaikutusten arviointiraportti (Report of the British 
Bombing Survey Unit). Molemmat on nykyään painettu. Harris 1995, Cox 1998. 
2 Tämän vyöryn keskeisimpänä julkisena käyttövoimana toimi pommituslennoston komen-
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Tästä pommituslennoston kunnianpalautusoperaation valtavirrasta erosi 
sivujuonne, jossa yritettiin etsiä syitä pommituslennoston heikkouteen sodan 
alkuvaiheissa. Yleisesityksissä ja jopa vakavasti otettavissa erityistutkimuk-
sissa vakiintui tavaksi tulkita pommituslennoston kyvyttömyyttä vuodesta 
1942 valloilleen päästetyn aluepommitusoffensiivin tarpeista käsin, vaikka 
pommituslennostoa ei suinkaan ollut varustettu pelkästään strategisten 
pommitusten tarpeita varten. Selittelyintoa ei hillinnyt edes 1960-luvun 
alussa julkaistun RAF:n pommitusoffensiivin virallisen historian havainto, 
että pommituslennoston toimintakyky heikentyi erityisesti henkilöstön tai-
dollisten ja koulutuksen rakenteellisten puutteiden vuoksi. Kalustoon liitty-
vät puutteet olivat vain osasyy pommituslennoston heikkouteen.1  

Historiaa ryhdyttiin myös anakronisoimaan antamalla käsitteille sisäl-
löt, jotka ne saivat vasta myöhemmin. Käsitteiden avulla pyrittiin luomaan 
mielikuvaa heikommasta pommituslennostosta kuin mitä se omana aikanaan 
oli. Keskiraskaat pommittajat leimattiin keveiksi pommittajiksi ja raskaat 
pommittajat keskiraskaiksi, mikä vaikutti 1930-luvun varustautumispolitii-
kan arviointiin olennaisesti.2 Kyseinen luokituksen muutos alapäin tapahtui 
toki myös tosiasiallisesti, mutta vasta vuonna 1941,3 kun uusia ”toisen su-
kupolven”4 raskaita pommittajia alkoi saapua suurempia määriä palvelus-
käyttöön. 

Tässä kirjoituksessa keskitytään varustautumisen ja pommituslennos-
ton suhteeseen kahden ongelman kautta. Miten varustautumispolitiikan on 

                                                                                                                            
taja Arthur Harrisin vuonna 1947 julkaisema muistelmateos ”Bomber Offensive”. 
1 Webster ja Frankland 2006 (1. painos vuonna 1961), eri kohdin. 
2 Pommittajien sijoittamiseen vääriin luokkiin vaikutti ainakin kaksi keskeistä syytä. Joi-
denkin koneiden luokitus muuttui alkuperäisten spesifikaatioiden muuttumisen jälkeen, kun 
koneesta tuli alkuperäistä raskaampi. Esimerkiksi Fairey Battle oli alunperin (27/32) spesi-
fikaatioiden mukaan kevyt pommittaja, mutta konsepti muuttui myöhemmin olennaisesti, 
jolloin myös konekin luokiteltiin keskiraskaaksi pommittajaksi. Osaksi tulkintavirheisiin 
ilmeisesti vaikutti myös se, että ilmavoimilla oli koneiden kehittämistyössä luokituksessa 
laajempi luokitus kuin varustamisessa. Lisäksi 1930-luvun puolivälissä otettiin suunnitte-
lussa käyttöön uusi luokka, medium-heavy (”raskas-keskiraskas”), jota käytettiin spesifi-
kaatio 13/36 koneista ja ajoittain ainakin Vickers Wellingtonista. Ks PRO AIR 41/39 RAF 
Narrative, The RAF in the Bomber Offensive against Germany. Volume I: Pre-War Evolu-
tion of Bomber Command 1919–1939. (Julkaistu vuonna 2009 Military Library Research 
Service -sarjassa). 
3 Vuonna 1941 Fairey Battle ja Bristol Blenheim luokiteltiin uudestaan alaspäin keveiksi 
pommittajiksi sekä A.-W. Witley, H.P. Hampden ja Vickers Wellington keskiraskaiksi 
pommittajiksi. – Katso mm. PRO AIR 41/40 RAF Narrative, The RAF in the Bomber Of-
fensive against Germany. Volume II: Restricted Bombing, September 1939 to May 1941 
(Julkaistu vuonna 2009 Military Library Research Service -sarjassa). 
4 Käytän sukupolvijaottelua vain käsittelyteknisistä syistä. I sukupolvella tarkoitan vuosina 
1932–1935 aloitettuja hankkeita, II sukupolvella vuoden 1936 hankkeita ja III sukupolvella 
vuonna 1939 liikkeelle lähtenyttä hanketta. 
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selitetty vaikuttaneen pommituslennostoon ja miten tehdyt periaatteelliset 
päätökset vaikuttivat pommitusoffensiivin edellytyksiin. 
 
 
Väitetyt rakenteelliset heikkouden syyt  
 
Ilmailukirjallisuudessa on muodostunut tavaksi riepotella kaikkia konetyyp-
pejä, jotka sodan syttyessä muodostivat pommituslennoston rintamavah-
vuuden. Näistä viidestä konetyypistä vain Vickers Wellington on saanut 
synninpäästön, koska se oli ensilinjan käytössä vielä vuonna 1943. Muut 
konetyypit olivat joko poistuneet käytöstä tai ne oli siirretty vähemmän vaa-
tiviin tehtäviin. Loogisena johtopäätöksenä on ollut arvostella ilmavoimien 
1930-luvulla tekemiä konevalintoja. 

Malcolm Smithin mukaan sotaa edeltävänä ilmavoimien varustautu-
misen kaudella (vuosina 1934–1939) pommituslennoston varustamisessa 
ilmailuministeriön ja lentokoneteollisuuden toimintaa vaikeutti kolme toi-
siinsa liittynyttä ongelmaa. Yhdessä ne muodostivat monimutkaisen verkon, 
minkä vuoksi lyhyen aikavälin pullonkaulat kykenivät vaikuttamaan pitkän 
aikavälin suunnitteluun.1  

Smith identifioi perusongelmiksi: 1) ilmavoimien varustelupolitiikan 
pariteettivaatimuksen (pommittajien lukumäärän oli vastattava Saksan ilma-
voimien pommittajien lukumäärää); 2) ettei ilmailuministeriö kyennyt ta-
kamaan ilmailuteollisuudelle laajenemisen kannalta riittävän laajaa ja elin-
voimaista perustaa; 3) ilmailussa tuolloin parhaillaan tapahtuneen nopean 
kehitysvaiheen vuoksi ilmavoimien oli vaikea muodostaa pidemmän ajan-
jakson kattavaa näkemystä lentokoneiden olemusta koskeviksi toiminnalli-
siksi vaatimuksiksi.2 

Smithin tapa määrittää ongelman ydin on varustelukeskeinen, ja siinä 
ongelma kulminoituu ”politiikkatasolla”. Näkemyksessä on kuitenkin olen-
nainen heikkous lentokoneiden kehittämisen näkökulmasta. Missään ei ole 
pystytty esittämään, että pariteettivaatimus olisi ollut varustautumisjakson 
aikana ohjenuorana lentokoneiden operatiivisia ja teknisiä spesifikaatioita 
määriteltäessä, vaan ilmavoimat laativat vaatimukset katsomansa tarpeen 
perusteella.3  

Varustautumisen ja lentokoneiden kehittämisen välillä oli olennainen 
ristiriita, koska lentokoneiden kehitysprosessi vei huomattavan pitkän ajan, 
joten varustautumisen ja koneiden kehitystyön vaatimat aikajaksot sopeu-

                                                 
1 Smith 1980, 61–62. 
2 Smith 1980, 61. 
3 Ilmavoimien laatimien toiminnallisten vaatimusten kehityksestä on tullut erityistutkimus: 
Sinnott 2001. 
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tuivat huonosti toisiinsa. Sodan syttyessä käytössä olleista raskaista pommit-
tajista Wellingtonin ja Hampdenin kehitys spesifikaatioista prototyypin  
ensilentoon oli kestänyt neljä vuotta, minkä jälkeen sarjatuotantokoneen 
valmistuminen vei vielä parisen vuotta (liite, taulukko 1). Whitleyn kehitys-
prosessi oli olennaisesti nopeampi, koska sen kehitys perustui jo olemassa 
olevaan konetyyppiin. 

Varustautumisen näkökulmastakin pariteettiselityksessä on liiallisen 
yksinkertaistamisen vaara, koska ensisijaisesti pariteettipolitiikka saneli 
varustautumisen ”raamit”: mihin mennessä ja miten paljon uusia lentokonei-
ta tarvittiin. Varsinainen perusongelma oli lentokalustossa itsessään, sillä 
1930-luvun puolivälissä – monien konetyyppien osalta vielä vuosia tämän 
jälkeenkin – palveluskäytössä olevat lentokoneet eivät juuri olleet teknisesti 
kehittyneet kuluneen kymmenen vuoden aikana, mutta niille oli saatava ai-
kaisempaa parempi seuraaja. 

Pariteettipolitiikan todelliset vaikutukset olivat vahvimmat varustau-
tumisjakson alussa, kun vanhoja lentokoneita radikaalisti parempia ei ollut 
saatavissa eikä edes välittömästi näköpiirissä, jolloin vanhan korvaajaksi 
otettiin tilapäisratkaisu, jonka elinkaaren loppuosa oli ja alun alkaen katsottu 
tapahtuvan myöhemmin toisessa roolissa.1  

Ylipäätään pariteettipolitiikan olennaisin vaikutus varustautumisessa 
kohdistui lukumäärän illuusioon, sillä aluksi ilmavoimia ei varustettu todella 
sotaa varten, koska asetetut konemäärät eivät mahdollistaneet lainkaan min-
käänlaisen reservin olemassaoloa. Tuolloin tärkeintä oli, että ilmavoimien 
nimellinen vahvuus oli hyvä, eikä painoa laitettu lainkaan ilmavoimien ky-
kyyn käydä pidempiaikaista sotaa. 

Ilmailuteollisuuden edellytyksiä arvioitaessa ratkaisevaa on tarkastelu-
jakso. Jos se kohdistuu suurtuotannon alkamiseen ja siinä koettuihin ongel-
miin, on Smithin näkemys kohdallaan. Mutta jos ajanjakson ulottaa koko 
sotien väliseen kauteen, on tulkinta väärä. Ensimmäisen maailmansodan 
jälkeen seuranneesta romahduksesta huolimatta ilmailuministeriö kykeni 
pitämään toiminnassa varsin suuren joukon lentokonevalmistajia. Yksittäis-
ten konetyyppien tuotantomäärät jäivät väistämättä hyvin pieneksi, jopa 20 
koneen sarjoiksi, mutta toisaalta konetyyppien määrä oli sangen suuri, joten 
tilauksia riitti useille valmistajille. Suurimmat vaikutukset ilmailuministe-
riön hankintapolitiikalla oli kuitenkin valmistajien kehitystyön ja taidon 
ylläpitämisessä, sillä alustavat suunnitelmat pyydettiin laajalta valmistaja-
joukolta ja yleensä koneiden prototyypit tilattiin vähintään kahdelta valmis-
tajalta.  

Vaikka Smithin tulkinnassa tekniikan edistyminen mainittiin ongel-
makohdista viimeiseksi, niin lentokoneiden toiminnallisten vaatimusten ja 
                                                 
1 Ks. Jones 1987, 90–91. 
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teknisten spesifikaatioiden määrittämisessä sekä lentokoneiden kehitystyös-
sä se oli eittämättä keskeisin pullonkaula. Monet lentokoneiden lentämiseen 
liittyvät innovaatiot otettiin käyttöön 1930-luvun alussa ja uudet valmistus-
tekniikat alkoivat yleistyä. Tämän lisäksi pommittajien aktiivinen puolus-
tuskyky parantui olennaisesti, kun erityisesti Iso-Britanniassa ryhdyttiin 
panostamaan koneellisen voiman avulla toimivien konekivääriampumoiden 
(”tornien”) käyttöönottoon. Lentokonemoottoreiden tehon kehityksessä al-
koi pitkän hiljaiselon jälkeen nopeutuvan kehityksen kausi, mikä mahdollisti 
aikaisempaa suurempien ja raskaampien lentokoneiden rakentamisen – 
pommikoneiden, joiden asekuormaa kyettiin suurentamaan ja toimittamaan 
se aikaisempaa nopeammin kaukana sijaitsevaan kohteeseen.1 

Eittämättä Smithin selitysmallista tekniikan kehityksen ennustamisen 
ja teollisen sarjatuotannon ongelmat olivat todellisia ja vaivaisivat niitä ko-
netyyppejä, joilla pommituslennosto lähti maailmansotaan. Perustellusti voi 
kuitenkin väittää, että merkityksellisin ongelma ei ollut ensisijaisesti varus-
tautumiskeskeinen, vaan se juontui erityisesti yhdestä pullonkaulasta, josta 
vaikutukset tuntuivat kasautuvasti. Pullonkaula syntyi Wellington ja Hamp-
den päiväpommittajien spesifikaatiosta (9/32), joka annettiin teollisuudelle 
vuonna 1932 ennen varustautumisen alkamista. Tuolloin ennakoitiin Gene-
ven aseistariisuntakonferenssin pommittajien koolle aiheutuvia rajoituksia, 
mikä aluksi johti suhteellisen kevyen pommikoneen vaatimusten määrittä-
miseen. Konferenssin epäonnistuttua kyseistä spesifikaatiota varten kaavail-
lut koneet suurenivat olennaisesti, mikä hidasti osaltaan kehitysprosessia. 
Tämän lisäksi spesifikaatio vaikutti myös yksimoottorisen pommikoneen 
spesifikaation (27/32) vaatimuksiin, joita muutettiin niin, että ne olivat suo-
rituskyvyn kannalta vertailukelpoiset kaksimoottorisen pommikoneen (9/32) 
spesifikaatioiden kanssa.2 Kun vuonna 1935 aloitettu hanke (spesifikaatio 
1/35) Wellingtonia raskaamman pommittajan kehittämiseksi jumiutui sopi-
vien moottoreiden vuoksi kroonisesti, jouduttiin pommituslennoston raskaat 
pommituslaivueet varustamaan sodan syttyessä pääasiassa Wellingtoneilla 
ja Hampdeneilla. 
 
 
  

                                                 
1 Puolustusaseistuksen kehittymisestä, ks. Irons 2009. 
2 Kyseinen yksimoottorinen pommittaja Farirey Battle oli alun perin luokiteltu kevyeksi 
pommittajaksi, mutta spesifikaation muutoksen jälkeen se luokiteltiin keskiraskaaksi. Siitä 
huolimatta useimmiten kirjallisuudessa Battle tulkitaan erheellisesti kevyeksi pommittajak-
si. Pommituslennoston varustamista on kritisoitu erityisesti Battlen suhteellisen suuren 
sarjatuotannon vuoksi, mutta Battlen ja Blenheimin sarjatuotannossa sisäänajettiin lento-
koneteollisuuden ulkopuolisia valmistajia lentokoneiden tuotantoon. Battlen kehitysproses-
sista tarkemmin, ks. Sinnott 2001, 137–143.  
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Periaatteellinen suunnanmuutos – mutta mitä lopulta tapahtuikaan 
 
RAF:n sotilaallinen doktriini oli perustunut ajatukseen, että Britannian ilma-
puolustus lepäisi ensisijaisesti pommitusoffensiivin vaikutuksen varassa. 
Hävittäjien kykyä torjua hyökkääjä pidettiin kyseenalaisena, minkä vuoksi 
hävittäjiä olisi hankittava vain ehdoton minimi. Poliitikot olivat havainneet 
doktriinin käyttöarvon, koska pommittajia kyettiin käyttämään pelotteena 
mahdollisen hyökkääjän aikeiden ennalta estämiseksi. 

Idealistinen näkemys pommittajien mahdista joutui kyseenalaiseksi, 
kun puolustuksen koordinoinnista vastaavaksi ministeriksi asetettu Thomas 
Inskip tulkitsi vuonna 1937, että asevarustelukilpaa ja pommittajien jatku-
vasti lisääntyvää määrää tehokkaampi puolustuskeino olisi panostus hävittä-
jiin ja ilmapuolustusjärjestelmään ylipäätään. Inskip asettui vastustamaan 
ilmailuministeriön esittämää J-varustelusuunnitelmaa, joka olisi lisännyt 
pommittajien määrää 40 prosentilla, mutta hävittäjien määrää vain 25 pro-
sentilla. Joulukuussa 1937 Iso-Britannian kabinetti hylkäsi suunnitelma J:n, 
jota edes pommittajia suosinut ilmailuministeri lordi Swinton ei pitänyt 
mahdollisena saada vietyä loppuun ennen kesää 1941. J-suunnitelman aika-
taulu oli ongelmallinen, sillä Saksan tulkittiin olevan valmis sotaan jo vuon-
na 1939.1 

Ministeri Thomas Inskip on nimetty syylliseksi jopa brittien sotilaalli-
seen epäonnistumiseen keväällä 1940.2 Toisaalta toisissa tulkinnoissa Inski-
pin kannattaman puolustuspainotuksen on katsottu luoneen ehdottoman 
edellytyksen, etteivät britit hävinneet taistelua Englannista kesällä ja syksyl-
lä 1940.3 Näin kaukana toisistaan olevat näkemykset ovat hankaloittaneet 
RAF:n varustautumisen ymmärtämistä, varsinkin kun Inskipin todellinen 
vaikutus on tulkittu väärin. Inskip onnistui yrityksessään painottaa puolus-
tuksen merkitystä, mutta ne hänen pommittajia koskevat näkemyksensä, 
jotka liittyivät pommittajien reserviin ja raskaiden pommittajien korvaami-
seen keskiraskailla ja kevyillä pommittajilla, eivät toteutuneet. 

Itse asiassa kabinetin maaliskuussa 1938 hyväksymä L-varustelu-
suunnitelma ei todellakaan kohdellut pommittajia kaltoin. Suunnitelmaa 
voisi kärjistäen jopa väittää ”anti-inskipiläiseksi”, sillä siinä pääpaino oli 
raskaissa pommittajissa. Kevääseen 1940 mennessä suunnitelma L:n mu-
kaan RAF:n rintamavahvuudessa olisi raskaita pommittajia 47 laivuetta 
(752 konetta), keskiraskaita pommittajia 26 laivuetta (600 konetta) ja hävit-
täjiä 38 laivuetta (608 konetta).4 

                                                 
1 Wark 1985, 61; Biddle 2002, 120. 
2 Ks. Greenwood 1996. 
3 Nykyään Inskipin vaikutus on arvioitu aiempaa pienemmäksi, ks. Biddle 2002, 121. 
4 Yleensä varustelusuunnitelmat on kirjallisuudessa julkaistu vain yleispiirteisesti luokitte-
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Pommittajien kannalta L-varustelusuunnitelma oli sen hyväksymishetkellä 
varsin kunnianhimoinen, sillä raskaista päiväpommittajista toisen, Welling-
tonin ensimmäinen sarjatuotantokone oli valmistunut vuoden 1937 lopussa, 
mutta Hampdenin vasta keväällä 1938. (Ks. liite) 

Todellinen kiila ”pommittauskovaisten” kannalta iskettiin kuitenkin 
vasta syksyllä 1938 Münchenin kriisin jälkeen. Marraskuussa 1938 kabine-
tin hyväksymässä M-varustelusuunnitelmassa rauhanajan varustautumista 
säädelleet taloudelliset rajoitukset viimein poistettiin. Käytännössä välitön 
painopiste suunnattiin nyt hävittäjäkoneisiin, joiden määrää lisättiin tuntu-
vasti, ja hävittäjälaivueet saivat ensisijaisen preferenssin myös lentäjiin. Jo 
ennen M-suunnitelmaa ilmavoimien komentaja oli antanut määräyksen, että 
vain sellaiset laivueet mobilisoitaisiin, joihin riittäisi henkilöstö ja reservi-
kalusto kuuden viikon taistelukäyttöä varten.1 

M-varustelusuunnitelma antoi ensin pääpainon hävittäjille, sillä niiden 
maksimaalisen tuotannon annettaisiin jatkua maaliskuulle 1940 asti. 2  Jo 
keväästä 1939 lähtien olisi tarkoitus lisätä pommittajien kone- ja laivuemää-
riä, kunnes lopullisena tavoitteena oli varustaa pommituslennosto kokonaan 
vain raskailla pommittajilla.3  

M-suunnitelmassa tapahtuneen välittömän painopisteen siirtämiselle 
ei ollut todellista vaihtoehtoa, minkä RAF:n johtokin joutui viimein tunnus-
tamaan tosiasiana. Münchenin kriisin aikaan hävittäjälennoston 26 laivuees-
ta 14 oli varustettu jo tuolloin vanhentuneella kalustolla, ja torjuntakyky oli 
hetkellisesti vain 6 kaksitasoisen Gladiator-hävittäjällä varustetun laivueen 
varassa.4 Samaan aikaan pommituslennoston käyttöarvo oli erittäin kyseen-
alainen, sillä sen uusi komentaja oli syksyllä 1937 havainnut, ettei pommi-
tuslennosto erikoiskoulutuksellisten puutteiden vuoksi kykenisi suoriutu-
maan sodanaikana sille asetettavista tehtävistä.5 

Syksyn 1938 sotilaallisen tilanteen heikkoudesta huolimatta on katsot-
tu, että panostus ilmapuolustusjärjestelmään oli yksi keskeisistä syistä 
pommituslennoston heikkouteen. 6  Tästä tulkinnasta poikkeaa Williamson 
                                                                                                                            
lematta pommittajia alalohkoihin, mutta yksityiskohtaisemmin jaotuksen ovat esittäneet 
Collier 1995, 68 ja Robertson 1995, 172–174; ks. Collier 1995 (1. p. 1957); Robertson 
1995. 
1 Webster ja Frankland 2006, 79–80. 
2 Posen 1984, 173. 
3 Webster ja Frankland 2006, 81. 
4 Gladiatoreiden lisäksi oli 6 aivan kehityksen huippua edustavalla kalustolla varustettua 
laivuetta, mutta niiden taisteluarvo oli tuolloin rajallinen. Näistä viiden Hurricane -laivueen 
koneet olivat taistelukykyisiä vain alle 15 000 jalan korkeudessa aseongelmien vuoksi, ja 
ainoan Spitfire -laivueen varustaminen ja koulutus oli kesken. Ks. Terraine 1985, 57–58. 
5 Terraine 1985, 79–82. 
6 Richards 1994, 11–12. Richards ohittaa kokonaan pommituslennoston koulutukselliset 
puutteet edes mainitsematta niitä. 
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Murrayn selitysmalli, jossa puolustus ja hyökkäys eivät jaa samoja niukkoja 
voimavaroja, vaan varustautumisen rahoitus tulkitaan rajattomaksi voima-
varaksi. Siksi Murray väittää erheellisesti, että lisääntynyt rahoitus vuonna 
1939 – ei siis painopisteen muutos – viimein mahdollisti ajanmukaisten hä-
vittäjien tuotannon kasvun juuri ja juuri riittäväksi. Murray ohittaa täysin 
kaikkein keskeisimmän tosiasian, ettei RAF:n johto kuitenkaan ennen syk-
syä 1938 olisi halunnut olennaisesti laajentaa hävittäjälennoston voimavaro-
ja.1  

Murrayn selitysmallin toisen komponentin mukaan pommituslennosto 
ei ennen vuotta 1943 saanut riittävästi ajanmukaisia pommittajia strategista 
pommitussotaa varten, koska vuonna 1937 rajoitettiin pommittajien rahoi-
tusta.2  

Murrayn väittämä vuoden 1937 päätöksen vaikutuksesta on outo. Kun 
kabinetti hylkäsi J-suunnitelman, niin ”ensimmäisen sukupolven” raskaat 
pommittajat (Whitley, Wellington ja Hampden) olivat ainoita konetyyppejä, 
joilla pommituslennosto voitiin varustaa suunnitelman mukaisesti maalis-
kuuhun 1941 mennessä. Nämä koneet eivät enää vuoden 1943 näkökulmas-
ta olleet ajanmukaisia. Sellaisia olivat ”toisen sukupolven” raskaat pommit-
tajat, mutta niiden prototyypit pääsivät koelentovaiheeseen vasta keväästä 
1939 alkaen (liite, taulukko 2). 

Vuonna 1937 J-suunnitelman hylkäämisellä ei myöskään ollut vaiku-
tusta uuden ”toisen sukupolven” raskaiden pommittajien kehittämistyöhön, 
koska kustakin koneesta oli jo tilattu prototyypit, ja valtio antoi rahoituksen. 
Päinvastoin kehitystyötä joudutettiin tilaamalla prototyyppejä kaksin kappa-
lein yhden asemesta, minkä lisäksi valmistajille annettiin sarjatuotannon 
tilaukset jo ennen kuin prototyypit olivat päässeet edes ensilentovaihee-
seen.3 

Murrayn erikoinen näkemys perustuu hänen ja Bondin aikaisemmin 
esittämälle rahoituskeskeiselle tulkinnalle, että RAF sai rahoituksen uusil-
le ”toisen sukupolven” 4-moottorisille pommittajille ”vasta vuonna 1939”.4 
Sarjatuotantoa tuskin kuitenkaan olisi kyetty aloittamaan aikaisemmin, kos-
ka vuonna 1939 prototyypit olivat vasta päässeet koelentovaiheeseen. Tuo-
tantoon tulevien lentokoneiden suunnittelu ja valmistus oli hankkeena hyvin 
vaativa, ja valmistajista vain yhdellä oli kokemusta tämän kokoluokan len-
tokoneista. Rahoitus ei kuitenkaan muodostanut keskeistä tai edes olennaista 
pullonkaulaa, koska valmistajat olivat hyvissä ajoin saaneet tuon ajan mitta-
                                                 
1 Tyrmätyssä J-suunnitelmassa hävittäjien määrä ei ollut lähelläkään sitä tasoa, jolle hävit-
täjälennosto ehdittiin varustaa ennen kesää 1940. 
2 Murray 1996, 103. 
3 ”Toisen sukupolven” pommittajien kehitysvaiheen hitaus ei ollut rahoituksesta kiinni. 
Kehitystyön ongelmat ovat yleisesti tiedossa, eikä niitä ole kiistetty. 
4 Bond ja Murray 1988, 103. 
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puun mukaan suuret tilaukset jo ennen prototyyppien ensilentoja, joten val-
mistajat kykenivät aloittamaan sarjatuotannon käynnistämistä edellyttävät 
toimenpiteet.  

Rahoitustulkinta selityksenä ei ota huomioon lainkaan niitä monia tuo-
tannon ongelmia ja viivästymisiä, jotka aiheutuivat prototyypin ja sarjatuo-
tantokoneen valmistumisen välissä tehdyistä muutoksista tai sodan syttymi-
sestä. Tämä näkyy erityisen selvästi ”toisen sukupolven” pommittajista en-
simmäisenä valmistuneen Short Stirlingin vaiheissa. Koneen prototyyppi 
tuhoutui ensilennolla toukokuussa 1939, mikä johti muutoksiin syksyllä 
valmistuneeseen toiseen prototyyppiin. Elokuussa 1940 Stirlingin sarjatuo-
tantomallin ensimmäiset koneet alkoivat valmistua Rochesterin tehtaalta, 
mutta 15.8. pommitus aiheutti Rochesterin tehtaan tuotantoon lähes vuoden 
takaiskun. Palveluskäyttöön päässeistä ensimmäisistä 84 Strirlingeistä 67 
menetettiin viiden ensimmäisen kuukauden aikana taistelussa tai muista 
syitä korjauskelvottomaksi romuttuneina. 

Kaikkein olennaisinta oli kuitenkin Stirlingin puutteet taisteluvälinee-
nä. Alun perin se oli ollut varavaihtoehto, mutta paremmaksi arvioidusta 
Supermarinen suunnitelmasta ei koskaan valmistunut edes prototyyppiä. 
Pommitusoffensiivien tarpeen kannalta otettiin tuotantoon sellainen pom-
mittaja, joka pystyi kuljettamaan maksimipommikuorman vain Ruhrin  
alueelle asti. Berliinin asti Stirling kykeni kuljettamaan vain saman pommi-
kuorman kuin edellisen sukupolven 2-moottorinen Wellington. Tämän li-
säksi koneen lakikorkeus (kyky lentää kuormattuna maksimaalisella lento-
korkeudella) osoittautui riittämättömäksi, joten jo vuoden 1943 lopulla Stir-
lingin käytöstä syvälle Saksaan suuntautuvissa operaatioissa jouduttiin luo-
pumaan.1 

Kehitysprosessin kannalta Stirlingin kehityksen kaari ei suinkaan ollut 
vaivalloisin, vaan Avro Manchester osoittautui lentokoneenakin täysin su-
deksi, eikä pelkästään moottoriensa vuoksi, kuten useimmiten halutaan näh-
dä. Manchesterin elinkaarelle oli pantu loppupiste jo ennen kuin se ehti edes 
laivuekäyttöön. Ainoaksi kutakuinkin toimivaksi vaihtoehdoksi jäi Handley 
Page Halifax, josta rintamakäytön tosiasiallisia vaatimuksia vastaava tyy-
dyttävä malli (Mark III) saatiin käyttöön vasta vuoden 1943 lopulta lähtien. 
Jo sitä ennen kehitettiin 2-moottorisesta Avro Manchesterista 4-moottorinen 
Lancaster-pommikone, joka ainoana koneena täytti pommitusoffensiivin 
vaatimukset ilman pitkiä jatkokehitysjaksoja. 

Vaikka syksyllä 1938 RAF joutui panostamaan hävittäjälennoston 
toimintaedellytysten parantamiseen, niin se ei suinkaan merkinnyt pommi-
tusoffensiivin edellytysten kehittämisen lopettamista. Hallitus ei mitenkään 

                                                 
1 http://www.raf.mod.uk/rafbramptonwytonhenlow/aboutus/shortstirling.cfm; Geoffrey 
Norris, The Short Stirling. Profile Publications # 142. 
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yrittänyt tukahduttaa ilmailuministeriötä suunnittelemasta edelleen vielä 
piirustuslaudalla olevia ”toisen sukupolven pommittajia” suurempia pom-
mittajia.1 Jo tammikuussa 1939 teollisuus sai uudet, ja utopistiseksi virheek-
si osoittautuvat spesifikaatiot raskaista pommittajista, jotka kahdella 4 x 20 
mm:n ”tykkipatterilla” varustettuna arveltiin kykenevän itse puolustautu-
maan torjuntahävittäjiä vastaan. Alun perin oli ollut tarkoitus odottaa,  
että ”toisen sukupolven” raskaista pommittajista olisi saatu kokemusta en-
nen ”kolmannen sukupolven” suunnittelun aloittamista, mutta tarve pitää 
teollisuuden suunnittelukapasiteetti työllistettynä ajoi projektin liikkeelle.2 

Lentokoneteollisuuden suunnitteluryhmien työllistämistavoite toteutui 
erinomaisesti, sillä yhdeksän valmistajaa vastasi ”kolmannen sukupolven” 
raskaan pommittajan suunnittelun tarjouspyyntöön.3 Valmistajista viisi oli 
vielä tuolloin kiinni yhteensä seitsemän raskaan pommittajan suunnittelussa 
tai jatkokehittämisessä, joten uuden sukupolven suunnittelun aloittaminen 
on täytynyt myös rasittaa valmistajien voimavaroja. Sodan syttyminenkään 
ei vaikuttanut uuteen projektiin, sillä joulukuussa 1939 ilmailuministeriö 
tilasi kaksi prototyyppiä Bristolilta ja Handley Pagelta.4  

Handley Pagen valinta toiseksi ”kolmannen sukupolven” pommittajan 
valmistajaksi oli ratkaisuna varsin erikoinen. Handley Pagen toisen suku-
polven Halifax-pommittajan prototyypin ensilento oli tapahtunut vasta pari 
kuukautta aiemmin, lokakuussa, ja sarjatuotantokoneen valmistuminen vei 
vielä vuoden, eikä työ vielä suinkaan loppunut siihen. Tilanne selkeytyi kui-
tenkin jo ennen Halifaxin tuotantoon pääsyä, sillä toukokuussa 1940 lento-
koneteollisuuden toimintaa ja tuotantoa ryhdyttiin rationalisoimaan, minkä 
vuoksi ”kolmannen sukupolven” raskaan pommittajan projekti lopetettiin 
kokonaan. 
 
 
Kuinkas sitten kävikään 
 
RAF:n pommituslennoston heikkoudesta olisi helppo syyttää pariteettipoli-
tiikkaa tai ilmailuteollisuuden heikkoutta, mutta silloin todellinen ongelma 
jäisi piiloon. Kaikkein ratkaisevinta oli tunnistaa hetki, jolloin oli aloitettava 
varustautuminen ensisijaisesti sodan ajan tarpeita varten eikä vain sodan 
estämiseksi. Nopean teknisen kehityksen aikana oli vältettävä liian varhaista 
lukkiutumista, etteivät ilmavoimat olisi joutuneet sotaan täysin vanhentu-
neen kaluston varassa. 

                                                 
1 Webster ja Frankland 2006, 81. 
2 Buttler 2004, 107–111. 
3 Buttler 2004, 108–109. 
4 Ks. Buttler 2004, 111. 
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Sitä kalustoa, jolla pommituslennosto lähti toiseen maailmansotaan, ei ollut 
suunniteltu pariteettipolitiikan vaatimuksista käsin, vaan ilmavoimien itsen-
sä määrittämät tarpeet ja konseptit ohjasivat kehitystyötä. Tuotantoon vali-
tuille koneille ei ollut parempaa vaihtoehtoa. Se että joidenkin konetyyppien 
tuotantoa jatkettiin vielä kun niiden vanhentuminen oli ilmeistä, ei ole osoi-
tus virheellisestä ratkaisusta. Valittavana oli joko suorituskyvyltään vanhe-
neva valinta tai sitä palveluskäytössä edeltänyt museokalu.  

Pommituslennostoon kohdistetun äärimmäisen jyrkän kritiikin vuoksi 
on paradoksaalista, että pommituslennoston sodan syttyessä muodostanut 
kalusto oli tekniikan kehittyneisyyden kannalta – yhtä poikkeusta (Whitley-
yöpommikone, ”Lentävä ladonovi”) – lukuun ottamatta kehityksen kärkeä 
tai sen tuntumassa. Sen sijaan sodan päättyessä kalusto oli pelkästään tek-
niikan kannalta arvioituna vanhaa, koska mitään teknisiä uudistuksia ei ollut 
saatu laajasti palveluskäyttöön.1 Lentokoneiden taisteluarvon kannalta tilan-
ne oli kuitenkin päinvastainen, sillä sodan syttyessä oli käytössä lentokonei-
ta, joiden konsepti ei vastannut todellisia sodan vaatimuksia.2 Sodan lopulla 
nämä oli karsittu kokemuksen myötä pois. 

Väitteet pommituslennoston heikkoudesta, kun sen syynä pidetään il-
mavoimien puolustusstrategian painopisteen muutoksen vaikutuksia, ovat 
toteutuneen historiallisen kehityskulun kannalta mielettömiä. Mitä iloa olisi 
ollut pommituslennoston paisuttamisen kiihdyttämisellä vuonna 1937, kun 
se ei kuitenkaan faktisesti koulutuksellisten laiminlyöntien, virheelliseksi 
osoittautuneen teorian ja muiden syiden vuoksi olisi kyennyt suoriutumaan 
sille asetetusta päätavoitteesta. Jos kuitenkin väitettä arvioi rajallisemmin, 
niin vuoden 1937 päätöksellä ei suinkaan ollut strategisen pommitusoffen-
siivin kannalta ratkaisevaa tai edes dramaattista vaikutusta, koska raskaiden 
pommikoneiden hankintaa tai kehitystä ei estetty. Jopa syksyn 1938 paniik-
kipäätöksellä panostaa tilapäisesti hävittäjiin oli paljon lievemmät vaikutuk-
set kuin on haluttu esittää. Päätöksen vuoksi Iso-Britannian mahdollisuudet 
säilyä itsenäisenä valtiona kohentuivat olennaisesti. Jos päätös olisi ollut 
päinvastainen, niin lopputuloksesta ei liene epäselvyyttä. 

Varustautumisen tarkastelu makrotasolla rauhan-ajan neljän viimeisen 
vuoden sekä myös kahden ensimmäisen sotavuoden aikana antaa kenties 
liian yksinkertaistetun heijastuman todellisuudesta. Tarkastelu tulisi ulottaa 
valmistajan – jopa yksittäisen tuotantolaitoksen – tasolle, jotta nähtäisiin 
mikä vaikutus ilmailuministeriön tuotannon suuntaamispäätöksillä oli yksit-

                                                 
1 Radioaaltojen käyttösovelluksia lukuun ottamatta. 
2 Perimmäisenä syynä tähän oli pommituslennoston muuttuminen kokonaan strategiseksi 
aseeksi, kun sen uudelleen järjestelyn yhteydessä 2 Groupin koneet siirrettiin pois perustet-
taviin taktisiin ilmavoimiin.  
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täisen valmistajan toimintaan, ja miten tämä puolestaan heijastui kokonaisti-
lanteeseen. 

Rahaa silmittömästi syytämällä olisi Murrayn näkemyksen mukaan 
1930-luvulla RAF:n kyvyttömyys innovoida kyetty poistamaan. 1  Mutta 
montakohan rekkakuormaa olisi lopulta tarvittu, kun kuitenkin tärkein ky-
symys oli: mitä innovoida. Raha ei suinkaan ollut innovaation kynnyskysy-
mys. Tämä näkyy erityisen selvästi tutkan kehittämisessä, mikä saatiin 
käynnistettyä vuonna 1935 myöntämällä tarkoitukseen 12 300 puntaa.2 Pa-
nostus vastasi vain yhtä ensimmäisen tuotantosarjan Wellington-pommi-
koneen hintaa! 
 

                                                 
1 Murray 1996, 103. 
2 Ks. Brown 1999, 52. – Viiden ensimmäisen tutka-aseman hinta-arviot vaihtelevat 60 000–
100 000 punnan välillä. 
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Liite: Raskaiden pommikoneiden kehitys spesifikaatiosta palveluskäyttöön 
 
 
Taulukko 1. ”Ensimmäisen sukupolven” raskaiden pommittajien kehityskaari. 
 Spesifikaatio Proto-

tyypin 
tilaus  

Proto-
tyypin 
ensilento 

Sarjatuotantokoneen vaiheet 

Nume-
ro 

Aika Ensim-
mäinen 
tilaus (kpl) 

Ensilento Laivue- 
käyttöön 

Vickers  
Wellington 

B.9/32 XI/1932 1933  
(1 kpl) 

15.6.1936 15.8.1936 
(180 kpl) 

23.12.1937 IX/1938 

H.P.  
Hampden 

B.9/32 XI/1932 1933  
(1 kpl) 

21.6.1936 15.8.1936 
 (180 kpl) 

V/1938 IX/1938 

A.W.  
Whitley 

B.3/34 VII/1934 1934  
(2 kpl) 

17.3.1936 VIII/1935  
(80 kpl) 

aikaisin 
1937 

III/1937 

Vickers  
Warwick* 

B.1/35 V/1935 1935  
(1 kpl) 

13.8.1939 I/1941 
(250 kpl) 

.. (VII/1942) 

 
 
Taulukko 2. ”Toisen sukupolven” raskaiden pommittajien kehityskaari 
 Spesifi-

kaatio 
Prototyypin vaiheet Sarjatuotantokoneen vaiheet 

Tilaus Ensilento Tilauk-
sen aika 

1. 
tilaus 
(kpl) 

Ensilento Laivue- 
käyttöön 

Supermarine 
316 

B.12/36 I /1937 Ei koskaan .. .. Ei Ei 

Short 
Stirling 

B.12/36 VI/1937 14.5.1939 ** 100 7.5.1940 VIII /1940 

H.P.  
Halifax 

B.13/36 IV/1937 25.10.1939 1937 100 11.10.1940 XI/1940 

Avro  
Manchester 

B.13/36 IV/ 1937 25.7.1939 1.7.1937 100 VIII /1940 XI /1940 

Avro  
Lancaster 

- IX/1940 9.1.1941 .. .. 31.10.1941 XII/1941 

 
Selitykset: * = ei otettu lainkaan käyttöön suunnitellussa roolissa; ** = ennen prototyy-
pin ensilentoa; roomalainen luku tarkoittaa kuukautta. 
 
Lähteet: Meekcoms ja Morgan 1994, Jefford 1994; Sinnott 2001. 
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Kohtalokkaat numerot.  
Kevään ja syksyn 1944 sotakorvauslaskelmat 
Sakari Heikkinen 
 
 
Kuinka paljon on 600 miljoonaa dollaria?1 
 
Maaliskuun 27. päivänä vuonna 1944 klo 16 alkoi Kremlissä ulkoasiain 
kansankomissaarin virkahuoneessa neuvottelu, johon osallistuivat huoneen 
haltijan V. M. Molotovin lisäksi apulaisulkoasiankomissaari Vladimir De-
kanosov sekä Suomen hallituksen edustajat valtioneuvos J. K. Paasikivi ja 
ministeri Carl Enckell.2 Suomalaiset olivat saapuneet Moskovaan ottamaan 
selvää ehdoista, joilla Neuvostoliitto olisi valmis solmimaan rauhan Suomen 
kanssa. Kuusikohtaisen välirauhanehtolistan viides kohta koski ”vahingon-
korvausta”. ”Mitä tarkoitatte sillä?” Paasikivi kysyi. Molotov vastasi: ”Tar-
koitamme, että Suomen on korvattava kaikki Neuvostoliitolle aiheuttamansa 
vahingot.” 3  Mitä tämä käytännössä tarkoitti, kuultiin toisen ja viimeisen 
neuvottelupäivän (29.3.) iltana, jolloin Molotov löi pöytään tarkat luvut: 
 

Suomen meille aiheuttamat vahingot olemme arvioineet 1 miljardiksi 200 mil-
joonaksi USA-dollariksi, josta kuitenkin vaadimme vain puolet eli 600 miljoo-
naa dollaria viiden (5) vuoden kuluessa tavaroina (laivat, paperit, selluloosa, ko-
neita).4 

 

                                                 
1 Tämä artikkeli pohjautuu Seppo Tiihosen kanssa tekemääni valtiovarainministeriön his-
toriaa koskevaan tutkimukseen. Heikkinen ja Tiihonen 2009. 
2 Neuvotteluja käytiin 27. ja 29.3.1940; pöytäkirjat teoksessa Linkomies 1970, 420–440. 
3 Linkomies 1970, 428. 
4 Linkomies 1970, 439. 
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Näin Molotov puki numeroiksi Stalinin joulukuun 1943 alussa Teheranissa 
Rooseveltille ja Churchillille esittämän vaatimuksen, että Neuvostoliitto 
vaatisi Suomelta tämän aiheuttamien vahinkojen 50-prosenttista korvaamis-
ta.1 

”Sehän on hirvittävä summa”, sanoi Paasikivi muttei kysynyt, miten 
Neuvostoliitto oli päätynyt 1,2 miljardin vahinkoarvioon. Enckellin kysy-
mykseen, miten korvaustavaroiden arvo määriteltäisiin, Molotov vasta-
si: ”Käyvän arvon mukaan.”2  Vaikka vahingonkorvausvaatimus oli ”hir-
muinen”, katsoi Paasikivi, ettei Suomi selviäisi rauhaan maksamatta Neu-
vostoliitolle. ”Maailman meno on, että häviävä puoli saa maksaa vahingon. 
Siitä ei päästä”, kirjoitti Paasikivi päiväkirjaansa. Hänen mielestään nyt oli 
vain ponnisteltava, jotta korvaussumma saataisiin ”kohtuulliseksi ja sellai-
seksi, että me sen kykenemme maksamaa”.3 Korvausvaatimus sinänsä ei 
ollut yllätys, sillä Suomen valtiojohto oli viimeistään syksystä 1943 ollut 
tietoinen siitä, että Neuvostoliitto tulee vaatimaan sellaisia Saksalta ja sen 
liittolaisilta. Talouselämä-lehti oli kirjoittanut asiasta tammikuussa 1944, ja 
virallisesti asia tuli Suomen hallituksen tietoon helmikuussa, kun Neuvosto-
liiton rauhanehdot kuultiin sen Ruotsin-lähettiläältä Alexandra Kollontailta.4 
Korvausvaatimus itsessään ei siis ollut šokki, mutta sen suuruus oli. 

Suomeen tieto Neuvostoliiton rauhanehdoista saapui 30.3. sähkeitse. 
Seuraavana päivänä asiaa käsitteli ensin hallituksen ulkoasiainvaliokunta ja 
heti perään koko hallitus, joka vasta nyt sai tietää Paasikiven ja Enckellin 
matkasta. 5  Valtiovarainministeriön kansantalousosaston päällikkö Bruno 
Suviranta sai tehtäväkseen arvioida korvaussumman suuruutta. Hänen  
kolmisivuinen muistionsa valmistui jo seuraavana päivänä (1.4.).6 Samana 
päivänä saapuivat Paasikivi ja Enckell Moskovasta Tukholman kautta Hel-
sinkiin. Pääkaupungissa ollut marsalkka Mannerheim kutsui neuvottelijat 
illalla luokseen kertomaan Moskovan-uutisensa. Paikalla olivat myös ulko-
ministeri Henrik Ramsay, puolustusministeri Rudolf Walden ja kenraali 
Erik Heinrichs. Paasikivi suositteli, että rauhaan oli nyt pyrittävä, vaikkakin 
ehtoja olisi saatava lievemmiksi; tämä koski myös sotakorvauksia, ”koska 
600 miljoonaa dollaria emme kykene maksamaan”.7 Paasikivi kertoi saman 
seuraavana päivänä presidentti Rytille ja hallituksen ulkoasiainvaliokunnal-
le.8 Kun Suomi oli päätymässä sodassa häviävälle puolelle, ei ollut toivoa 

                                                 
1 Heikkilä 1983, 15–23; Polvinen 1995, 381. 
2 Linkomies 1970, 439. 
3 Rumpunen 1991, 370 (29.3.1944). 
4 Nummela 1993b, 181–182. 
5 Paavolainen 1989, 262. 
6 Suviranta 1940, kansio 33, KA. 
7 Paasikivi, Jatkosodan päiväkirjat, 372–374 (lainaus, 374). 
8 Paasikivi, Jatkosodan päiväkirjat, 374; Paavolainen 1989, 262. 



127 
Kohtalokkaat numerot 

selvitä ilman sotakorvauksia, opetti Paasikivi: ”Sellainen on sodan laki ja 
historian kulku.”1 Hänen historianläksytyksensä ei kuitenkaan vakuuttanut 
kokouksen muita osallistujia, ja niin valtioneuvos sai poistua Smolnasta 
ärtyneenä ovet paukkuen.2 

Saman päivän (2.4.) iltana Rytin luo Tamminiemeen kokoontuivat 
maan ylin valtio- ja sotilasjohto: Mannerheim, pääministeri Edwin Linko-
mies, molemmat valtiovarainministerit – Väinö Tanner ja Tyko Reinikka –, 
puolustusministeri Walden sekä kenraali Heinrichs.3 ”Sotakorvauksen rin-
nalla jäivät muut ehdot keskustelussa vähemmälle huomiolle”, kirjoitti Lin-
komies muistelmissaan. Korvaukset olivat hänen mukaansa kynnyskysymys 
Mannerheimille: ”Jos hän vain olisi voinut tulla vakuuttuneeksi siitä, ettei 
sotakorvaus johtaisi meitä tuhoon, hän näytti olevan valmis nielemään muut 
ehdot.” Mutta Mannerheimkin kuunteli muiden kanssa ”Rytin todistelua 
sotakorvauksen täydellisestä ylivoimaisuudesta” eikä tohtinut epäillä arvos-
tetun finanssimiehen perusteluja. Marsalkka otti kuitenkin sotakorvausasian 
esille Linkomiehen kanssa”[j]oitakin viikkoja myöhemmin” ja kysyi päämi-
nisteriltä, oliko tämä sitä mieltä, että korvaussumman suorittaminen olisi 
mahdotonta. ”Vastasin, ettei minulla ollut riittävästi taloudellista asiantun-
temusta voidakseni muodostaa kysymyksessä itsenäistä kantaa”, Linkomies 
muisteli: ”Tällöin Mannerheim hiukan haikeassa sävyssä sanoi, että kenties 
siis kuitenkin olisi ollut mahdollista suostua tuohon vaatimukseen.”4 Lin-
komiehen tulkinta saa tukea Mannerheimin muistelmista:5 
 

Musertavimmalta tuntui – – kuitenkin se, että venäläiset vaativat 600 miljoonan 
Amerikan dollarin suuruista vahingonkorvausta, joka oli määrä suorittaa tavara-
toimituksina viiden vuoden aikana. Hallitus pyysi kiireisesti raha-asiain ja  
kansantaloudellisten kysymysten erikoistuntijain lausuntoja, myös Ruotsista, ja 
niissä vakuutettiin yksimielisesti, että vahingonkorvausvaatimus oli Suomen 
suorituskyvylle täysin ylivoimainen. Muutaman levottomuuden- ja epäröinnin-
täyteisen päivän jälkeen hallitus katsoi, että sen oli pakko todeta ehtojen olevan 
mahdottomat täyttää. Eduskunta yhtyi [12.4.] yksimielisesti tähän käsitys kan-
taan, ja 18. [po. 15.] huhtikuuta annettiin venäläisten vaatimuksiin kieltävä vas-
taus.”6 

 
  

                                                 
1 Paasikivi, Jatkosodan päiväkirjat, 375. 
2 Paavolainen 1989, 262; Polvinen 1995, 384–385. 
3 Paavolainen 1989, 262. 
4 Linkomies 1970, 327. Samansuuntaisen vaikutelman sai Tanner; Paavolainen 1989, 263. 
5 Muistettakoon, että Linkomies kirjoitti muistelmansa sotasyyllisyysvankeudessa vuosina 
1947–1948, mutta ne julkaistiin vasta vuonna 1970. Mannerheimin muistelmien toinen osa 
taas ilmestyi vuonna 1952. Näin ollen lähteitä voi pitää toisistaan riippumattomina. 
6 Mannerheim 1952, 435. 
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Kolme muistiota 
 
Sotakorvauksien suuruudesta valmistui 1.–11.4. kolme asiantuntija-arviota. 
Niistä ensimmäinen oli Suvirannan edellä mainittu muistio, jonka kolme 
sivua saivat melkoisen painoarvon, sillä vain se oli käytettävissä, kun valtio-
johto teki tosiasiallisen ratkaisunsa (2.–3.4.). Suviranta punnitsi vaaditun 
korvauksen kokonaistaloudellista rasitusta vertaamalla 600 miljoonan dolla-
rin eli 30 miljardin markan1 summaa (6 miljardia vuodessa) Valter Lindber-
gin edellisvuonna valmistuneeseen laskelmaan Suomen kansantulosta vuo-
sina 1926–1938.2  Lindbergin laskelmien mukaan Suomen kansantulo oli 
sotaa edeltäneinä vuosina (1936–1938) keskimäärin 28,9 miljardia markkaa. 
Vähennettyään tästä runsaan kymmenesosan Moskovan rauhassa 1940 Neu-
vostoliitolle luovutetun alueen osuutena Suviranta päätyi arvioon, että  
”Kanta-Suomen kansantulo” viimeisinä rauhanvuosina oli noin 25 miljardia. 
Tähän summaan – 1930-luvun lopun hinnoin – voitiin Suomen kansantulon 
arvioida nousevan tulevan rauhansopimuksen jälkeen, koska sen lähtökoh-
tana olisivat vuoden 1940 rajat – niin oli Neuvostoliitto ehdoissaan todennut. 
Suvirannan mukaan kansantulosta voitiin ”säännöllisissä oloissa” säästää 
noin 15 prosenttia, joten Suomen kansantalouden ”vuotuinen nettosäästö eli 
varsinainen pääomanmuodostus” olisi ”korkeintaan 4 mrd. markkaa, mikä 
määrä vastaisi ainoastaan kahta kolmasosaa vaaditusta vuotuisesta sotakor-
vauksesta”.3 

Suviranta rinnasti sotakorvaukset ulkomaiseen velkaan, koska mo-
lemmat oli ”suurin piirtein” maksettava vientiylijäämällä. Hän laski ”Kanta-
Suomen” viennin arvoksi 1930-luvun lopun (1936–1938) hinnoin 7,1 mil-
jardia vuodessa, mikä oli siis vain hiukan enemmän kuin vaadittu vuotuinen 
sotakorvaus. Suomi oli maksanut pois ulkomaista velkaansa 1930-luvulla 
maksutaseen ollessa ylijäämäinen. Vuosina 1932–1938 oli Suomen ulko-
mainen nettovelka vähentynyt 9,7 miljardilla eli keskimäärin 1,4 miljardia 
vuodessa. ”Nämä edullisissa olosuhteissa suoritetut maksut” olivat kuiten-
kin vain vajaa neljännes nyt vaaditusta 6 miljardin vuotuisesta korvaus-
suorituksesta. Valtiontalouden näkökulmasta tarkastellen Suviranta arvioi 
korvaussumman suuruutta suhteuttamalla sen valtion vuotuisiin korko-
menoihin. Ne nousivat 1,6 miljardiin eli noin 800 miljoonaan 1930-luvun 
lopun hinnoin, joten sotakorvaus olisi valtiontaloudelle liki kahdeksan-
kertainen rasitus. 

                                                 
1 Dollarin kurssi oli ollut syyskuusta 1939 lähtien muuttumaton. 
2 Lindberg 1943. 
3 Suvirannan arvioluku osui oikeaan, sillä myöhempien kansantulolaskelmien mukaan kiin-
teän pääoman bruttomuodostus oli vuosina 1934–1938 keskimäärin 15,5 %. Hjerppe 1988, 
230. 
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”Ilmeistä on”, Suviranta kirjoitti, ”että sotakorvausmaksut tuntuvasti alen-
taisivat väestön elintasoja ja vaikuttaisivat työpalkkoja alentavasti, koska 
niiden vaikutuksesta verotaakka muodostuisi entistäkin paljon raskaammak-
si.” Hän viittasi Kansainvälisen työtoimiston suorittamiin selvityksiin, josta 
kävi ilmi, ”että Suomen väestön elintaso oli jo rauhan vuosina tuntuvasti 
alhaisempi kuin muissa pohjoismaissa sekä muissa Länsi-Euroopan maissa”. 
Lopuksi Suviranta laski millaiseen tilanteeseen jouduttaisiin, ”[j]os sotakor-
vaukset olisi maksettava työsuorituksina”. Hän arvioi sekatyömiehen keski-
määräiseksi päiväpalkaksi vuonna 1938 noin 50 markkaa ja vuosipalkaksi 
15 000 markkaa. Tästä summasta kului Suvirannan mukaan ainakin puolet 
ruokaan ja vaatetukseen sekä muihin välttämättömyystarvikkeisiin. ”Netto-
suoritukseksi jäisi tämän laskelman mukaan noin 7 500 markkaa vuodessa 
työmiestä kohden”, Suviranta kirjoitti muistiossaan. Tästä hän teki johtopää-
töksen, että tarvittaisiin ”ainakin 800 000 työläistä eli noin 45 % maan koko 
työkykyisestä väestöstä tai miltei koko miespuolinen työkykyinen väestö 
työskentelemään yksinomaan vaadittavien sotakorvausten suorittamista var-
ten”. Suviranta ei teoreettisella laskelmallaan suinkaan tarkoittanut sitä, että 
varsinaiseen sotakorvaustuotantoon olisi tarvittu peräti 800 000 työläisen 
joukko. Vuonna 1938 työväestön palkkasumman osuus teollisuuden tuotan-
non bruttoarvosta oli 14 prosenttia ja palkkasumma työntekijää kohden oli 
14 000 markkaa. 1  Näiden lukujen mukaan laskien sotakorvaustuotantoon 
olisi tarvittu yli 60 000 työntekijää, joka toki oli suuri määrä – noin 30 pro-
senttia teollisuuden työntekijämäärästä vuonna 1938.  

Hallituksen tehtyä päätöksensä 3. huhtikuuta Neuvostoliiton rau-
hanehdot ja Suvirannan muistio jaettiin kansanedustajille.2 Asiaa käsiteltiin 
eduskunnan 12. huhtikuuta suljetussa istunnossa, jossa pääministeri Linko-
mies nojasi vahvasti Suvirannan muistioon perustellessaan Neuvostoliiton 
rauhanehtojen hylkäämistä: 
 

Otettakoon korvausvaatimusta tarkasteltaessa huomioon mikä taloudellinen tosi-
asia tahansa, kansantulo, työvoima, tuotantokyky, verorasitus tai valtiotalous, 
joka kannalta katsoen päädytään tulokseen, että tällaisen korvauksen suorittami-
nen olisi ylivoimainen tehtävä.3 

 
Kaikki eivät kuitenkaan pitäneet vaadittua sotakorvaussummaa kynnys-
kysymyksenä. Rauhaoppositioon kuulunutta eduskunnan ulkoasiainvalio-
kunnan puheenjohtajaa Väinö Voionmaata (SDP) pääministerin esitys kor-
vauskysymyksestä ei vakuuttanut, vaikka hänkin taipui tukemaan hallituk-
sen päätöstä torjua Neuvostoliiton rauhanehdot. Voionmaa kirjoitti pojalleen 
                                                 
1 Vuoden 1938 teollisuustilasto. 
2 Voionmaa 1971, 328 (kirje 4.4.1944); Tanner 1952, 234; Paavolainen 1989, 263. 
3 Vuoden 1944 valtiopäivät, AIII pöytäkirjat, 42. 
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Tapiolle, että Linkomies esitti eduskunnassa korvausasian ”Suvirannan 
PM:n mukaisesti sillä tavoin, että sotakorvaus merkitsisi ’ulkomaista vel-
kaa’, jonka suorittaminen olisi maallemme ylivoimainen tehtävä”.1 Myös 
Tanner, ajaessaan sosiaalidemokraattista puoluetta hallituksen tueksi, kiin-
nitti päähuomion korvausasiaan.2 Hän katsoi sen, Voionmaan mukaan, ”ab-
soluuttisesti mahdottomaksi hoitaa”. Tannerkin nojasi Suvirannan muistioon, 
jota Voionmaa piti valtiovarainministerin tilaamana, poliittisesti tarkoitus-
hakuisena ”todistuskappaleena”.3 

Voionmaa ei ollutkaan aivan hakoteillä arvellessaan, että sotakorvaus-
laskelmilla pyrittiin perustelemaan päätös, joka oli tehty muilla(kin) perus-
teilla. Tämä kävi selväksi, kun Ruotsista ryhdyttiin hankkimaan lisälausun-
toja Neuvostoliiton korvausvaatimuksesta. Ulkoministeri Henrik Ramsay 
kirjoitti 4. huhtikuuta Suomen Tukholman-lähettiläälle G. A. Gripenbergille, 
että ”vahingonkorvauksesta tulee ilmeisesti valistustoimintamme keskeinen 
kohta”. Tämän vuoksi hän pyysi Gripenbergiä hankkimaan Tukholman 
kauppakorkeakoulun professorilta Arthur Montgomerylta ”välittömästi mei-
dän laskuumme” lausunnon siitä, mitä vaadittu korvaussumma merkitsisi 
Suomelle. Montgomery tunsi Suomen talouden hyvin, sillä hän oli toiminut 
vuodet 1924–1939 Åbo Akademin kansantalous- ja finanssitieteen professo-
rina. Kirjeessään Ramsay listasi ne kysymykset, joita hän toivoi Montgome-
ryn käsittelevän. Lausunto oli muotoiltava sellaiseksi, että se voitaisiin tar-
vittaessa julkistaa lehdissä.4 

Suurlähettiläs Gripenberg kutsui luokseen Montgomeryn. Tämä vas-
tusteli aluksi mutta suostui sitten laatimaan muistion, joka valmistui 
8.4.1940.5 Montgomery ei halunnut työstään palkkiota. Hän kirjoitti Gri-
penbergille: 
 

Olen hyvin iloinen, jos olen voinut tehdä Suomelle palveluksen, ja olen kiitolli-
nen siitä, että olen saanut tilaisuuden ilmaista sen henkilökohtaisen käsitykseni, 
että vahingonkorvausehtojen, huomattavasta ankaruudestaan huolimatta, ei tar-
vitsisi olla mikään absoluuttinen este sopimukselle Venäjän kanssa, ei ainakaan, 
jos mainitsemani lievennykset voitaisiin toteuttaa.6 

 

                                                 
1 Voionmaa itse rinnasti sotakorvaukset sotakuluihin: sodan aikana ”rahat heitetään rajalla 
olevaan vallihautaan sen sijaan että rauhan aikana ne heitetään vallihaudan yli – molemmis-
sa tapauksissa samanlainen köyhdytyskuuri”; Voionmaa 1971, 333 (kirje 20.4.1944).  
2 Soikkanen 1987, 368; Paavolainen 1989, 263. 
3 Voionmaa 1971, 336, 328; ironisoivat lainausmerkit Voionmaan. 
4 Ramsay Gripenbergille 4.4.1944, Ramsayn arkisto, kansio 14, KA (korostus Ramsayn). 
5 Gripenberg Ramsaylle 6.4.1944, Ramsayn arkisto, kansio 14; Suviranta 1940, kansio 33, 
KA. Montgomery saneli muistion lähetystön koneenkirjoittajalle. 
6 Montgomery Gripenbergille 13.4.1944, Gripenbergin arkisto, mk KAY 6289, KA. 
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Montgomery totesikin 8. huhtikuuta päivätyssä lausunnossaan, että jos läh-
tökohdaksi otettaisiin 1930-luvun lopun tilanne, ei sotakorvauksien suorit-
taminen olisi mahdotonta. Taloudellinen tilanne ei kuitenkaan sodan jälkeen 
olisi niin suotuisa Suomelle kuin se oli ollut ennen sotaa, ja siksi sota-
korvaussumma olisi saatava neuvotteluissa alentumaan tai maksuaika pi-
dennetyksi, Montgomery kirjoitti. Mutta joka tapauksessa korvaukset pani-
sivat Suomen valtionfinanssit ahtaalle, sillä valtiohan joutuisi maksamaan 
korvaustoimitukset viejille. Tämän vuoksi jouduttaisiin ulkomaankaupan, 
valuuttojen, kulutuksen ja investointien säännöstelyä jatkamaan. ”Verorasi-
tuksen täytyy säilyä hyvin ankarana, ja vaara inflaation jatkumisesta on 
edelleen olemassa”, Montgomery päätteli. Parhaassakin tapauksessa suoma-
laisten elintasoon kohdistuva paine jatkuisi edelleen ankarana.1 

Montgomeryn lausunnon sisältö ei mitä ilmeisimmin vastannut ulko-
ministeri Ramsayn odotuksia, eikä sitä kaiketikaan julkaistu.2 Jälkikäteen 
Montgomerynkin muistioon kuitenkin vedottiin todisteltaessa rauhanehtojen 
kohtuuttomuutta. Tanner kirjoitti vuonna 1952 ilmestyneessä teoksessaan 
Suomen tie rauhaan 1943–44 Montgomeryn todenneen, että 

 
Suomelle esitetty vaatimus oli monta kertaa raskaampi kuin Saksalle Versaille-
sin rauhassa asetettu vaatimus. Saksa ei sitä pystynyt maksamaan ja vielä vä-
hemmin pystyisi Suomi maksamaan tätä paljon raskaampaa korvausta.3 

 
Vertailu Saksan sotakorvauksiin vei kuitenkin vain kolmannessivun Mont-
gomeryn seitsensivuisesta muistiosta; sen muuta sisältöä ja perussanomaa ei 
Tanner teoksessaan esitellyt. Montgomery itse kommentoi vuonna 1955, 
julkaistessaan muistionsa Hugo E. Pippingin juhlakirjassa, Suomen hallituk-
sen Neuvostoliitolle esittämän vastauksen kohtaa, jonka mukaan vaaditut 
sotakorvaukset sälyttäisivät Suomelle ”taakan, mikä – asiantuntijain yhtä-
pitävien selvitysten mukaan – suuresti ylittäisi sen kestämiskyvyn”.4 Mont-
gomery kirjoitti (1955): ”Jos tämä lausuma viittaa myös minun lausuntooni, 
antaa se mielestäni vaikutelman, joka on aivan liian kielteinen ja jota en 
olisi hyväksynyt”.5 

Kolmannen muistion sotakorvausasiasta laati – ilmeisesti ulkoministe-
ri Ramsayn pyynnöstä – metalliteollisuusyritys Vuoksenniska Oy:n toimi-

                                                 
1 Suviranta 1940, kansio 33, KA. 
2 Ramsay pyysi Gripenbergiä välittämään kiitokset Montgomerylle ja tiedustelemaan tältä 
palkkiosta mutta ei sanonut mitään muistion sisällöstä; Ramsay Gripenbergille 11.4.1944, 
Ramsayn arkisto, kansio 14, KA. 
3 Tanner 1952, 234. 
4 Tanner 1952, 241. 
5 Montgomery 1955, 173. 
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tusjohtaja Berndt Grönblom; muistio valmistui 11.4.1 Grönblom suhteutti 
600 miljoonan dollarin summan lähinnä ulkomaankaupan lukuihin ja päätyi 
arvioon, että 1930-luvun lopun taloudellisessa tilanteessa Suomi – ottaen 
kuitenkin huomioon alueluovutusten vaikutukset – olisi kyennyt suoritta-
maan ”korkeintaan puolet 600 miljoonasta dollarista”, ja sekin olisi edellyt-
tänyt ”nälkävyön kiristämistä äärimmilleen ja luopumista kaikesta aineelli-
sesta edistyksestä”. Suvirannan tapaan Grönblom mittasi korvaussumman 
suuruutta myös työsuorituksiksi muunnettuna päätyen arvioon, että sota-
korvauksiin tarvittaisiin 500 000 työntekijän panos. Se oli vähemmän kuin 
Suvirannan laskema 800 000 mutta kuitenkin suunnaton summa.2 Johtopää-
töksenään Grönblom totesi olevan kiistatonta, että vaaditun suuruinen tai 
edes hiukan samaa luokkaa oleva korvausvaatimus oli Suomelle ”fyysinen 
mahdottomuus”. Jos Suomi myöntyisi sellaiseen vaatimukseen, se antaisi 
Neuvostoliitolle ”kansainvälisoikeudellisesti kiistattoman” mahdollisuuden 
ryhtyä myöhemmin pakotteisiin. 
 
 
Kuinka paljon on 300 miljoonaa dollaria? 
 
Suomi torjui siis huhtikuussa 1944 Neuvostoliiton rauhanneuvotteluehdo-
tuksen ja perusteli päätöstä paljolti sillä, että vaaditusta 600 miljoonan dolla-
rin sotakorvaussummasta oli mahdoton selvitä. Syyskuussa Suomi sitten 
solmi aselevon Neuvostoliiton kanssa ja aloitti rauhanneuvottelut. Mosko-
vaan matkustaneen valtuuskunnan asiantuntijajäsenenä oli myös vuori-
neuvos Grönblom, jonka huhtikuinen muistio – venäjäksi käännettynä – oli 
neuvottelijoiden mukana.3 Hän oli arvioinut, että Suomi olisi 1930-luvun 
lopun talouskunnossaan nälkävyötä äärimmilleen kiristämällä selvinnyt 
korkeintaan 300 miljoonan dollarin korvaussummasta (1930-luvun lopun 
hinnoin). Lienee sattumaa, että Neuvostoliiton sotakorvausvaatimus oli puo-
let maaliskuisesta eli juuri 300 miljoonaa dollaria. Suomen neuvotteluval-
tuuskunnan puheenjohtaja Carl Enckell kyllä pyysi saada esittää Molotovil-
le ”Suomen talouselämän asiantunti[joiden] – – tarkkojen tilastollisten tieto-
jen perusteella laatiman – – asiakirjan, josta ilmenee, että meiltä vaatimanne 
vahingonkorvausmäärä, 300 miljoonaa dollaria, ylittää maksukykymme”. 
Molotovin vastaus oli tyly: 
 
                                                 
1 Grönblom 1944, Tannerin arkisto, 43, mk VAY 1738, KA. Muistio on myös Edwin Lin-
komiehen arkistossa, kansio P 3, KA. 
2 Grönblom jakoi yksinkertaisesti korvaussumman keskivuosipalkalla ja päätyi näin arvioon 
työvoimatarpeesta. Suvirannan laskelma perustui siihen osaan palkasta, joka jäi yli välttä-
mättömyysmenojen jälkeen. 
3 Harki 1971.15, 21. 
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Jos asiantuntijanne voivat todistaa, että yksi sotavuosi on teille edullisempi kuin 
yksi rauhan vuosi sotakorvausmaksuineen, niin tulemme tämän kirjelmän luke-
maan, muussa tapauksessa emme viitsi edes lukea sitä.1 

 
Lukematta jäi. 

Syyskuun 19. päivänä Suomi sitten allekirjoitti välirauhansopimuksen 
ja sitoutui sen 11. artiklan mukaisesti korvaamaan Neuvostoliitolle aiheut-
tamansa vahingot ”300 miljoonan dollarin arvosta maksettavaksi kuudessa 
vuodessa tavaroina (puutavaraa, paperia, selluloosaa, meri- ja jokialuksia, 
erilaisia koneita)”. 2  Korvausvaatimuksen todellinen suuruus jäi kuitenkin 
epäselväksi, sillä sopimuksessa ei määritelty, kuinka korvaussuoritukset 
hinnoitellaan. Maaliskuussa oli puhuttu ”käyvän arvon mukaisista”  
korvauksista, mutta nyt välirauhansopimuksen 11. artiklan liitteessä vain 
todettiin, että ”laskutusperusteena on Amerikan dollari sen kultapariteetin 
mukaan sopimuksen allekirjoittamispäivänä eli 35 dollaria yhdestä kulta-
unssista”.3 Tämä muotoilu ei määritellyt hinnoitteluperiaatetta, josta sopi-
minen jäi jatkoneuvottelujen varaan.4 

Grönblom oli maaliskuisessa muistiossaan lähtenyt siitä oletuksesta, 
että tuolloisissa neuvotteluissa mainitut ”käyvät hinnat” tarkoittivat ”jonkin-
laisia maailmanmarkkinahintoja, oletettavasti lähinnä amerikkalaisia”.5 Vä-
lirauhansopimuksen solmimisen jälkeen Suomessa uskottiin, että puhuttiin 
edelleen käyvistä dollarihinnoista. Marraskuun alussa Neuvostoliiton sota-
korvausvaltuuskunnan puheenjohtaja Sergei Borisov kuitenkin ilmoitti saa-
neensa Moskovasta lisäohjeet, joiden mukaan sotakorvaustoimitukset oli 
määriteltävä ”normaalihintojen” eli vuoden 1938 hintojen mukaan. Tätä 
kuulemma Molotov oli tarkoittanut maaliskuussa 1944 puhuessaan ”käyväs-
tä arvosta”, mutta maaliskuun rauhantunnusteluissa mukana ollut Carl 
Enckell todisti, ettei vuoden 1938 hinnoista ollut puhuttu. Suomen sotakor-
vausneuvottelijat pitivätkin kiinni päivän hinnoista. Heitä varten laatimas-
saan muistiossa Berndt Grönblom, Bruno Suviranta ja A. E. Tudeer totesivat, 
että 

 
– – useimpien niitten tavaroiden hinnat, joiden tulee sisältyä vahingonkorvaus-
toimituksiin, ovat kohonneet enemmän kuin kaksinkertaisiksi vuoden 1938 hin-
noista, jotka muuten ovat poikkeuksellisen alhaiset. Tämän johdosta merkitsisi 
viimeksimainittujen hintojen soveltaminen itse asiassa sitä, että Suomi olisi pa-

                                                 
1 Palm 1973, 136. 
2 Suomen asetuskokoelma 645a/1944, 1154. 
3 Suomen asetuskokoelma 645a/1944 liitteet, 1159. 
4 Auer 1956, 12–19. 
5 Grönblom 1944, 1. 
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kotettu suorittamaan tavaroita, ei 300 milj. dollarin, vaan yli 600 milj. dollarin 
arvosta.1 

 
Muistion inflaatioluvut kuvasivat Suomen hintatason muutosta, mutta sota-
korvauksia mitoitettaessa oli puhe maailmanmarkkinahinnoista, jotka eivät 
olleet kohonneet niin paljon kuin Suomen hinnat. Dollarin kotimaassa tuk-
kuhinnat olivat syyskuussa 1944 kolmanneksen korkeammat kuin vuonna 
1938; tuon inflaatiovauhdin mukaan Neuvostoliiton vaatima hinnoittelu-
periaate merkitsi korvaussumman kohoamista 400 miljoonaan dollariin käy-
vin hinnoin laskien.2 

Neuvostoliiton hinnoitteluvaatimus lähti oletuksesta, että syksyn 1944 
maailmanmarkkinahinnat olivat poikkeuksellisen korkeat ja että rauhan tul-
tua ne laskisivat. ”Tällainen käsitys”, kirjoitti Bruno Suviranta neljä vuotta 
myöhemmin,  

 
– – vastasi myös sitä taloudellisten asiaintuntijain keskuudessa tuona ajankohta-
na melko yleisesti vallinnutta otaksumaa, että inflatorinen hintakehitys tulisi so-
dan päätyttyä pysähtymään, vieläpä kääntymään jyrkästi laskevaankin suun-
taan.3 

 
Tuon käsityksen Ždanov kertoi 25. marraskuuta 1944 pääministeri Paasi-
kivelle ja ulkoministeri Enckellille. Ždanov selitti Paasikiven päiväkirja-
merkinnän mukaan: ”Hallitus ei voi ottaa perustaksi vuoden 1944 hintoja, 
ne ovat epänormaalit. – – Normaaliset hinnat ovat sodanedelliset (1938). – – 
Hinnat laskevat.”4 Mutta Neuvostoliitto antoi periksi sen verran, että pää-
omatavaroiden hintaa voitaisiin nostaa 15 prosenttia vuoden 1938 tasosta ja 
muiden tavaroiden 10 prosenttia, mikä merkitsi noin 13 prosentin keskimää-
räistä korotusta.5 Tämä merkitsi sitä, että sotakorvaussumma alentui noin 
266 miljoonaan vuoden 1938 dollariin.6 Suomalaiset olivat esittäneet paljon 
suurempia korotuksia laskennallisiin hintoihin. Tämä närkästytti Ždanovia, 
joka kaksi päivää myöhemmin toisti vaatimukset Paasikivelle kahdenkeski-
sessä tapaamisessa tiukkaan äänensävyyn. Jos vuoden 1938 hintoja ei hy-
väksytä, ”[s]yntyy konflikti”. Suomalaisten oli tajuttava, että ”[k]ysymys ei 
ole kauppatoimesta, vaan sotakontributiosta”. Neuvostoliitto oli anta-
nut ”Suomelle mahdollisuuden päästä ulos sodasta” eikä edes ollut ottanut 

                                                 
1 Grönblomin, Suvirannan ja Tudeerin muistio 10.11.1944, lainaus Auer 1956, 18–19. 
2 Suviranta 1948, 38–39. 
3 Suviranta 1948, 38, 
4 J.K. Paasikiven päiväkirjat 1944–1956 1, 59 (25.11.1944). 
5 Toimituksista 58 % oli määrä olla pääomatavaroita, 42 % kulutustavaroita. Auer 1956, 
20–25; Harki 1971, 46–47. 
6 Nummela 1993b, 184–185. 



135 
Kohtalokkaat numerot 

koko Suomea, Ždanov selitti. Suurempaa myönnytystä kuin 10–15 prosentin 
korotus vuoden 1938 hintoihin ei Neuvostoliitto antaisi.1 Tinkimisen aika 
oli ohi. Paasikiven hallitus ilmoitti 27. marraskuuta Ždanoville suostuvansa 
tämän esittämään hinnoitteluperiaatteeseen, joka kirjattiin kolmisen viikkoa 
myöhemmin allekirjoitetun perussopimuksen kolmanteen artiklaan.2 

Joulukuussa 1944 välirauhansopimuksen 11. artikla oli konkretisoitu 
kuusivuotiseksi sotakorvausohjelmaksi. Sen mukaan Suomen oli toimitetta-
va Neuvostoliitolle kunakin vuonna tavaroita 50 miljoonan dollarin arvosta 
vuoden 1938 maailmanmarkkinahintojen mukaan. Tehtyä sopimusta muu-
tettiin vuotta myöhemmin pidentämällä maksuaikaa kahdella vuodella  
eli syyskuuhun 1952, ja kesällä 1948 Neuvostoliitto antoi anteeksi puolet 
jäljellä olevasta korvaussummasta. Tämä merkitsi neljänneksen alennusta 
korvausten kokonaisarvoon, joksi tuli 226,5 miljoonaa dollaria.3 Ja kun ote-
taan huomioon loka–marraskuun 1944 neuvotteluissa sovittu 10–15 pro-
sentin korotus vuoden 1938 hintoihin, voidaan laskea, että maksetut sota-
korvaukset olivat noin kaksi kolmasosaa (200 miljoonaa dollaria vuoden 
1938 hinnoin) Neuvostoliiton heti välirauhansopimuksen solmimisen  
jälkeen vaatimasta. 

Edwin Linkomies kertoo muistelmissaan Mannerheimin ottaneen vielä 
syksyllä 1945 puheeksi maaliskuun 1944 sotakorvauslaskelmat huomaut-
taen,  

 
– – että jos 600 miljoonan dollarin korvaus olisi laskettu tavarasuoritustemme 
käyvän hinnan mukaan eikä v:n 1938 hintatason perusteella, niin kuin maksetta-
vaksemme tullut korvaus, olisimme varmaan kyenneet sen suorittamaan yhtä 
hyvin kuin nykyisenkin korvauksen.4 
 

Linkomies argumentoi vastaan, että yhtä hyvinhän Neuvostoliitto olisi myös 
keväällä 1944 voinut vaatia vuoden 1938 hintojen soveltamista. Se, että 
Mannerheim palasi asiaan vielä puolentoista vuoden jälkeen, todisti kuiten-
kin Linkomiehen mielestä siitä, että sotakorvausten suunnattomuus oli to-
dellakin ollut tärkeä punnus kallistamassa marsalkan vaakaa Neuvostoliiton 
rauhanehtojen hylkäämisen puolelle huhtikuun alussa 1944. Ainoa perustelu 
päätöstä tehtäessä oli ollut valtiovarainministeriön kansantalousosaston 

                                                 
1 J. K. Paasikiven päiväkirjat 1944–1956 1, 62–63 (27.11.1944). 
2 J. K. Paasikiven päiväkirjat 1944–1956 1, 64 (29.11.1944). Mainitussa artiklassa todettiin, 
että ”toimitusten arvon määrääminen tulee tapahtumaan v. 1938 maailmanmarkkinoilla 
vallinneiden hintojen mukaan Amerikan Yhdysvaltain dollareissa, korottamalla näitä hinto-
ja koneiden ja laitteiden sekä alusten osalta 15 % ja valmiiden tuotteiden osalta 10 %”; 
Auer 1956, 29. 
3 Auer 1956, 69–71, 122–124. 
4 Linkomies 1970, 328. 
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päällikön Bruno Suvirannan kolmesivuinen muistio, jonka laskelmat saivat 
kantaakseen vastuun suuresta ratkaisusta. Entä jos muistion ei olisikaan ol-
lut niin tyrmäävä vaan olisi vaikkapa Montgomeryn muistion tapaan pitänyt 
sotakorvausvaatimusta kuitenkin mahdollisena lähtökohtana neuvotteluille? 
Entä jos valtiojohto olisi käynnistänyt rauhanneuvottelut toivoen, että niiden 
kuluessa korvausvaatimuksia olisi saatu pienemmiksi vaikkapa Iso-
Britannian tuella? Suomen historia olisi lähtenyt kulkemaan tietä, jonka 
suuntaa voimme vain arvailla. Näin jossitellen Suvirannan muistion numerot 
olivat todellakin kohtalokkaita. Tosiasiassa valtiojohdon päätöksenteko ei 
kuitenkaan perustunut huhtikuussa 1944 vain Suvirannan laskelmiin vaan 
sotilaallis-poliittiseen kokonaisarvioon. Se, että Suviranta laati kyseisen 
muistion, johtui hänen asemastaan valtiovarainministeriön kansantalous-
osaston päällikkönä, mutta ehkä asiaan vaikutti sekin, että hän oli presidentti 
Rytin ystävä, entinen työtoveri ja keskustelukumppani Yksinkertaisten  
yhdistykseksi itseään kutsuneessa talouspoliittisessa keskustelukerhossa. 1 
Onkin syytä yhtyä Ilkka Nummelan arvioon, että sotakorvausten mahdotto-
muuteen vetoaminen oli huhtikuussa 1944 ”paras perustelu hylätä rau-
hanehdot”.2 

                                                 
1 Heikkinen ja Tiihonen 2009, 155–157. 
2 Nummela 1993b, 183. 



 

Jäädytetyt vuokrat säännöstelykritiikin lämmittäjänä  
1945–1947 
Antti Malinen 
 
 
Sodan aikana aloitetun asunto- ja vuokrasäännöstelyn tavoitteena oli taata 
kaikille kansalaisille tyydyttävät asumisen mahdollisuudet, ja tähän pyrittiin 
niin vuokratason, vuokrasuhteiden kuin asuntojen käytön säännöstelemisellä. 
Julkinen valta siirsi näin markkinoilta itselleen vastuun niukkuuden jaosta ja 
ihmisten tarpeiden tyydyttämisestä. Palkkasäännöstelyn tavoin vuokria kos-
keva säännöstely politisoitui ja siitä tuli valta- ja tulonjakokamppailun koh-
de. Samalla julkisuudesta tuli tärkeä areena, jonka avulla puolueet ja etu-
järjestöt hakivat politiikalleen kannatusta, tunnustelivat erilaisten aloitteiden 
herättämiä poliittisia reaktioita ja valvoivat ja kritisoivat säännöstelyä.1 Ta-
vallisille kansalaisille erityisesti sanomalehdistö tarjosi mahdollisuuden tuo-
da esille säännöstelyn synnyttämiä epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia. 
Turhautumistaan ja pettymystään purkavia kirjoittajia voidaan tarkastella 
poliittisina toimijoina, jotka hyödynsivät julkisuutta valvoessaan etujaan ja 
oikeuksiaan. Artikkelissa tarkastellaan, minkälaisia vaikutuksia vuokratason 
säännöstely loi asuntomarkkinoille ja miten kielteiseksi koetuista säännöste-
lyilmiöistä julkisuudessa keskusteltiin. Ajallisesti ja aineiston käytön suh-
teen tarkastelussa rajaudutaan sodanjälkeisen asuntopulan vaikeisiin alku-
vuosiin. 

Vuokrasäännöstelyyn kaikkein tyytymättömimpiä olivat vuokran-
antajat, jotka säännöstelyn pitkittyessä kärsivät merkittäviä taloudellisia 
tappioita. Vuonna 1941 käynnistynyt vuokrasäännöstely onnistui alkuperäi-
sessä tavoitteessaan, eli vuokrakeinottelun hillitsemisessä, melko hyvin. 

                                                 
1 Bergholm 2005, 13–14, 63; Paavonen 1987, 10, 315–316; Teräs 2005. Kiitän Koneen 
säätiötä, jonka myöntämän apurahan turvin artikkeli on kirjoitettu. 
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Kaikki ennen kesäkuuta 1939 rakennetut vuokrahuoneistot otettiin säännös-
telytoimien piiriin ja perusvuokraksi määräytyi 1.6.1939 voimassa ollut 
vuokrataso. Lainsäädäntöön kirjattua periaatetta, jonka mukaan vuokria tuli-
si kohottaa talojen ylläpito- ja hoitokustannuksissa tapahtuvien muutosten 
mukaisesti, ei kuitenkaan noudatettu. 1  Koska kuitenkin uusien asuntojen 
vuokrat määrättiin kohonneiden rakennuskustannuksien perusteella, syntyi 
asunto- ja vuokramarkkinoille kaksi erilaista vuokratasoa. Helsingin tapauk-
sessa uusia vuokratasoja synnyttivät lisäksi eri perustein hinnoitellut hätä- ja 
yhteismajoitustilat sekä väliaikaiseksi tarkoitetut ”pika- ja puistotalot”. 
Oman vuokratasonsa muodostivat myös lievemmin säännöstellyt alivuokra-
laismarkkinat.2 Asuntoja koskevan niukkuuden vallitessa vuokralaiset koh-
tasivatkin tilanteita, jossa heidän asumistasollaan ja -kustannuksillaan ei 
ollut enää välitöntä yhteyttä heidän tarpeisiinsa tai tuloihinsa.3 Pienessä yk-
siössä asuva alivuokralainen saattoi havaita maksavansa nelinkertaista vuok-
raa verrattuna laadukkammin ja tilavammin asuvaan vuokralaisnaapuriinsa. 

Vuokrasäännöstelyä koskevaa keskustelua pitivät yksittäisten kansa-
laisten lisäksi yllä myös vuokranantaja- ja vuokralaispiirejä edustavat etujär-
jestöt.4 Koska tärkeimmät hinta- ja palkkasäännöstelyvirat olivat vasemmis-
ton hallussa, joutui kiinteistöpiirejä edustava Suomen Asuntokiinteistöliitto 
usein huomaamaan jäävänsä vuokrankorotuksia koskevissa neuvotteluissa 
vaille vastakaikua.5 Vaikka edunvalvonnassaan Asuntokiinteistöliitto suosi-
kin päättäjien informointia ja neuvotteluja, korosti poliittisten vaikutus-
kanavien heikkous sanomalehdistön sivuilla tapahtuvan vaikuttamisen  
roolia. Julkisen keskustelun merkitystä korosti säännöstelylainsäädännön 
poikkeuksellinen luonne, johon ei sisältynyt normaalia parlamentaarista ja 
oikeudellista valvontaa ja vastuuta. 6  Oikeistopiireille säännöstely tarjosi 
                                                 
1 Kompensaatiota koskevista periaatteista kts.VNp 315/10.5.1941; VNp 145/11.2.1943, 7§; 
VP 1943 Perustuslakivaliokunnan mietintö 22; VP 20.4.1943, Ed. Hurtta, 456; VNp 
455/14.5.1945, 5§; KM 1946:1 ”Vuokrien tasoittamiskomitea”, 8–9. Vrt. myös Teerisuo 
1945, 144–145. 
2 Kolbe 2002, 77; Paavonen 1987; Mattila 1992, 259; Ruonavaara 1993; Juntto 1990, 194; 
Pihkala 1982b, 351–352. 
3 Tuula Olsbom on pro gradu -tutkielmassaan käsitellyt vuokrankorotuskysymystä melko 
laaja-alaisesti. Olsbom 1958. Ensimmäisen maailmansodan jälkeisestä vuokrasäännöstely-
keskustelusta kts. Malinen 2009, 180–197. 
4  Vuokranantajien harjoittamasta poliittisesta vaikuttamisesta kts. Kauniskangas 2007; 
Wiias, Sallamo ja Patoluoto 1957; Nevalainen 1983; Nevalainen 1977; Käkelä 2008. Vuok-
ralaisten etujärjestön Vuokralaisten keskusliiton harjoittamasta toiminnasta kts. Tonttila 
1996, 6, 45. 
5  Vasemmistolla oli enemmistö mm. taloudellisen valtalain nojalla laajaa päätösvaltaa 
omanneessa hinta- ja palkkaneuvostossa. 
6 Eduskunta valvoi lainsäädäntöä jälkikäteisesti. Kts. esim. Vaarnas 1975, 180–181. Kts. 
aikalaispuheenvuoroista mm. Ed. Pyy VP 1944, 874; Ed. Hetemäki VP 1947, Liitteet, 
1141. 
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lisäksi mahdollisuuden kritisoida vasemmiston harjoittamaa politiikkaa 
muutoin vaikeassa sisäpoliittisessa tilanteessa.1 Tarkasteltavia mielipidekir-
joituksia koskeva tutkimusaineisto pohjautuu Helsingin huoneenvuokralau-
takunnan keräämään laajaan lehtileikekokoelmaan. 2  Huoneenvuokralauta-
kunnan keräämästä lehtimateriaalista on tutkimusta varten koottu 1089 leh-
tijutun suuruinen perusaineisto vuosilta 1945–1947. Vuokrankorotuskysy-
mykseen liittyviä mielipidekirjoituksia (pääkirjoitukset, pakinat, mielipide-
kirjoitukset) ja uutisia löytyi 249, eli reilu viidesosa koko aineistosta.3  

Vuokrankorotuskysymyksen sijaan sanomalehdistön päähuomio kiin-
nittyi asuntopulan arkimurheisiin, huoneenvuokralautakuntien ja asunnon-
hakijoiden välisiin suhteisiin sekä säännöstelyrikollisuuteen.4 Monet vuok-
rasäännöstelyn esille nostamat teemat saivat kuitenkin poliittista painoarvoa 
taloudellista säännöstelyä ja sen epäkohtia käsittelevissä poliittisissa kiis-
toissa. Säännöstelyn lakkauttamista kannattavissa piireissä vuokrasäännöste-
lyä käytettiin yhtenä todisteena siitä, kuinka lainsäädäntö oli menettänyt 
alkuperäisen tarkoituksensa ja muuntunut kannattajilleen etuja jakelevan 
puoluepolitiikan välineeksi. Monissa puheenvuoroissa kysyttiin, mikä on 
kansalaisten suoja julkisen vallan väärinkäytöksiä vastaan. Oikeusturvaan 
liittyvien näkökohtien ohella vuokranantajien yhä kasvavat tappiot herättivät 
keskustelua sodan jälkihoitoon liittyvien taloudellisten rasitusten jakoperi-
aatteista ja niiden (epä)oikeudenmukaisuudesta.5  
 
 
Kaupunkilaisten eriarvoistuvat asemat asuntomarkkinoilla 
 
Asuntopulan arki näkyi niin Helsingissä kuin muissakin asutuskeskuksissa 
elämisen ahtautena, alivuokralaisten määrän lisääntymisenä ja asunnotto-
muuden kasvuna. Kaupunkien asuntotuotantoa ei kuitenkaan kyetty lisää-
mään, vaikka asuntojen tarvetta kasvattivat koko ajan siirtoväen asuttaminen, 

                                                 
1 Paavonen 1987, 129. 
2 Helsingin kaupunginarkisto, Huoneenvuokralautakunta 1941–1963, J. Sekalaiset asiakir-
jat, Sanomalehtileikkeet 1941–1962. 
3 Kirjoitusten määrä jakaantui seuraavasti: vuonna 1945 41, vuonna 1946 94 ja vuonna 
1947 114 juttua. Aineisto on rakennettu seuraavien sanomalehtien varaan, suluissa juttujen 
määrä: sitoutumattomia lehtiä edustavat Helsingin Sanomat (N=59), jatkossa HS ja Ilta-
Sanomat (N=25), jatkossa IS, porvarillista mielipidettä Kokoomuksen äänenkannattaja Uusi 
Suomi, jatkossa US (N=60). Suomen Sosialidemokraatti (SS) edusti Sosiaalidemokraattisen 
puolueen johtoa (N=48) ja kansandemokraatteja ja kommunisteja edustivat Vapaa Sana 
(VS) (N=38) ja Työkansan Sanomat (TK) (N=19). 
4 Julkisesta keskustelusta ks. esim. Kolbe 2002, 77–78; Schulman 2000, 30. Säännöstelyri-
kollisuudesta ks. esim. Jaatinen 2008; Hietanen 1992. 
5 Sotaan liittyvien taloudellisten rasitusten jakoa koskevasta tutkimuksesta laajemmin ks. 
Nummela 1993b. 
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maaseudulta kaupunkeihin suuntautuva muuttoliike sekä uusien avioliittojen 
perustaminen.1 Tapaustarkastelun kohteena olevaan Helsinkiin syntyi 1940-
luvulla asuntovajaus, jonka laskettiin olleen, käytetystä menetelmästä riip-
puen, 19 000–28 000 asuntoa.2 Elämisen laadun heikkenemisen lisäksi laa-
ja-alaista tyytymättömyyttä herätti vuokrasäännöstelyyn liittyneiden talou-
dellisten rasitusten epätasaiseksi koettu jakautuminen.  

Helsingin tapauksessa, jossa vuokra-asuminen oli yleistä, iso osa kau-
punkiväestöstä asui säännöstellyissä vanhoissa taloissa. Suurin osa väestöstä, 
karkeasti arvioiden yli 70 000 perhekuntaa, nauttikin melko matalasta vuok-
ratasosta sodanjälkeisinä vuosina.3 Kalliimmasta vuokratasosta joutuivat sen 
sijaan kärsimään sekä hätämajoitukseen (pommisuojat, parakit, pikatalot) 
että kaupungin vuokra-asuntoihin turvautuvat asukkaat.4 Oman vuokratason 
muodostivat lisäksi alivuokralla asujat, joita Helsingissä oli tilastointitavasta 
riippuen 11–14 prosenttia asukkaista.5 Kaikkein kalleinta asuminen oli uu-
sissa vuokrataloissa, joissa vuokrat määräytyivät tuotantokustannusten mu-
kaan. Voimakkaasti eriytyvät vuokratasot aiheuttivat vuokralaisten keskuu-
dessa ärsyyntymistä erityisesti sen johdosta, että asumisen laatu ei suinkaan 
seurannut asumisen kustannuksia: pommisuojamajoituksessa asuva perhe 
joutui maksamaan elämisestään neliövuokralla mitattuna saman verran kuin 
uuden asunnon haltija.6 

Vuokranantajille matalana pysynyt vuokrataso merkitsi taloudellisia 
tappioita ja osakkeen- ja talonomistajat joutuivat nopeasti vaikeuksiin kas-
vavien ylläpito- ja lämmityskustannusten kanssa. Asunto-osakeyhtiötaloissa 
osakkaat vastasivat talon todellisista menoista ja joutuivat usein tilanteeseen, 
jossa vastikevuokra oli korkeampi kuin osakkaan vuokralaiseltaan saama 
vuokra. Monissa tapauksissa vastikevuokra kohosi vuoden 1939 tasosta 
vuoteen 1947 mennessä 300 %.7 Kiinteistöjen taloudellinen asema heiken-
tyikin voimakkaasti.8 Asunto-osakkeenomistajia Helsingissä oli noin 20 000 

                                                 
1 Ruonavaara 1993, 117; Pihkala 1982b, 350. 
2 Vihavainen ja Kuparinen 2006, 34, 8. 
3 Vuoden 1950 väestölaskennassa Helsingin väkiluvuksi saatiin 355 230. Helsingin asunto-
kanta oli 105 883, joista vuokra-asuntoja oli hieman alle 80 000. Ks. Vihavainen ja Kupari-
nen 2006, s. 33 Taulukko 12. Vuokra-asuntoja oli 73695, työsuhdeasuntoja 6049. 
4 Helsingin kaupungin väliaikaisten majoitusjärjestelyn organisoinnista ja hinnoittelusta ks. 
Pulma 2000, 129. 
5 Herranen 2000, 221; vrt. Suomen Virallinen Tilasto VI: 1956, Asuntokanta s. 133 tau-
lukko 8: Laskennan mukaan alivuokralaisruokakuntia oli 26 989 ja niissä 40025 henkilöä, 
yhteensä 11 % kaupungin väestöstä. 
6 Ks. esim. HS 31.8.1946 ”200 markkaa neliöltä vuokraa pommisuojassa”. 
7 Ks. esim. HS 12.9.1947 ””Kultalainojen” takia ei asunto-osakeyhtiöiden kiinteistöjä pak-
kohuutokaupata”. 
8 Kolbe 2002, 77; Ruonavaara 1993, 165; Paavonen 1987, 205–206; Mattila 1992, 259; 
Juntto 1990, 194; Pihkala 1982b, 351–352. 
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ja omakotitalonomistajia noin 6 000.1 Vuokraamisen heikko kannattavuus 
vaikutti osaltaan siihen, että yksityinen rakennustuotanto ei vastannut asun-
tojen kysyntään tarjonnan lisäämisellä. Välittömästi sodan jälkeisiä ongel-
mia asetti myös rakennusmateriaalien heikko saatavuus ja rakennuskustan-
nusten nousu.2 Lisäksi valtioneuvoston 1946 hyväksymässä rakentamisen 
kiireellisyys- ja tärkeysjärjestyksessä kaupunkien asuntorakentaminen työ-
suhdeasuntoja lukuunottamatta oli varsin alhaalla; tärkeämpinä kohteina 
pidettiin tuotantotoimintaa ja erityisesti sotakorvausteollisuutta palvelevaa 
rakentamista.3 Tarjonnan vähyys ja kalliit rakennuskustannukset johtivatkin 
uusien talojen hintatason kovaan nousuun. Säännöstely vaikutti osaltaan 
myös siihen, että sotaa edeltävinä vuosina ollut vilkas vuokratalorakentami-
nen vähentyi merkittävästi. Helsingissä uusia taloja rakennettiin vuosina 
1940–1947 1661, joissa asuinhuoneistoja oli 10267 – noin 10 % koko asun-
tokannasta.4 

Kuviossa 1 kuvataan asuntopulan kannalta keskeisten indeksien  
kehitystä. Asuntoindeksi, joka siis kuvaa asumisen hintatasossa tapahtuvia 
muutoksia, seurasi vuoteen 1944 saakka elinkustannuksissa laajemmin  
tapahtuvia muutoksia.5 Vuoden 1945 aikana hinnat ja palkat kuitenkin kak-
sinkertaistuivat, mutta vuokriin ei kuitenkaan sallittu korotuksia.6 Hinta- ja 
palkkatason nousu näkyi kuitenkin voimakkaana vuokrakustannuksien nou-
suna, mikä entisestään rasitti asunto-osakeyhtiötalojen taloutta.7 

Monien virkamiesten ja talouspoliittisten asiantuntijoiden silmissä 
vuokrakustannuksia koskeva alikompensaatio nähtiin kuitenkin periaatteel-
lisesti hyväksyttävänä, koska inflaatio kohotti kiinteistöjen arvoa ja tätä 
nousua vastaan oli mahdollista ottaa lisälainaa. Samalla lainanoton keinoin 
kyettiin estämään ansiottomiksi katsottujen voittojen saaminen.8 Poliittista 
painetta inflaatiovoittojen leikkaamisen loi lisäksi sotavuosina tapahtunut 

                                                 
1 Vihavainen & Kuparinen 2006, s. 33 Taulukko 12. Asuntokanta hallintaperusteen mukaan 
Helsingissä 1950–2004. Helsingissä asunnonhallitsijoista asunto-osakkeenomistajia oli 19 
% ja talonomistajia 6 %. 
2 Ruonavaara 1993, 117. Sanomalehdistössä ihmeteltiin rakentamisen tärkeysjärjestyksiä, 
maaseudun painottaminen (IS 6.2.1947, pk; TK 25.2.1947; SS 27.2.1947. 
3 Pihkala 1982b, 350. 
4 Suomen virallinen tilasto VI: 1956. Väestötilastoa C 102. Vuoden 1950 yleinen väestö-
laskenta. VI Nide. Kiinteistö- ja rakennuskanta, s. 70 Taulukko 5. Rakennukset käytön 
mukaan rakentamisvuosittain. 
5 Asuntoindeksin laskentaperusteista kts. Modeen 1952, 33–34. 
6 Bergholm 2005, 49, 73. Valtioneuvoston palkkasäännöstelypäätös 19.6.1945 nosti rajusti 
nimellispalkkoja. 
7 Vuokrakustannuksia aiheuttivat kiinteistöjen hoitokulut (palkat, puhtaanapito, vuosikor-
jaukset sekä muut kunnossapito- ja käyttökustannukset), verot kunnalle ja seurakunnalle, 
valtion tulo- ja omaisuusvero, korkomenot sekä poistot. Kts. Olsbom 1958, 49. 
8 Ks. esim. Waris 1945, 35, 90. 
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tallettajien köyhtyminen. Vuokrien korottamista koskevaan päätöksente-
koon liitettiinkin melko vahvat moraaliset ja sosiaaliset näkökulmat. Poik-
keuksellisten aikojen nähtiin vaativan uhrautumista erityisesti niiltä, joilla 
oli siihen varaa.1 
 

 
Kuvio 1. Asunto-, elin-, vuokra- ja rakennuskustannusindeksien kehitys vuosina 1939–
1955. 
Lähteet: Wiias, Sallamo ja Patoluoto 1957, 18; Olsbom 1958, 38. 
 
Toisaalta vuokrasäännöstelyä, jonka alkuperäinen tarkoitus oli vuokrakei-
nottelun estäminen, hyödynnettiin rahanarvopoliittisena välineenä. Voimak-
kaan tulonjakokilpailun oloissa matalan vuokratason nähtiin muodostavan 
ankkurin, joka vakautti ja helpotti muuta talouspoliittista päätöksentekoa. 
Paavonen on todennut kiinteistönomistajien joutuneen asemaan, jossa hei-
dän taloudelliset etunsa uhrattiin talouden vakauttamisen hyväksi.2 Laajalti 
hyväksyttiin kuitenkin ajatus, jonka mukaan säännöstely oli poikkeusaiko-
jen vaatima toimenpide, josta heti mahdollisuuksien salliessa luovuttaisiin ja 
siirryttäisiin takaisin kysynnän ja tarjonnan varassa tapahtuvaan hinnan-
muodostukseen. Poliittisen ja taloudellisen tilanteen nähtiin kuitenkin ole-
van sellainen, että vuokrasäännöstelystä luopumisen nähtiin olevan mahdol-
lista ainoastaan pidemmällä aikavälillä.3  

Vuokrankorotuskysymystä taloudelliselta kannalta arvioinut kansanta-
lousosaston finanssitoimikunta näki kuitenkin jo syksyllä 1945, että vuokra-
kustannusten raju nousu asetti kiinteistönomistajien taloudellisen rasituksen 

                                                 
1 Uhrautumisen tematiikasta sanomalehtikeskustelussa ks. Holmila 2008, 9–13. 
2 Paavonen 1987, 106, 205–206. 
3 Ks. esim. Simonen ja Tyrni 1941, 7.; Harvia 1944, 2; Tyrni ja Honkavaara 1946, 17–18. 
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kestämättömälle tasolle.1 Vaikka vasemmiston hallitsema hinta- ja palkka-
neuvosto vastusti systemaattisesti vuokrien korotuksia, joutui sekin otta-
maan huomioon rahapoliittiset tekijät. Vuokrakustannusten ja säädeltyjen 
vuokrien välinen erotus kasvoi niin suureksi, että jo vuonna 1946 talonomis-
tajat ottivat laskelmien mukaan noin 2 miljardia markkaa lainaa kiinteistöjen 
ylläpitoa varten.2 Kiinteistöjen hoitomenoihin otetut lainat kiristivät entises-
tään pääomamarkkinoilla vallitsevaa niukkuutta ja vuoden 1946 lopussa 
Suomen Pankki kielsikin luottolaitoksia antamasta enää luottoja juoksevien 
menojen kattamiseen. Hallituksen ja säännöstelyviranomaisten ylläpitämäs-
tä vuokrien hintasulusta peräännyttiinkin vuosina 1945–1947 ainoastaan 
pakon edessä. Valittu linja, joka heikensi vuokranantajien taloudellista ase-
maa ja synnytti voimakkaasti eriytyviä vuokratasoja, loi kasvupohjaa kritii-
kille, jota säännöstelyä kohtaan julkisuudessa esitettiin. 
 
 
Vuokramarkkinoiden epäkohdat ja mielikuvien politiikka 
 
Vuokrasäännöstely vaikutti eri tavoin asuntomarkkinoiden eri ryhmiin ja 
tämä näkyi myös mielipidekirjoitusten synnyttämässä julkisuudessa. Vaikka 
kirjoituksissa tuotettiin hyvin erilaisia kuvia säännöstelyn ongelmista ja ym-
pärillä vallitsevasta yhteiskuntatodellisuudesta, yhdisti tekstejä kuitenkin 
niiden kertomuksellinen rakenne. Analysoidun aineiston valossa näyttääkin 
siltä, että suurin osa kirjoittajista pyrki luomaan säännöstelystä ja sen vaiku-
tuksista johdonmukaisen tarinan, jolla pyrittiin vetoamaan lukijoihin ja va-
kuuttamaan heidät esilletuodun asian merkittävyydestä. Julkinen keskustelu 
muodostui osaltaan mielikuvien politiikaksi. 

Etujaan ja oikeuksiaan valvoneet kansalaiset näyttäytyvät läpikäydyn 
aineiston valossa poliittisina toimijoina, jotka kirjoituksillaan pyrkivät suun-
tamaan lukijoiden katseet havaittuihin epäkohtiin. Itsenäisiksi luokiteltavien 
kannanottojen lisäksi lukuisissa mielipidekirjoituksissa osallistuttiin melko 
suoraan laajempiin puolue- ja valtapoliittisiin kamppailuihin. Tarkastelu-
ajanjaksolla niin sosiaalidemokraatit kuin kommunistit pyrkivät vahvista-
maan puolueensa kannatusta toisen kustannuksella ja myös säännöstely-
kysymyksiä hyödynnettiin vaalikamppailujen välineinä. Oman melko selke-
ästi erottuvan keskustelukimpun muodostivat myös vuokranantajien ja 
                                                 
1 Kansantalousosaston finanssitoimikunnan lausunto Sosiaaliministeriölle 24.8.1945. Asia-
kirja 16309, Ee:9 Saapuneet asiakirjat, Sosiaali- ja terveysministeriön asuntoasiaintoimiston 
arkisto, Sosiaali- ja terveysministeriön arkisto (STM). 
2 VP 1947 Ehdotus valtion tulo- ja menoarvioksi vuodelle 1948, Ministeri Heljas (maal.) s. 
3067. Talonomistajien laskelmissa nähtiin vuokrasäännöstelyn aiheuttaneen 50 miljardin 
markan edestä kokonaismenetyksiä vuoteen 1957 mennessä. Ks. Wiias, Sallamo ja Pato-
luoto 1957, 12. 
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vuokralaisten etujärjestöjen edustajien väliset kiistat, joissa useimmiten 
väännettiin kättä erilaisten politiikkavaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuudes-
ta ja odotettavissa olevista vaikutuksista.  

Koska vuokrasäännöstely oli keskenään risteävien valta- ja tulonjako-
kamppailujen kohteena, johti tilanne paitsi päätöksenteon myös julkisen 
keskustelun rikkonaisuuteen. 1  Tietyt ideat ja diskurssit saivat kuitenkin  
laajan kannatuspohjansa ansiosta vahvan, lähes hegemonisen, aseman talo-
us- ja yhteiskuntapoliittisessa keskustelussa. Vuokrienkorotusta ajaville 
kiinteistöpiireille talouspoliittista ajattelua hallitseva ”vakaan markan” poli-
tiikka muodosti vaikeasti ylitettävän haasteen. Vaikka talonomistajat ja 
asunto-osakkeenomistajat kykenivät laskelmilla osoittamaan taloudellisen 
asemansa heikkouden, vuokrankorotusten vastustajat pystyivät esittämään 
korotusvaatimukset inflaatiota kiihdyttävänä uhkana.2 Lisäksi, koska inflaa-
tiovoittojen nähtiin pääosin korvaavan kannattavaisuusvajeet, vaadittiin  
talonomistajilta vastuunkantoa markan arvon täydellisen romahtamisen  
estämiseksi.3 Kiinteistöpiirien edustajien mukaan päättäjät eivät kuitenkaan 
voineet velvoittaa talonomistajia yksin ottamaan vastuuta inflaation vastai-
sessa taistelussa; jos inflaation aiheuttamaa kiinteistöjen arvonnousua halut-
tiin verottaa, tuli verotusasiat käsitellä omana kysymyksenään.4 

Vasemmistolehdissä vuokrankorotuksia vastustettiin myös sodanjäl-
keisen tulonjakopolitiikan näkökulmasta. Erityisesti yleisönosastojen mieli-
pidekirjoituksissa nousi esille ”köyhän palkansaajan” ääni. Puheenvuoroissa 
esitettiin työläisten kärsivän korkeiden elinkustannusten lisäksi suurista  
verorasituksista ja jos vuokrien korotus sallittaisiin, nähtiin niiden tekevän 
tyhjäksi työläisten vaivalla hankkimat palkankorotukset ja käynnistävän 
uuden inflaatiovyöryn.5 Tämänkaltainen talouspoliittisia kysymyksiä inhi-
millistävä ote näkyi myös yksittäisten vuokranantajien lähettämissä kirjoi-
tuksissa.  

Vuokranantajien lähettämissä kirjeissä vastakkain asetettiin köyhä ta-
lonomistaja ja säännöstelystä hyötyvä rikas vuokralainen.6 ”Köyhän palkan-
                                                 
1 Bergholm 2005, Paavonen 1987. 
2  Ks. mm. US 6.6.1946 ”Asuntovuokrat ja linnarauha. Uuden Suomen toimitukselle.” 
Vääryydestä kärsivä; SS 17.1.1945 ”Vuokratason korottamisesta olisi vielä tällä kertaa 
luovuttava.”; SS 6.12.1945 ”Vuokrataso on uhattuna.” 
3 SS 6.1.1946 ”Vuokriako nostettava?”; VS 4.3.1946 ”Täysin ansiotonta rikastumista” B. 
G.; SS 9.4.1946 ”Kenelle tapahtuu vääryyttä?” H. L-i. 
4 Ks. esim. HS 15.1.1946 ”Helsingin Sanomain Toimitukselle. Vuokrankorotuskysymys.” 
Kiinteistönomistaja; VS 15.1.1946 ”Lähetettyjä. Vuokrankorotuskysymys.” J. A. S(avola). 
5 VS 12.1.1946 ”Asuntojen vuokrien korotus veisi tehon inflaation vastustamista tarkoitta-
vilta toimenpiteiltä”; SS 14.1.1946 ”Vuokralaiset ja vuokrataso” H. L-i.; VS 18.1.1946 
”Taistelu vuokrista”; VS 19.1.1946 ”Asunnot ja vuokrat”; SS 4.3.1947 ”Vuokrien koro-
tusaikeet estettävä” Pieneläjä. 
6 US 18.1.1946 ”Yleisöltä. Vuokrat.” Vanha kaupunkilainen; US 13.2.1946 ”Pienet talot ja 
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saajan” sijaan vuokranantajien kirjoituksissa kuuluivat useimmiten ”vanhan 
lesken” tai ”eläkkeellä olevan opettajan” äänet. Näissä vuokrasäännöstelyn 
epäoikeudenmukaisuutta kritisoivissa kirjoituksissa toistui usein sama elä-
mänkuvaus: kirjoittaja oli ahkeruudella ja säästäväisyydellä pystynyt hank-
kimaan talon tai asunto-osakkeen vanhuuden turvaksi, mutta nyt vuokralle 
annettu talo tuotti tappiota vuokrasäännöstelyn johdosta, asettaen elinikäiset 
säästöt vaaraan. Keskustelussa haluttiinkin tuoda esille, että talonomistajina 
oli myös vähävaraisia työväestöön ja keskiluokkaan kuuluvia osakkeen-
omistajia. 1  Talonomistajien kadehtiminen nähtiin turhaksi, sillä talo oli 
usein pitkän kieltäytymisen tulos.2 Usein sävy oli hieman ironinen tarkastel-
taessa uuden ”demokraattisen aikakauden” todellisuutta; asioidensa käsitte-
lyssä oli talonomistajien turha odottaa tasapuolisuutta. 3  Kiinteistöpiirien 
mukaan sota-ajalta peräisin oleva periaate, jonka mukaan sotarasitukset tuli 
jaettava tasan ja ”kunkin kantokyvyn mukaan” oli kadotettu ja talonomista-
jat asetettu poikkeusasemaan. Monissa puheenvuoroissa kysyttiinkin, miksi 
lainsäädäntöön kirjattuja periaatteita ei kunnioitettu.4  

Vuokranantajien tavoin sosiaalista oikeudenmukaisuutta vaadittiin 
alivuokralaisten lähettämissä kirjeissä. Alivuokralaismarkkinat olivat osin 
säännöstelyn ulkopuolella ja tämä näkyi korkeana vuokratasona. Asuntojen 
niukkuudesta johtuen jopa alivuokralaiseksi pääseminen vaati välirahan tai 
muiden etuisuuksien tarjoamista päävuokralaiselle.5 Mielipidekirjoituksista 
välittyikin usein ahdistunut ilmapiiri ja toivottomuuden tunne. 6  Vuokra-
kiskontaa koskevia syytöksiä esittivät alivuokralaisten ohella erilaisiin väli-
aikaismajoituksiin turvautuvat asukkaat. Pommisuojien ja yömajojen asuk-
kaat olivat kuitenkin harvoin itse äänessä sanomalehtien sivuilla.7 Enemmän 
heitä käytettiin sen sijaan todistuksina olemassaolevan talousjärjestelmän 
epäkohdista.8 Erityisesti eduskunta- ja kunnallisvaalien alla sekä erilaisten 

                                                                                                                            
vuokrat” Velkainen talonomistaja; US 25.2.1946 ”Vuokrien korotuksesta.” Vanha leski; IS 
4.5.1946 ”Vuokratulot ja verot.” 69-vuotias leskivanhus; US 8.7.1946; IS 30.8.1946 ”Missä 
on oikeudenmukaisuus?” Säästäjävanhus; US 10.1.1947, IS 11.7.1946. 
1 HS 18.1.1945; US 25.2.1946; IS 30.8.1946; HS 23.1.1946 ”Vuokra-asiasta kirjoittaa Aa-
mulehti”; SS 27.6.1946 ”Köyhän asunto-osake” Työmies. 
2 US 22.3.1946; US 30.3.1947. 
3 HS 22.8.1945 ”Vuokrat.” H. N. 
4  US 22.5.1945 ”Talonomistajat ja sotarasitukset.” Tappiota tuottavan osakehuoneiston 
omistaja. 
5 Kts. esim. SS 28.1.1945 ”Nylkyrivuokria vaadittu alivuokralaisilta.”; VS 18.7.1946 ”Ali-
vuokralaisten vuokrat” Eräs alivuokralainen. 
6 Tähän otti kantaa myös Helsingin Sanomien pakinoitsija Arijoutsi. Kts. HS 14.3.1945. 
”Topeliuksenkadun asukit sotajalalla.” Arijoutsi. 
7 Kts. tosin esim. VS 25.9.1945 ”Yömajoihin aikaisempi sisäänpääsy” Asukki. 
8 SS 8.4.1946 ”Pommisuoja-”asunnoista” kantaa kaupunki huikeita vuokria.”; TK 9.4.1946 
”Huippuvuokria pommisuoja-asunnoista. Maanalaisen huoneen kokonaisvuokra 3.100:–”; 
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työväenjärjestöjen liittokousten alla asuntopulan ääri-ilmiöiden esittely sa-
nomalehdistössä yleistyi.1 Vuokrasäännöstelyn käsittely julkisuudessa tuo-
kin esille poliittisten puolueiden ja etujärjestöjen erilaiset järkeilytyylit ja 
käytetyt poliittiset taktiikat.  
 
 
Yhteenveto 
 
Vuokrakeinottelun hillitsemiseksi laadittu vuokrasäännöstely muuttui so-
danjälkeisinä vuosina yhä enemmän lyhytjännitteisen talouspolitiikan väli-
neeksi. Valta- ja tulonjakokamppailun kohteena olleen vuokrasäännöstelyn 
eräs kiistellyimpiä kysymyksiä oli vuokrienkorotuksista päättäminen. Vuok-
ranantajien kasvavista taloudellisista tappioista huolimatta säännösteltyihin 
vuokriin myönnettiin vain harvakseltaan vähäisiä korotuksia. Kiinteä vuok-
rataso muodosti muuten epävakaissa oloissa ankkurin, johon markan arvon 
vakauttamiseen tähdätty politiikka osaltaan sidottiin. Samalla iso osa va-
semmistolle tärkeistä kaupunkien palkansaajista sai nauttia edullisista  
asumiskustannuksista. Samanaikaisesti kuitenkin uudet vuokra-asunnot, 
erilaiset väliaikaismajoitukset sekä alivuokralaisasunnot muodostivat omat 
nopeammin kallistuvat vuokratasonsa. Kaupunkilaiset ajautuivat asunto-
markkinoilla eriarvoisiin asemiin, mikä herätti voimakkaita epäoikeuden-
mukaisuuden tunteita. 

Säännöstelyyn tyytymättömille julkisuus muodosti tärkeän areenan, 
jota niin yksittäiset kansalaiset kuin organisoituneemmat ryhmät hyödynsi-
vät etujensa ja oikeuksiensa valvonnassa. Artikkelissa tarkasteltiin erityises-
ti sanomalehdistöön lähetettyjä mielipidekirjoituksia ja niiden herättämiä 
keskusteluja. Sanomalehtien yleisönosastoille lähetetyt kirjoitukset tarjosi-
vat ihmisille keinon purkaa vääryyden kokemusten synnyttämää mielipahaa. 
Turhautumistaan tuulettavia kansalaisia voi kuitenkin tarkastella myös po-
liittisina toimijoina. Kirjoittajat asettivat teksteissään harjoitetun säännöste-
lyn legitiimiyden kyseenalaiseksi ja pyrkivät avaamaan tilaa vaihtoehtoisille 
asuntopulan lievittämisen tavoille. Säännöstelyyn kohdistetulla kritiikillä 
luotiinkin painetta vahingolliseksi katsotun politiikan muuttamiseen. Vaikka 
vuokranantajien ja vuokralaisryhmien säännöstelyyn kohdistunut tyytymät-
tömyys kumpusi eri tekijöistä, muodostui esitetyn kritiikin ympärille väliai-
kaisia diskursiivisia yhteenliittymiä; molemmat ryhmittyvät hyödynsivät 
puheenvuoroissaan esimerkiksi oikeuteen ja oikeudenmukaisuuteen perus-
tuvia argumentteja.2 

                                                                                                                            
HS 31.8.1946 ”200 markkaa neliöltä vuokraa pommisuojassa”. 
1 Kommunistien kunnallisista vaalistrategioista kts. Leppänen 1994. 
2 Arvojen ja ideoiden roolista intressiryhmiä lähentävänä tekijänä ks. McBeth, A., J. ja L. 
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Kansalaisten julkisuudessa harjoittamalla edunvalvonnalla voidaan nähdä 
olleen myös laajempia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Mielipidekirjoituksia 
laatineet kansalaiset antoivat osaltaan oman panoksensa laajempaan julkisen 
vallan soveliaasta roolista käytyyn keskusteluun. (ks. Kuvio 2)  
 

 
Kuvio 2. Yksityisen edunvalvonnan yhteiskunnalliset ulottuvuudet. 
 
Esimerkiksi eduskunnassa niin budjettikeskusteluissa kuin taloudellisen 
valtalain uusimista käsittelevissä täysistunnoissa viitattiin kansalaisten julki-
tuomiin epäkohtiin ja elämänkohtaloihin.1 Tuomalla julkisuudessa esiin niin 
positiiviseksi kuin kielteiseksi koettuja yhteiskunnallisia arvoja, antoivat 
kansalaiset materiaalia puolueiden ja etujärjestöjen harjoittamaan poliitti-
seen tahdonmuodostukseen. Toisaalta julkinen keskustelu oli pitkälti myös 
mielikuvien ja pelien politiikkaa. Vaikka säännöstelyä ja sen synnyttämiä 
vaikutuksia tarkasteltiin kirjoituksissa hyvin erilaisista näkökulmista, tekste-
jä yhdistää niiden kertomuksellinen rakenne. Politiikan ammattilaisten  
tavoin sanomalehtien yleisönosastoihin kirjoittavat kansalaiset pyrkivät  
vetoamaan lehden lukijoihin ja vakuuttamaan heidät kuvaamansa asian 
merkittävyydestä. Vuokranantajien ja alivuokralaisten argumentaatiossa 
korostuivat erityisesti oikeusturvan ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden 
vaatimukset. Kirjoitukset toivat säännöstelyä koskevaan keskusteluun näkö-
kulman, jossa harjoitettua politiikkaa tarkasteltiin kansalaisten perusoikeuk-
sien näkökulmasta. Vuokrasäännöstelyn oikeudellinen legitiimiys asetettiin 
kyseenalaiseksi ja teksteissä vaadittiin voimakkain äänenpainoin suojaa jul-
kisen vallan väärinkäytöksiä vastaan. 

                                                                                                                            
2007, 88–90. 
1 Ks. esim. VP 1943 Ed. Saukkonen, 457; VP 1945 Ed. Tulenheimo, 1473; VP 1946 Ed. 
Tainio, 180; VP 1947 TA 34 Jern ym., 130; VP 1947 TA 302 Lappi-Seppälä ym., 655. 
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Yleisradio ja rauhaan palaaminen toisen maailmansodan  
jälkeen (1944–1950) 
Petri Karonen 
 
 
Johdanto 
 
Toisen maailmansodan lopputulos vaikutti monin tavoin suomalaisten elä-
mään ja Suomen asemaan. Sodan akuutteja vaikutuksia on tutkittu ennen 
muuta poliittisen historian näkökulmasta, mutta myös esimerkiksi sodan 
taloudellisia vaikutuksia on ansiokkaasti tutkittu. Samalla on käynyt selväk-
si, että yksiselitteistä sodan päättymisen määritelmää ei voida löytää, vaan 
Ilkka Nummelan sanoin määrittelyssä on ”oltava joustava”.1 

Seuraavassa tarkastellaan yhtä erityiskysymystä eli sitä, kuinka Oy 
Suomen Yleisradio (seuraavassa Yleisradio) reagoi tai suuntasi toimintaansa 
tappioon päättyneen sodan jälkimainingeissa. Yleisradion historiaa on tut-
kittu jo sangen runsaasti, sillä yhtiön täyttäessä 70 vuotta aihepiiristä jul-
kaistiin kolmeosainen historiasarja.2 Yleisradion ja valtiovallan suhde oli 
läheinen sodan aikana, mikä osaltaan aiheutti merkittäviä muutospaineita 
syyskuun 1944 jälkeen. Äärivasemmisto ja ns. uudet voimat kritisoivat  
voimakkaasti Yleisradiota heti välirauhanteon jälkeen, eikä se voinut olla 
välittymättä sekä yhtiön sisäiseen toimintaan että välitettyyn ohjelmistoon. 
Kaikille vastuullisille ja asioista perillä oleville tahoille oli selvää, että 
Yleisradio käytännössä ainoana kaikki kansalaiset tavoittavana joukkovies-
tintävälineenä oli yksinkertaisen vahva media, kun kamppailtiin asemista 
ja ”Suomen suunnasta” toisen maailmansodan jälkeen. Sodan päättyminen 
                                                 
1 Nummela 1993a, 39–40. Ks. rajauksista ja aihepiirin tutkimuksesta esimerkiksi Jussila 
1990; Majander 2004.  
2 Vihavainen 1996, l; Salokangas 1996, l; Oinonen 2004. Mediahistoriasta ja sen tutkimuk-
sesta ks. ennen muuta Salokangas 2004: 4, 483–492; Vuorio 2009.  
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aiheuttaa aina suuria ongelmia yhteiskunnassa, sillä jo yksin yhteiskunnan 
yleisessä rauhoittamisessa on runsaasti päänvaivaa vastuullisille päättäjille. 
Toisen maailmansodan jälkeen ns. henkisten vaurioiden minimointi ja sodan 
muistaminen kaikissa muodoissaan ovat olleet keskeisiä suomalaisen  
yhteiskunnan kompastuskiviä, sillä esimerkiksi poliittisten ja taloudellisten 
ongelmien ratkaisussa onnistuttiin paljon paremmin. Yleisradio oli henkisen 
rauhaan palaamisen ytimessä.1  

Tutkielma perustuu ennen muuta Yleisradion ohjelmaneuvoston kes-
kusteluihin, päätöksiin ja ohjelmistosuunnitelmiin. Ohjelmaneuvostossa 
käsiteltiin tavallisesti kolmen – neljän viikon ohjelmasuunnitelmat kerralla, 
joten mainittujen tietojen perusteella pystytään jossain määrin havainnoi-
maan ohjelmiston rakenteen muutoksia. Kuitenkin kaikkein tärkeimmät 
asiakirjat tässä yhteydessä olivat tavallisesti ohjelmajohtajien laatimat,  
vähintään puoli vuotta eteenpäin käsittävät ohjelmistosuunnitelmat, joiden 
yhteydessä kommentoitiin usein tulevia ohjelmia, perusteltiin valintoja ja 
linjattiin toimintaa. Suunnitelmat tavallisesti myös toteutuivat, kuten erinäi-
sissä ohjelmiston jälkikäteistarkastuspöytäkirjoista havaitaan. Silti kiinnos-
tavia ovat nimenomaan tapaukset, joissa asiat eivät syystä tai toisesta men-
neet toivotulla tavalla. Jotta olisi mahdollista tutustua ohjelmatoiminnan 
muutoksiin niin ”Vaaran vuosien” kuin ”Hellaradion” ajan ylitse, on tarkas-
telujaksoksi otettu aika elokuun alusta 1944 vuoden 1950 loppuun.2 
 
 
Sota-ajan jatkuminen rauhan solmimisen jälkeen 
 
Elokuussa 1944 ohjelmisto sisälsi suuren määrän suoraan sotalaitokselle 
suunnattua ohjelmistoa ja puolustusministeriön katsauksia. Lähetyksissä 
toistuivat asemiestiedotukset ja -uutiset sekä sotatilannekatsaukset. Samassa 
yhteydessä toistuivat erilaiset siirtoväkeä koskevat ohjelmat. Monet uhmak-
kaasti otsikoidut ohjelmat, kuten sunnuntaina 6.8.1944 esitetty ”Karjala on 
meidän. Karjalaisten ohjelmahetki” tai ”Lauluja Karjalasta” jäivät syyskuun 
1944 jälkeen pois. Monen viikon päähän suunnitellut ohjelmanumerot eivät 
tietenkään helposti kääntyneet poliittisten tilanteiden muutosten mukaisesti. 
Tämä lienee yksi tärkeä syy siihen, että jatkossa erilaisia ”erikoistunteja” 
ilmaantui ohjelmistoon entistä useammin: tuolloin erilaiset tilanteen mukai-
                                                 
1 Ks. rauhaan palaamisen problematiikasta esimerkiksi Karonen ja Tarjamo 2006. 
2 Elinkeinoelämän Keskusarkisto (ELKA), Mikkeli: Yleisradio, Keskuskanslia, Ohjelma-
neuvoston pöytäkirjat 1944–1950 (Signumit 1467–1474) (Jatkossa Yle, ONP). Yksityisten 
henkilöiden tietojen hankinnassa keskeisiä tiedonlähteitä ovat olleet Kansallisbiografia 
(http://www.kansallisbiografia.fi/kb/, viitattu 31.1.2010) (jatkossa Kansallisbiografia) ja 
kansanedustajina toimineista ohjelmaneuvoston jäsenistä ”Kansanedustajat 1907–”  
-matrikkeli (http://www.eduskunta.fi/thwfakta/hetekau/hex/hx3300f.htm) (viitattu 31.1.2010). 
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set toimintatavat jäivät pois. Aikaa myöten ohjelmiston kaavoittumisesta tuli 
ongelma.1  

Esitelmissä olivat aluksi keskiössä nimenomaan siirtoväkeen ja sen 
hyvinvointiin liittyvät kysymykset2, mutta pian niitä alettiin pitää massa-
psykologiasta, ”joukon toiminnasta sielutieteen näkemänä” sekä ”arvojärjes-
tyksestä ja johtamisesta”. Yleisradio lähetti luentoja myös ”Pienten kansojen 
panoksesta maailmanhistoriassa.”3 Ylipäätään syksyn 1944 esitelmistä mo-
net liittyivät historiallisiin aiheisiin, ja esitelmöitsijöinä käytettiin sota-
aikana merkittävissä asemissa toimineita henkilöitä.  

Ohjelmaneuvosto pääsi kokouksessaan 25.9.1944 ensimmäisen kerran 
pohtimaan suunnitelmia, joiden laadinnassa oli ainakin osin voitu ottaa 
huomioon rauhaan palanneen yhteiskunnan ongelmat. Esimerkiksi sunnun-
tain 1.10.1944 ohjelmasuunnitelmassa Lahden lähetysasemassa muutos ei 
vielä näkynyt, sillä yhteensä 17 tunnin ohjelma sisälsi edelleen runsaasti 
puolustusvoimain tiedotuksia, siirtoväen asuttamiseen ja karjalaisten elä-
mään liittyviä esityksiä sekä sotainvalidiviikon avajaisjuhlat.4 

Syyskuussa 1944 jatkettiin edelleen suuren suosion sota-aikana saa-
neita Asemiesiltoja, joita järjesti Propaganda-aseveljet ry.5 Lokakuun alussa 
1944 yhtiön pääjohtaja J. V. Vakio jätti ohjelmaneuvoston pohdittavaksi, 
pitäisikö asemiesiltoja ”muuttuneissa olosuhteissa” enää jatkaa. Ohjelma-
neuvosto katsoi, että niistä voitaisiin uudessa tilanteessa luopua, joskin jo-
tain samankaltaista ohjelmistoa kaivattiin silti. Ohjelma jäi tällä nimellä pois 
heti kenttäarmeijan demobilisaation loppuunsaattamisen jälkeen, sillä 
7.12.1944 perinteisellä ohjelmapaikalla esitettiin ”Torstain toiveilta”, jonka 
tuotti – aivan kuten viimeiset Asemiesillatkin – Finlandia-ohjelmapalvelu.6  

Ensimmäiset suoraan rauhaan palaamisen ongelmiin liittyneet esitel-
mät alkoivat lokakuun 1944 alkupuolella. Tuolloin ministeri K. A. Fager-
holm esitelmöi aiheesta ”Eräitä uuden asemamme luomia sosiaalisia ongel-
mia.”7 ”Sotaisia” ja sodan muistamiseen liittyviä aiheita esiintyi runsaasti 
koko syksyn 1944 ohjelmasuunnittelussa, mutta kyse on nimenomaan sodan 
uhrien muistamisesta. Siirtoväen sankarivainajia muistettiin lokakuun lopul-
la kenttäpiispa Joh. Björklundin johtamalla muistojumalanpalveluksella. 
Sotaorpojen parissa tehtävään työhön perehdyttiin marraskuun alussa sota-

                                                 
1 ELKA Yle, ONP, esimerkiksi ”ensimmäinen viikko 28.7.1944”.  
2 ELKA Yle, ONP, ohjelmasuunnitelmat (OS) 11.8.1944 (Lahti), 12.8.1944 (Vaasa). 
3 ELKA Yle, ONP 11.9.1944, OS 28.9.1944.  
4 Puolustusministeriön sunnuntaiaamun tiedotukset lakkasivat marraskuun alkuun mennessä 
1944. – ELKA Yle, ONP 25.9.1944, OS 1.10.1944.  
5 ELKA Yle, ONP, ”Lisälehti ensimmäiseen viikkoon” (25.8.1944), ohjelma 7.9.1944.  
6 ELKA Yle, ONP 2.10.1944, 19.10.1944, 26.10.1944, 30.10.1944, 2.11.1944, 9.11.1944, 
27.11.1944, OS 7.12.1944.  
7 ELKA Yle, ONP 2.10.1944, OS 8.10.1944.  
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orpoviikon alkaessa ohjelmassa ”Heidän isiensä työ velvoittaa.”1 Mitä pi-
demmälle akuutista sota-ajasta siirryttiin, sitä aktiivisemmin sodan aiheut-
tamista haavoista vaiettiin. On vaikea nähdä, kuinka edes vuonna 1945 olisi 
voitu otsikoida ohjelmia kuin vielä vuotta aiemmin, jolloin Tampereelta 
esitettiin ohjelma nimeltä ”Nyt juhlimme sotaorpojemme kanssa”2 tai Tu-
rusta tunnin lähetys otsikolla ”Sotavammasairaalan henkilökunnan elämyk-
siä”.3 Tulevina vuosina Yleisradio jätti tällaiset teemat kokonaan käsittele-
mättä – ainakin ohjelmasuunnittelun otsikkotasolla – ja siirtyi yhteiskunnan 
progression tarkasteluun ja siten lakaisi osaltaan rauhaan palaamiseen liitty-
viä ongelmia maton alle.  

Rauhaan palaamisen akuutit ongelmat konkretisoituivat pian, kun 
marraskuussa 1944 Suomen kenttäarmeija oli kotiutettava kovalla kiireel-
lä. ”Rintamalta kotiutuneen elämyksiä” käsiteltiin marraskuun alussa.4 Sa-
moin marraskuun puolimaissa mm. ns. asevelisosialistien eturivin miehiksi 
nousseet Unto Varjonen ja Väinö Leskinen olivat keskustelemassa ”kotiin-
paluusta” muiden veteraanien kanssa.5 Marraskuussa otettiin useissa ohjel-
missa vastaan ”rintamalta palaavat asemiehet”. Samaan aikaan alkoivat oh-
jelmat, joissa käsiteltiin veteraanien koulutus- ja työllistymismahdollisuuk-
sia.6 
 
 
Neuvostoliitto ja Hella Wuolijoki Yleisradioon 
 
Ensimmäiset merkit ohjelmatoimintaan liittyvästä poliittisesta uudelleen-
suuntautumisesta näkyivät marraskuun lopulla 1944, kun toimitusjohtaja 
Vakio esitteli suunnitelmiaan Neuvostoliittoa käsitteleviksi ohjelmiksi. Pai-
kalla oli tuolloin ensimmäisen kerran ohjelmaneuvoston lisäjäseneksi valittu, 
maanpetturuudesta aikanaan elinkautiseen vankeuteen tuomittu ja vastikään 
vapautettu kirjailija Hella Wuolijoki. Yleisradion uudistamisen uutta tilan-
netta vastaavaksi voi melko tarkasti ajoittaa juuri tähän ajankohtaan. Tämän 
jälkeen Neuvostoliitto oli jatkuvasti esillä Yleisradion ohjelmista puhuttaes-
sa.7 Varsinainen myllytys alkoi joulukuun puolimaissa 1944, jolloin ohjel-

                                                 
1 ELKA Yle, ONP 23.10.1944, OS, ”lisälehti” 29.10.1944, 5.11.1944.  
2 ELKA Yle, ONP 30.10.1944, OS 10.11.1944.  
3 ELKA Yle, ONP 11.12.1944, OS 17.12.1944.  
4 ELKA Yle, ONP 30.10.1944, OS 8.11.1944.  
5 ELKA Yle, ONP 30.10.1944, OS 13.11.1944. Ks. myös esimerkiksi ELKA Yle OPN 
4.12.1944, OS 19.12.1944. 
6 ELKA Yle, ONP 6.11.1944, OS 12.11.1944, 15.11.1944; ONP 13.11.1944, ”lisälehti” 
19.11.1944; 27.11.1944, OS 24.11.1944, OS 3.12.1944, 4.12.1944; OPN 4.12.1944, OS 
(tänään-lähetyksen ohjelmat 28.11.1944 ja 30.11.1944), 1.12.1944, OS 10.12.1944. 
7 ELKA Yle, ONP 27.11.1944; Vihavainen 1996, 281.  
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maneuvosto käsitteli Suomi-Neuvostoliitto-seuran (SNS) Malmin osaston 
kirjettä, jossa uhkaavaan sävyyn vaadittiin pääsyä Yleisradioon esittämään 
kantansa ajankohtaisiin asioihin. Ohjelmaneuvosto kuitenkin korosti vasta-
uksessaan, että ”Yleisradion on itsensä edelleenkin huolehdittava ajankoh-
taisista radioesitelmistä.”1 

SNS:n arvostus nousi kuitenkin pian, kun tammikuun alussa 1945 kä-
siteltiin ohjelmajohtaja Ilmari Heikinheimon laatimaa muistiota ”Venäjää 
koskevasta ohjelmistosta”. Hella Wuolijoki vaati, että neuvoa kysyttäisiin 
SNS:ltä, jolla olisi ”ohjeita ja aineistoa näitä ohjelmia varten”. Ohjelma-
neuvosto toivoikin seuralta ehdotuksia. Lisäksi ilmoitettiin, että Valvonta-
komission kanssa oli sovittu, että viikossa olisi kaksi 15 minuutin ohjelmaa, 
joissa esiteltäisiin venäläistä musiikkia: valvontakomissio oli luovuttanut 
Yleisradiolle tarkoitukseen 50 äänilevyä.2  

Yleisradion herkistyminen Neuvostoliittoon päin oli tämän jälkeen 
selvä. Vielä vuoden 1945 alussa saattoi ohjelmaneuvoston jäsen, tarkastaja 
Katri Antila toivoa, että Neuvostoliittoa koskevan ohjelmiston lisäksi lähe-
tettäisiin ”esityksiä toisistakin liittoutuneista maista, Englannista ja Ameri-
kasta” saaden vieläpä laajaa kannatusta. Käytännössä ohjelmiston esittelyis-
sä ei moniin vuosiin mainittu lainkaan Yhdysvaltoja, minkä lisäksi Britan-
niakin oli marginaalinen ainakin suhteessa itäiseen naapuriin.3 

Ensimmäiseksi todelliseksi koetinkiveksi välirauhansopimuksen jäl-
keisen Suomen Yleisradiolle nousi kuitenkin suhtautuminen maalisvaaleihin 
1945. Esitelmä- ja selostusosaston päällikkö Jussi Koskiluoma esitteli muis-
tionsa asiasta helmikuun alussa. Hän otti kielteisen kannan vaaliohjelmien 
lähettämiseen ja arvioi radioinnin olevan nimenomaan vakaiden olojen  
aikaan sijoitettua toimintaa. Hänen mukaansa Suomessa tilanne ei ollut kir-
joitusaikaan sellainen. Koskiluoman muissakin yhteyksissä varsin konsen-
sushakuinen ajattelutapa näkyi siinä, että hän halusi rauhoittaa kodit politii-
kan repiviltä konflikteilta. Lisäksi hän pelkäsi Yleisradion menettävän  
uskottavuutensa, mikäli tiedonvälitys epäonnistuisi, mm. siksi, että puhujat 
käsittelisivät liian tulenarkoja teemoja. Koskiluoma viittasi valtiovallan ja 
yhtiön toimilupasopimukseen, jossa keskeisellä sijalla oli puolueettomuuden 
vaatimus. Ohjelmajohtaja sanoi suoraan, että kaikkia potentiaalisia esiintyjiä 
ei voitaisi laskea ääneen, vaan puheita olisi sensuroitava; se taas olisi kiusal-
lista. Ohjelmaneuvoston kanta asiaan oli toinen ja se halusi sallia vaali-
esitelmät. Koskiluoma teki uuden esityksen, joka lähti siitä, että Valtion 

                                                 
1 ELKA Yle, ONP 15.12.1944; Pirkko Koski, Hella Wuolijoki, Kansallisbiografia.  
2 Aluksi osa ohjelmista tilattiinkin SNS:ltä. – ELKA Yle, ONP 8.1.1945, myös liite 5 (Il-
mari Heikinheimo 28.12.1944); 8.8.1949, myös liite 54 (Jussi Koskiluoman muistio 
8.8.1949); Vihavainen 1996, 266–267.  
3 ELKA Yle, ONP 22.1.1945; Vihavainen 1996, 266.  
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Tiedotuskeskus (VTK) päättäisi, mitkä suuret puolueet otettaisiin mukaan 
keskusteluihin ja että VTK saisi etukäteen tarkastaa tekstit. Lisäksi kaikki-
nainen yksilöön käyvä kritiikki ja ulkopoliittisesti arkaluonteisten aineisto-
jen esittäminen olisi ehdottomasti kiellettyjä.1  

Ensimmäisen kerran rauhaan palaamisen jälkeen puututtiin yksittäisiin 
esitelmöitsijöihin ja heidän aiheisiinsa vuoden 1945 alkupuolella. Maalis-
kuun puolimaihin oli suunniteltu sodan aikana monissa merkittävissä tehtä-
vissä toimineen tohtori L. A. Puntilan ruotsalaisuutta Suomessa käsittelevää 
esitelmää, josta Hella Wuolijoki kuitenkin totesi, että ”tri Puntila ei olisi, 
hänen sodan aikana edustamansa poliittisen asennoitumisensa vuoksi annet-
tava esiintyä radiossa.” Kansanedustaja, ns. kuutosten jäsen Kaisu-Mirjami 
Rydberg (SKDL) ja päätoimittaja Eino Kilpi (SDP, myöh. SKDL) kannatti-
vat esitystä, joka kuitenkin jäi tässä vaiheessa pöydälle. Viikon päästä edel-
lisestä ohjelmajohtaja Heikinheimo ilmoitti esitelmän poisjäännistä. Hän 
ilmoitti kantanaan, että ”vaatimus ko. esitelmän poistamiseksi ei perustu 
asiallisiin syihin”.2 Vastaava ajojahdin henki jatkui taas viikon päästä, kun 
esiteltiin tulevan viikon ohjelmaan tehtyjä täydennyksiä. Maaliskuun lopulle 
oli merkitty pidettäväksi toimittaja T. Hiisivaaran ohjelma ”Neuvostoliiton 
armeija ja sen sotapäälliköt”. Rydbergin ja Wuolijoen mukaan ”Hiisivaara 
ei sodan aikana julkisuudessa tunnetuksi tulleen ulkopoliittisen orientoitu-
misensa vuoksi ole sopiva henkilöt (!) ko. esitelmää pitämään.”3 

SNS puolestaan vaati keväällä 1945, että sen tulisi saada viikossa vä-
hintään tunti radioaikaa toimintansa ja päämääriensä esittelyyn, mutta pää-
töstä asiassa lykättiin moneen kertaan, koska ohjelmajohtaja Heikinheimo 
vetosi samalla tavalla kuin aikaisemmin Yleisradion toiminnan periaatteisiin. 
Mahdollisesti Heikinheimon varaukselliseen suhtautumiseen vaikutti se, että 
seuran puheenjohtajan Aimo Rikan nimissä lähetetyssä kirjeessä todettiin 
yhtiön keskittyneen ohjelmistossaan ”toisarvoisiin ja merkityksettömiin 
tavoitteisiin”. Tilannetta ei ainakaan helpottanut samassa yhteydessä julki-
tullut seuran Viinikan-Järvensivun paikallisosaston kirje, jossa vähintään 
yhtä suorasukaiseen sävyyn vaadittiin, että Yleisradio ottaisi ohjelmistoonsa 
mm. venäläisiä kansanlauluja sisältävän kuorolauluharjoitusohjelman. Tälle 
puolen tunnin lähetykselle esitysaikakin oli valmiina: viikoittain sunnuntai-
sin klo 10.00–10.30 eli kirkonmenojen kanssa päällekkäin.4 

                                                 
1 VTK:sta Perko 1988, 47. ELKA Yle, ONP 5.2.1945, liite 14; ONP 12.2.1945, liite 17. 
Koskiluomasta Vihavainen 1996, passim.; Salokangas 1996, passim.; Eero Saarenheimo, 
Jussi Koskiluoma, Kansallisbiografia.  
2 ELKA Yle, ONP 26.2.1945, OS 11.–17.3.1945 (liite 22); ONP 5.3.1945; Vihavainen 
1996, 258.  
3 ELKA Yle, ONP 12.3.1945, OS 18.–24.3.1945 (täydennyksiä, liite 28); vrt. Vihavainen 
1996, 258, 267. 
4 ELKA Yle, ONP 3.4.1945, liite 40 (SNS:n kirje 27.3.1945), liite 41 (SNS:n Viinikan-
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Asiaan palattiin toukokuun alussa 1945 samassa kokouksessa, jossa yhtiön 
uusi pääjohtaja Hella Wuolijoki oli ensimmäistä kertaa paikalla. Ohjelma-
neuvosto päätti ”(k)äydyn keskustelun jälkeen – – että ohjelmaan järjeste-
tään viikoittain noin tunnin verran eri ohjelmamuotoja käsittäen Neuvosto-
liittoa koskevaa ohjelmaa käyttäen ohjelman järjestelyssä ja asiantuntijana 
Suomi-Neuvostoliitto Seuraa.”1 Kritiikkiä ohjelmiston tasosta kuului alusta 
alkaen, sillä jo heinäkuussa 1945 konsulentti Lauri Suoja esitti, että ”Kuu-
lumisia Neuvostoliitosta” -ohjelma voitaisiin jättää ”saatujen kokemusten 
perusteella kokonaan pois ohjelmasta”. Ohjelmajohtaja Heikinheimo yhtyi 
arvosteluun, mutta tuloksena oli vain lupaus muuttaa ohjelmaa yleisemmälle 
tasolle.2 
 
 
Hella Wuolijoki ja Yleisradion uudistaminen 
 
Hella Wuolijoesta tuli Yleisradion muutosjohtaja. Hän esiintyi pääjohtajana 
radiossa toukokuun lopussa 1945 ”Uudeksi luudaksi” itseään kutsunut Wuo-
lijoki esitti ohjelmansa, joka oli epädiplomaattisuudessaan lähes vertaansa 
vailla. Pääjohtaja katsoi aiemman linjan virheelliseksi, sillä sodan aikana 
radio oli ”alennustilassa”: radiossa oli ollut pakko esittää Valtion tiedoitus-
laitoksen (VTL) ja Päämajan tiedotusosaston sotapolitiikkaa palvelleita 
tekstejä. Suomen Tietotoimistokin (STT) oli lähettänyt saksalaisia ”pimitys-
tietoja” ja propagandaa. Erityisen epämääräisiä olivat suurta suosiota nautti-
neet Propaganda-Aseveljet. Nimeltä mainiten ”vihapropagandaa” levittivät 
Jahvetti (Yrjö Kilpeläinen) ja nimimerkki Eskon puumerkki, jonka takaa 
löytyi Propaganda-Aseveljienkin voimahahmo Reino Wilhelm Palmroth. 
Ylisummaan pakinoitsijat olivat olleet kelvottomia ja pätevämpää väkeä 
palkattaisiin. Wuolijoen mukaan kansan oli päästävä mukaan tiedonvälityk-
seen, tietojen tuli olla puolueettomia, sillä ”Yleisradio on nyt vapaa puhu-
maan totuutta kansalle”. Kerta toisensa jälkeen hän palasi siihen, kuinka 
jatkossa kuultaisiin runsaasti Neuvostoliitto-aiheisia ohjelmia.3 Näin jälkikä-
teen arvioiden repivä esiintyminen johti siihen, että uudella pääjohtajalla oli 
alusta alkaen vastassaan suomalaisen toimittajakunnan parhaimmisto, suuri 
osa VTL:n sodan aikana rutinoistuneista älymystön edustajista sekä STT:n 
länsimielinen henkilöstö, kriittisistä yksilöistä puhumattakaan.  

                                                                                                                            
Järvensivun paikallisosasto Yleisradiolle); ONP 9.4.1945.  
1 ELKA Yle, ONP 7.5.1945; vrt. Vihavainen 1996, 267; Kinnunen 1998, 295–296. 
2 ELKA Yle, ONP 16.7.1945, 30.7.1945. 
3 Hella Wuolijoen virkaanastujaispuhe 31.5.1945. –Yleisradio, Elävä arkisto http://yle. 
fi/elavaarkisto/ (viitattu 31.1.2010); Salokangas 1996, 34; 297; Oinonen 2004, 71–72, 84.  
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Wuolijoen pääjohtajakauden alussa äärivasemmiston ääni kuului huomatta-
vasti useammin kuin muiden poliittisten ryhmien. Sodan jälkeen kiinteä 
viikoittainen, noin tunnin mittainen erityisohjelma Neuvostoliiton oloista oli 
merkittävä mediavoitto yhteiskunnallista muutosta toivoville ryhmille.  
Jumalanpalveluksia ei sentään siirretty kuorolauluharjoitusten tieltä, mutta 
muuten uusi pääjohtaja teki voitavansa aiemmin Suomen radiossa äänettä 
jääneiden ryhmien hyväksi. Siinä sivussa Wuolijoki kuitenkin pilasi lopulli-
sesti maineensa häneen jo lähtökohtaisesti kriittisesti suhtautuneissa piireis-
sä, eikä esimerkiksi pääjohtajan päätös radioida kommunistivetoisen Entis-
ten Sotilaiden Toverikuntien Liiton juhla kesällä 1945 parantanut tilannetta.1 
Wuolijoki teki alusta alkaen useita voimakasta vastustusta herättäneitä pää-
töksiä. Jo ensimmäisistä kuukausista lähtien osa ohjelmaneuvoston jäsenistä 
ei karttanut tuoda eriäviä mielipiteitä pääjohtajan linjaa kohtaan.2  

Neuvostoliiton lähimenneisyys ja nykytila olivat voimakkaasti esillä 
syysohjelmakaudesta 1945 lähtien, sillä Heikinheimon erottua uudeksi oh-
jelmajohtajaksi nousseen Jussi Koskiluoman esitys elokuussa 1945 luetteli 
yli 20 esitelmää, jotka oli tarkoitus lähettää näistä teemoista. Kaikkia suun-
nitelmia ei pystytty toteuttamaan välittömästi, mutta painopisteen muutos oli 
silti selvä. Teatteriosasto, jonka johtajaksi oli kiinnitetty kiistelty vasemmis-
tolainen Erkki Vala, keskittyi ajankohtaisiin kuunnelmiin: ”Erikoista  
huomiota tullaan kiinnittämään näytelmiin, joissa sodanaikaiset tai sodan-
jälkeiset probleemit saavat valaistusta. Sellaisia on jo ilmestynyt kolmessa 
suuressa voittajavallassa.” Siksipä ohjelmistossa oli esimerkiksi John Stein-
beckin Norjan valloitusta käsittelevä ”The Moon is Down”, Bertolt Brech-
tin ”Barbara peloton” ja kotimaisista hengentuotteista aikanaan ankaraa  
kritiikkiä ohjelmaneuvoston porvarillisista piireistä saanut Elvi Sinervon 
pienoiskuunnelma ”Desantti”.3  

Silti paljas puoluepolitiikka oli ohjelmaneuvostossa esillä ensimmäisi-
nä sodan jälkeisinä vuosina vain harvoin. Syyskuussa 1945 konsulentti Lau-
ri Suoja ja tarkastaja Katri Antila puuttuivat asiaan samassa kokouksessa, 
jossa Ilmari Heikinheimo ilmoitti erostaan: ”radion ohjelmatoiminta on vas-
toin tähänastisia periaatteita vedetty puoluepolitiikan piiriin”4. Suoja ja An-
tila palasivat teemaan syksyllä, mutta keskustelussa esimerkiksi SDP:n, 

                                                 
1 ELKA Yle, ONP 16.7.1945.  
2 ELKA Yle, ONP 13.8.1945, 27.8.1945. Hella Wuolijoesta Yleisradiossa, vrt. Tuomioja 
2007, erityisesti 323, 326, 338.  
3 ELKA Yle, ONP 27.8.1945, liite 89 (Koskiluoman muistio 9.8.1945 syysesityskauden 
ohjelmasuunnitelmasta, teatteriosaston allekirjoittamaton muistio 8.8.1945), OPN 
20.1.1946, Koskiluoman ohjelmasuunnitelmamuistio 15.1.1946; Oinonen 2004, 74. 
4 ELKA Yle, ONP 3.9.1945. 
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myöhemmin SKDL:ään siirtynyt, kuutosiin kuulunut Eino Kilpi piti nykyi-
siä radio-ohjelmia vapaampia ja suvaitsevaisempia kuin aiemmin.1  

Viimein vuoden 1946 aikana suoraan sotaan liittyneet teemat jäivät 
vähitellen taustalle, ja siirryttiin käsittelemään laajemmin mm. sotakorvauk-
sia ja muita ajankohtaisia aiheita. Sellainen oli muun muassa ”Meidän vuo-
sisatamme” -niminen opintoesitelmäsarja, joka käsitti yhteensä 12 esitelmää 
taloudesta, valtiollisesta elämästä ja tekniikasta sekä yhteiskunnallis-
kulttuurisista ilmiöistä. Saman vuoden alussa aloitti suosituksi osoittautunut 
Metsäradio, sillä valtakunnan taloudellisen selviytymisen kannalta hakkuu-
urakoiden täyttäminen oli tärkeää. Yhteiskunnalliset ja päivänpoliittiset 
teemat veivät moniksi vuosiksi suomenkielisestä ohjelmistosta aiemmin 
paljon käsitellyt historialliset esitelmät, minkä jälkeen niitä saattoi kuulla 
vain ruotsinkielisissä ohjelmissa.2 

Vaikka esimerkiksi lehdistöpolemiikki Wuolijoen johtajakaudella oli 
voimakasta alusta alkaen, niin siitä huolimatta vuosina 1945 ja 1946 suuri 
osa ohjelmistoneuvoston asioista hyväksyttiin ilman muutosehdotuksia tai 
pöytäkirjoihin kirjattua kritiikkiä.3 Arvostelu voimistui vuoden 1947 alusta, 
ja sitä jatkui aina Wuolijoen erottamiseen saakka. Vastikään ohjelmaneu-
voston jäseniksi nimitetyt pitkän linjan SDP:n kansanedustaja Tuomas 
Bryggari ja Maaseudun Nuorten Liiton toiminnanjohtaja, myöhempi Maa-
laisliiton pitkäaikainen kansanedustaja ja moninkertainen ministeri Atte 
Pakkanen olivat erityisen teräviä kriitikkoja. Bryggari kritisoi Työväen  
Sivistysliiton edustajan lausuntoa, jonka mukaan Suomen sotakorvaukset 
olisivat olleet ”odottamattoman lievät”. Vastaavasti Pakkanen totesi maa-
seudulla esiintyvästä tyytymättömyydestä erinäisten ns. erikoistuntien  
”henkeen”: kritiikki koski niin ”Maamiehen tuntia”, ”Työmiehen tuntia” 
kuin ”Metsäradiotakin”. Pakkanen mm. ihmetteli ohjelmissa voimallisesti 
korostettuja työntekijöiden oikeuksia, heidän velvollisuuksiensa esittelyn 
jäädessä paljon vähemmälle.4  

Atte Pakkasella oli myös huomautettavaa sinänsä jo aikanaan paljon 
arvostusta saaneesta ”Pienoisparlamentti” -ohjelmasta, joka oli yksi Wuoli-
joen aloitteista. Pakkanen kysyi osallistujien valintaperusteista. Pääjohtajan 
mukaan edustajat ovat kaikista puolueista ja ”kirvesmies Niemi” 
ti ”kansan ääntä”. Maalaisliiton edustajat Lennart Heljas ja Veikko Venna-
mo toivoivat, että keskustelijat edustaisivat tasapuolisesti kaikkia puolueita. 

                                                 
1 ELKA Yle, ONP 5.11.1945, 26.11.1945.  
2 Ks. esimerkiksi ELKA Yle, ONP 20.1.1946, Koskiluoman ohjelmasuunnitelmamuistio 
15.1.1946, ruotsinkielisen toimituksen ohjelmamuistio, 10.1.1946; ONP 23.9.1946, liite 60 
(päiväämätön ohjelmasuunnitelma syys- ja talvikaudelle 1946–1947).  
3 Vihavainen 1996, 292–293.  
4 ELKA Yle, ONP 7.1.1947.  
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Pakkanen esitti, että kansan ääneksi istutettaisiin eri puolueiden edustajia. 
Wuolijoki yhtyi kantaan, kunhan sopivia puhujia löydettäisiin.1  

Pääjohtaja esitti kesäkuussa 1947 ajatuksensa viikoittaisesta ”Puhuva 
sanomalehti”-nimisestä ohjelmasta, jossa käsiteltäisiin kulttuuria, katsauksia 
radio-ohjelmistoon sekä ”torjuttaisiin radiota vastaan tehtyjä hyökkäyksiä”. 
Atte Pakkanen esitti epäilyksensä ohjelman puolueettomuudesta ja jätti pöy-
täkirjaan eriävän mielipiteensä; samoin teki Lennart Heljas. Wuolijoki julisti 
ohjelmaneuvoston hyväksyneen ohjelman aloittamisen.2 Viimeistään kesäs-
tä 1947 Wuolijoen asema oli jo sangen epävarma Yleisradiossa, sillä kritiik-
ki ei enää pitkään aikaan ollut kohdistunut yhtiöön sinänsä, vaan nimen-
omaan pääjohtajaan ja hänen persoonaansa. Tilannetta ei ainakaan paranta-
nut se, että Wuolijoki katsoi asiakseen hylkiä varsinkin Kansallisen Ko-
koomuksen pyyntöjä päästä eetteriin.3  

Ohjelmaneuvosto jakautui vähitellen entistä selvemmin pääjohtajan 
kannattajiin ja hänen vastustajiinsa. Ensimmäisinä sodan jälkeisinä vuosina 
kritiikki oli varsin vaimeaa, mutta voimistui ajan myötä ankaraksi vastus-
tukseksi. Vuoden 1948 alusta radio-ohjelmista keskusteltaessa jälkitarkas-
tuksen merkitys korostui, kun ohjelmaneuvoston porvarillisten puolueiden 
edustajat, usein sosialidemokraattien vahvasti tukemina, alkoivat entistä 
terävämmin viitata ulkopoliittisiin näkökantoihin ja vaativat aiempaa äänek-
käämmin tasapuolista asioista raportointia. 4  Muutos liittyy sekä Suomen 
aseman vahvistumiseen Pariisin rauhan solmimisen jälkeen että Liittoutu-
neiden Valvontakomission maasta poistumiseen. Suomalaiset alkoivat tun-
tea olevansa omillaan. Kuitenkin yhtä aikaa kehityksen kanssa Neuvostolii-
ton paine Suomen aseman muuttamiseksi kasvoi, ja siksikin ohjelmiston 
tasapuolisuuskysymykset olivat aiempaa enemmän esillä.5 

Atte Pakkanen aloitti ulkopoliittisesti arkojen aiheiden käsittelyä kos-
kevan arvostelun, kun hän kritisoi tammikuussa 1948 Kreikan sisäpolitiik-
kaa käsitellyttä ohjelmaa, josta sai hänen mukaansa käsityksen, että laillista 
hallitusta vastaan taistelleet sissit olisivat maan aito hallitus. Sosiaalijohtaja, 
SVUL:n voimamies Akseli Kaskela yhtyi Pakkasen kantaan, jonka mu-

                                                 
1 ELKA Yle, ONP 7.1.1947, ks. myös 2.6.1947.  
2  Ohjelma-aikaa lyhennettiin ensin ja Wuolijoen erottamisen jälkeen se lakkautettiin. – 
ELKA Yle, ONP 2.6.1947, 23.2.1948, 12.9.1949, liite 60. 
3 ELKA Yle, ONP 28.7.1947, 11.10.1948. 
4 Ohjelmaneuvoston kritiikki kohdistui mitä suurimmassa määrin tiettyihin ohjelmiin. Sen 
sijaan Hella Wuolijoen persoonaan liittynyt kritiikki oli neuvostossa vähäistä, joskin nuri-
naa herätti varsin usein se, että pääjohtajan omaa tuotantoa esitettiin ohjelmistossa paljon. –
ELKA Yle, ONP 7.12.1948, 31.1.1949, vrt. myös 4.7.1949. SDP:ssä yhteistyö kommunis-
tien nähtiin syksystä 1947 viimein mahdottomaksi. – Soikkanen 1991.  
5 ELKA Yle, ONP 22.3.1948. Aikakauden yleiskuvasta esimerkiksi Haataja 1993; Nevakivi 
1996, 40–43. 
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kaan ”radioesiintyjien henkilökohtaisiin mielipiteisiin perustuvia kannanot-
toja ulkopoliittisista kysymyksistä” ei esitettäisi. Ohjelmaneuvosto asettui 
tukemaan näkemystä.1  

Vaatimuksia Yleisradion ohjelmiston aiempaa tiukemmasta kontrollis-
ta esitettiin jo paljon aiemmin kuin ns. Lex Jahvetti2 hyväksyttiin, sillä oh-
jelmaneuvostossa maalaisliittolaiset Paavo A. Viding, Lennart Heljas ja Atte 
Pakkanen esittivät talvella 1948 käytännössä ennakkosensuurin palauttamis-
ta tekemällä aloitteen ohjelmaneuvostoon perustettavasta työvaliokunnasta, 
joka ”yhtiön ohjelmajohdon kanssa laatisi yksityiskohtaisen ohjelman sekä 
tarkastaisi tärkeimpien ohjelmien käsikirjoitukset.” Ohjelmaneuvoston jäse-
nillä oli esittäjien mukaan vain niukasti mahdollisuuksia puuttua ohjelmien 
sisältöön. Ennakkotiedoissa mainittu otsikko ei kertonut riittävästi ohjelmas-
ta, josta ohjelmaneuvoston jäsenet kuulivat muiden radioluvan haltijain  
tapaan vasta esityshetkellä. Siksi ohjelmaneuvostolle tulisi antaa valtuudet 
kieltää joko määräajaksi tai kokonaan varoituksista huolimatta yksipuolista 
tietoa levittäneiden henkilöiden radioesiintymiset. Ehdotuksen tekijöiden 
mukaan tietoisuus tällaisesta mahdollisuudesta saattaisi hyvinkin riittää en-
nakkotarkastukseksi. Työvaliokuntaa ei perustettu, mutta ohjelmaneuvosto 
kehotti yhtiön johtokuntaa ja hallintoneuvostoa teroittamaan ohjelmavirkai-
lijoille, että ”Yleisradio noudattaa puolueettomuutta, tasapuolisuutta ja asial-
lisuutta.”3  Tietenkin tällaiset lauseet voidaan tulkita korulauseiksi, mutta 
viime vuosina niitä ei ollut kuultu kovinkaan usein. Kuten edellä havaittiin, 
jo ennen Wuolijoen johtajuuskautta oli joitakin esiintyjiä todella siirretty 
syrjään radiotoiminnasta.  

Ulkopoliittisen tilanteen arviointi nousi keskiöön hieman myöhemmin, 
ja tällä kertaa paljon edellistä vakavammassa muodossa. Generalissimus 
Stalin oli helmikuun lopulla 1948 lähettänyt presidentti J. K. Paasikivelle 
kirjeen, jossa toivoi Neuvostoliiton ja Suomen laativan samankaltaisen ystä-
vyys-, yhteistyö- ja avunantosopimuksen kuin jollaisen Neuvostoliitto oli jo 
aiemmin solminut useiden kansandemokratioiden kanssa.4 Maaliskuun alus-
sa ohjelmaneuvostossa käsiteltiin toimittaja Antti Vahterin ulkopoliittista 
katsausta, jossa luotiin selvät analogiat Neuvostoliiton kansandemokratioi-
den kanssa solmimien sopimusten ja parhaillaan käynnissä olevien Neuvos-
toliiton ja Suomen neuvottelujen välille. Ohjelmaneuvosto antoi äänestyk-

                                                 
1 ELKA Yle, ONP 19.1.1948, 23.2.1948, liite 13; Klemola, Heikki, Akseli Kaskela. Kan-
sallisbiografia. 
2 Laki sai nimensä tunnetun sodanaikaisen radioäänen Yrjö ”Jahvetti” Kilpeläisen (SDP) 
lakialoitteesta, jonka perusteella mm. Yleisradion hallintoneuvoston jäsenten valinta siirtyi 
yhtiökokoukselta eduskunnalle. – Ks. esimerkiksi Salokangas 1996, 13.  
3 ELKA Yle, ONP 9.2.1948, 23.2.1948, 10.5.1948, myös liite 41; Vihavainen 1996, 281, 
294–295. – Lennart Heljaksen roolista Yleisradiossa vrt. Murtorinne 2006, 202–210.  
4 Ks. esimerkiksi Visuri 1991, 152.  
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sen jälkeen Vahterille huomautuksen yksipuolisuudesta, jossa paralleelit 
esimerkiksi Unkarin ja Tsekkoslovakian ajankohtaisiin sopimuksiin ja po-
liittisiin järjestelmiin olivat ilmeiset. Käytännössä tämä johti toimittajan 
siirtämiseen pois tehtävistään, mikä oli tuon ajan Suomessa poikkeukselli-
sen ankara toimenpide.1  

Suomessa monissa piireissä pelättiin Itä-Euroopan kohtaloa keväällä 
1948, joten siinäkin mielessä kysymys asioiden esittämisestä radiossa oli 
tulenarka. Siksi maaliskuussa jouduttiin ottamaan järeät keinot käyttöön, 
kun aikakauden politiikan raportoinnissa keskiöön nousseen Pienoisparla-
mentin jäsenistössä esiintyi suurta halukkuutta keskustella asiasta ohjelmas-
sa. Pääjohtaja Wuolijoki oli maaliskuun puolimaissa poissa ohjelmaneuvos-
ton istunnoista, jolloin ohjelmajohtaja Jussi Koskiluoma johti puhetta ja 
kysyi neuvoston kantaa asiaan. Koskiluoma lienee omatoimisesti kieltänyt 
asian käsittelyn radiossa. Ohjelmaneuvosto katsoi menettelytavan oikeaksi, 
mutta paikalla ei tällöin ollut asiaan myötäsukaisesti suhtautuvia jäseniä. 
Pienoisparlamentin keskustelijat olivat kuitenkin sitkeästi sitä mieltä, että 
asiasta tuli keskustella, mutta ohjelmaneuvosto päätti uudessa kokoukses-
saan – kuultuaan Koskiluoman välittämänä ulkoministeri Carl Enckellin 
terveiset – edelleen kieltää keskustelun. Suomen valtuuskunta oli juuri tuol-
loin lähdössä salaiset ohjeet mukanaan Moskovaan. Ulkoministerin mukaan 
oli selvää, että ”Pienoisparlamentin” jäsenet tunsivat asian ja siksi esiinty-
minen radiossa mitä suurimmilla todennäköisyydellä aiheuttaisi vakavaa 
haittaa maalle. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri Erkki Härmä oli 
ilmoittanut pitävänsä välttämättömänä, että ohjelmaneuvosto pysyy aiem-
massa päätöksessään. Ohjelmaneuvoston jäsenistä mm. Moskovassa toimit-
tajakoulutusta 1930- ja 1940-luvulla saanut ja sodan aikana vangittuna ollut 
Aili Mäkinen (SKP) ja valistussihteeri Lauri (Lars) Junttila (SKP) jättivät 
pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä; heidän mielestään asiasta olisi keskustel-
tava. Viimein kokouksessa 22.3.1948 Wuolijokikin oli paikalla, ja tuolloin 
hän, kuten aiemmin poissa ollut ministeri Yrjö Murtokin (SKP, SKDL) yh-
tyivät Mäkisen ja Junttilan näkemykseen. Pääjohtaja ja Murto olivat sitä 
mieltä, ”ettei ohjelmaneuvostolla ole oikeutta määrätä, mistä ”Pienoisparla-
mentissa” keskustellaan”. Ohjelmaneuvosto ei kuitenkaan muuttanut aiem-
paa kantaansa, minkä lisäksi päätettiin, että muissakin ohjelmissa YYA-
neuvotteluista saisi puhua vain objektiivisesti.2  
 

                                                 
1 ELKA Yle, ONP 8.3.1948, 22.3.1948, liite 22 (Antti Vahterin ulkopoliittinen katsaus 
4.3.1948), 2.8.1948. Vahterista Auvinen 2005, 79–80; Manninen, Salokangas ja Erkko 
2009, 602 (kirjoittaja Salokangas).  
2 ELKA Yle, ONP 8.3.1948, 18.3.1948, 22.3.1948. Mäkisestä esimerkiksi Perko 1988, 122. 
Kommunistien aikeista ks. myös Haataja 1988, 227–231, 248–262. 
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Wuolijoen kausi päättyy, Yleisradio siirtyy rauhan aikaan 
 
Yleisradion rauhaan palaamisen kannalta yksi keskeinen tapahtumasarja, 
joka samalla sinetöi omalla tavallaan Hella Wuolijoen ajan päättymisen, 
liittyi radiossa esitettyihin Neuvostoliitto-aiheisiin ohjelmiin. Pääjohtaja oli 
omin päin syksyllä 1948 rekrytoinut tällaisten ohjelmien toimittajaksi lie-
västi sanottuna värikkään menneisyyden omaavan, SKP:n jäsenen Willi 
Bergmanin (oikealta nimeltaan Ahti Liedes), joka teki ohjelmia Moskovan 
radion suomenkielisellä osastolla. Ohjelmaneuvostossa alettiin pian vaatia 
ohjelman lakkauttamista, koska Bergmanin katsauksia pidettiin monin ta-
voin subjektiivisina ja osin otsikon mukaisia aiheita käsittelemättömänä.1  

Wuolijoen lisäksi katsauksien esittämistä kannattivat ainoastaan ääri-
vasemmiston edustajat. Tammikuun lopussa 1949 ohjelman tarkastusta py-
rittiin tehostamaan, ja Moskovaan matkustanut ohjelmaneuvoston jäsentä, 
kansanedustaja Yrjö Murtoa pyydettiin välittämään Yleisradion terveiset, 
joiden mukaisesti ohjelmien olisi käsiteltävä nimenomaan Neuvostoliittoa ja 
jättää muu, vallankin vieraita valtoja mustamaalaava propaganda pois: vii-
meksi mainitusta syystä esimerkiksi helmikuun alussa katsaus katkaistiin 
kesken lähetyksen. Pian tämän Bergman vaati, ettei hänen ohjelmiaan enää 
esitettäisi Yleisradiossa, koska niitä oli lyhennetty ”mielivaltaisesti”. Pää-
johtaja kuitenkin suostutteli toimittajan jatkamaan, ja huhtikuun lopusta 
alkaen sama meno jatkui. Vajaa viikko ennen Hella Wuolijoen erottamista 
(22.6.1949) Bergman viittasi, Jussi Koskiluoman sanoin, ”vähintäänkin 
epäonnistuneesti” Neuvostoliiton ja Suomen suhteisiin, samalla Väinö Tan-
ner mainittiin ohjelmassa nimeltä hyvin epäsuotuisassa valossa. Ohjelman 
esittämisen kannalla olivat ennen muuta Lauri Junttila ja Tyyne Tuominen. 
Mainitun lähetyksen radiointi lienee ollut viimeinen niitti Wuolijoen erot-
tamiseksi. Lopulta Yrjö ”Jahvetti” Kilpeläinen (SDP) vaati ohjelmaneuvos-
tossa heinäkuussa Bergmanin ohjelman lopettamista, kuten sitten kesäloma-
kauden jälkeen tapahtui. Tuossa vaiheessa asiasta ei juuri enää ollut epäsel-
vyyttä, sillä SKDL:n pääsihteeri ja kansanedustaja Tyyne Tuominen olisi 
vielä halunnut neuvotella asiasta moskovalaisen kanssa, mutta hän jäi esi-
tyksensä kanssa aivan yksin.2  

Näiden tapausten jälkeen radiotoiminta jossain mielessä normalisoitui. 
Rauhaan palaamisen ongelmat olivat Yleisradion tasolla viety loppuun.  
Asiaan kuului, että tästedes äärivasemmistolaisten ohjelmaneuvoston jäsen-

                                                 
1 Vihavainen 1996, 269; Salokangas 1996, 53.  
2 ELKA Yle, ONP 31.1.1949, 7.2.1949, myös liite 9 (6.2.1949 esitetyn katsauksen käsikir-
joitus), 21.3.1949, 25.4.1949, 18.6.1949, 4.7.1949, 8.8.1949, myös liite 54 (Koskiluoman 
muistio asiasta 8.8.1949), 12.9.1949, myös liite 59; Vihavainen 1996, 295, 269–270; Salo-
kangas 1996, 13. 
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ten oli nyt otettava käyttöön samankaltaiset valittamisen keinot kuin mitä 
muutama vuosi aiemmin oli ollut tyypillistä porvarillisten piirien edustajille. 
Kiistoja syntyi mm. työväenliikkeen 50-vuotisjuhlan radioinnista. SKDL:n 
Tuominen, Junttila ja Kilpi pitivät epäoikeudenmukaisena, että SKDL:n 
järjestämälle juhlalle oli annettu vain vartti ohjelma-aikaa ja SDP:n vastaava 
tilaisuus sai 50 minuuttia. Kaiken lisäksi viimeksi mainitussa tilaisuudessa 
puheenpitäjänä oli pääministeri K. A. Fagerholm. Vastalauseensa jättänei-
den Junttilan, Kilven ja Tuomisen mukaan ”yleisradiosta tulee sen puolueen 
poliittinen propaganda-ase, joka kulloinkin on muodostanut hallituksen, 
samalla kuin muilla ei ole tällaista mahdollisuutta.”1 Ajan merkki oli myös 
se, että Tuomisen ja Kilven vaatimus erään radiorevyyn radioinnin kieltämi-
seksi ei enää toteutunut. Kyseisestä ohjelmasta vastasivat ”Palle ystävineen”. 
Palle oli yksi edellä jo mainitun, sodan aikana suositun, Reino Wilhelm 
Palmrothin nimimerkeistä. Ohjelmaneuvoston äänestyksessä äänet menivät 
tasan, jolloin arpa ratkaisi: ohjelmaa ei lähetettäisi. Yhtiön toimiva johto vei 
kuitenkin asian johtokuntaan, joka päätti toisin.2  

Ohjelmistossa tapahtui jo vuoden 1949 aikana selkeitä muutoksia esi-
merkiksi niin, että edellä mainittujen kokonaan lopetettujen ohjelmien lisäk-
si monet Wuolijoen aikana ”lukitut” erityisohjelmat menettivät ohjelma-
aikaansa. Siten Pienoisparlamentin uusinnoista luovuttiin ja Metsäradion, 
Työmiehen tunnin sekä Maaseudun illan ohjelma-aikoja vähennettiin. Näin 
ohjelmistosta vapautui lähetysaikaa. Tietyllä tavalla palattiin syksyyn 1944, 
jolloin erinäisillä tilanteen mukaisilla ohjelmilla oli edellisen kerran tilaa 
ohjelmakaaviossa.3  

                                                 
1 ELKA Yle, ONP 7.6.1949, 11.7.1949, liite 48.  
2  ELKA Yle, ONP 3.10.1949, liite 62 (Tyyne Tuomisen ja Eino Kilven kirjelmä 
30.9.1949). Palmrothista ks. esimerkiksi http://bibliografia.kuopio.fi/kirjmjat/he_ho/ 
hirviseppa_reino/ (viitattu 31.1.2010); Salokangas 1996, 49. 
3 ELKA Yle, ONP 12.9.1949, liite 60, Jussi Koskiluoma 7.9.1949.  
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From Rivers to Roads: Economic and Environmental Impact 
of Recent Infrastructure Expansion in North Carolina 
Alex Wisnoski – Jari Eloranta 
 
 
Introduction  
 
Numerous works have been published in the last fifty years citing the nega-
tive effects of industrialization and rapid economic development on the  
environment. One of the first to do so emphatically was Rachel Carson’s 
Silent Spring1. Since that landmark publication, the greed of industry has 
been cited as a cause in deforestation, pollution of waterways, and air pollu-
tion, among other environmental problems.2 Equally, the construction of 
infrastructure and the expansion and diversification of industrial production 
is certainly linked to economic success, for example during the Golden Age 
of economic growth in 1950–1973. 3  Therein lies the problem: How to 
achieve a balance between environmental and economic concerns? 

The automobile has no doubt affected modern societies and the nature 
in numerous ways. While much has been published on atmospheric pollu-
tion created by cars or the car’s effect on surburbia, relatively little research 
has examined the direct impact of paved roads on the natural environment.4 
This article hopes to contribute just a small piece into this gap in the litera-

                                                 
1 Carson 1962. 
2 On the evolution of the literature on the relationship between technology and the envi-
ronment, see Spine ja Tarr 1998, 601–640. 
3 On the Golden Age see e.g. Maddison 1995. 
4 A good overview of the various impacts can be found in Spellerberg 1998, 317–333. 
While there lots of studies and approaches available for the study of ecological impacts, 
there are few that directly analyze the interaction between economic development and envi-
ronmental impact. 
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ture, to find out who is responsible for altering North Carolina waters by 
examining recent Corps of Engineers records (2000–2006). In addition, we 
will place these permits into their proper historical and institutional context, 
i.e. where and why this organization was created and what types of factors 
led to its modus operandum. One comprehensive report of permits issued 
created by the Corps displays the recipient of the permit as well as the 
amount of aquatic landscape that will be altered. With this information, this 
article will display the impact that the automobile, and more importantly the 
creation of roads, has had on the aquatic landscapes of North Carolina. 

This study can be placed at the intersection of the history of the auto-
mobile and environmental history.1 While authors like Alfred Chandler Jr., 
James J. Flink, Daniel Raff and others have provided a sturdy foundation of 
the history of the automobile, from different historical points of view, these 
histories discuss at great length the socio-economic, industrial, and business 
historical effects of the motor car.2 These stories, by and large, leave out the 
environmental effects which, as Tom McCarthy has recently noted, have 
been known since the origins of the automobile.3 Also left out of many “car 
histories” is the economic and social importance of the road and its con-
struction. While the creation of the interstate system has been studied4 and 
monographs of single highways exist, there are few comprehensive studies 
of roads, especially taking into account the actual environmental and/or 
economic impact of those roads.  

This article will also deviate from standard treatments in environmen-
tal history. First, this study treats the waterways of North Carolina solely as 
natural landscapes. The authors do not deny that water is also a valuable 
resource, yet this article will focus directly on aquatic landscapes. Next, this 
study will treat the car as the catalyst and not the culprit. The adverse effects 
of the automobile on the environment are well-documented. This study will 
document how the car’s growth perpetuated and expanded the construction 
of roads. As Paul Sutter showed how the road changed landscapes and even 
deflowered ”wilderness” in the eyes of the Wilderness Society founders5, 
this research acknowledges that altering the natural landscapes changes the 
way citizens see and interact with their environment and economy. Finally, 
we also engage in quantitative analysis of the actual environmental impacts 
of the construction projects, which is not typical in the existing literature. 
                                                 
1 See e.g. Spine ja Tarr 1998 for an overview. 
2 Flink 1975; Setright 2003; M.G.Raff 1991, 721–753; Chandler Jr. 1962. These are just 
few examples, with some featuring a more longitudinal approach whereas others focus on 
particular periods or companies. 
3 McCarthy 2001, 46–64.  
4 Rose 1979. 
5 Sutter 2002.  
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For the last one hundred years, the United States Army Corps of Engineers 
has been controlling and patrolling the nation’s waters.1 Originally intended 
to ensure the navigability of rivers, the Corps have become the environmen-
tal caretakers of the country’s water. As such, private citizens, businesses 
and even government organizations are required to attain Corps of Engi-
neers permits before altering any waterway or wetland. This article will 
show that the main impact on waterways in the twenty-first century was 
enacted by the North Carolina Department of Transportation. While envi-
ronmental policy relating to the Corps of Engineers was enacted due to  
uncontrolled industries, the automobile and its expansion has occupied the 
majority Corps paperwork and the bulk of North Carolina waterway altera-
tion. While our initial assumption, based on the extant literature, was that 
private businesses would be the main culprits of environmental change, it 
seems that ultimately it was the government insiders that imposed the most 
damage to the environment.  

In the following, we will first chart the historical evolution of the 
Corps of Engineers, then take a closer look at the issuance of permits in 
North Carolina and the data, and finally engage in quantitative analyses of 
the available data to ascertain the actual environmental impact of the various 
infrastructure projects. 
 
 
History of the Corps of Engineers 
 
The history of the Corps of Engineers extends back to 1779. On March 11, 
1779, the Congress approved the addition of engineer troops to the Army 
officially forming the Corps. During wartime their duties extended outside 
the realm of engineering. Their duties extended further in 1802 when the 
Corps was placed in charge of the United States Military Academy at West 
Point. Throughout the nineteenth century the Engineers scouted the ever-
expanding waters of the country and offices sprang up from Georgia to Cali-
fornia. Mapping the West and building coastal structures, mainly lighthous-
es, jetties and piers, constituted much of their early work.2 But what truly 
changed the Corps to the entity we know today was Section 13 of the Rivers 
and Harbors Act of 1899.  

                                                 
1 On the historical role of engineers in shaping public policy and infrastructure, see espe-
cially Rose 1988, 27–47. 
2 U.S. Army Corps of Engineers, “Who We Are,” U.S. Army Corps of Engineers, 
http://www.saw.usace.army.mil/Who-we-are/whoweare.asp (Accessed April 12, 2008); 
U.S. Army Corps of Engineers, “Brief History,” U.S. Army Corps of Engineers, 
http://www.hq.usace.army.mil/history/brief.htm#1beg (Accessed April 12, 2008). 
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The beginnings of the Refuse Act, as the Section became known, originated 
in New York in the 1850s. Under the pressure of the New York Chamber of 
Commerce, the state legislature passed a law in 1860 regulating building 
and dumping into waterways. After this bill proved ineffective and unenfor-
ceable, New York legislature proposed several federal bills, but all of these 
attempts either failed to gain support or passed after negotiations and revi-
sions left them powerless. Though the bills failed, the ideas produced by 
New York Congressman Abram S. Hewitt and Chief of Engineers Brig. Gen. 
Andrew A. Humphreys during this period set the stage for bills to come. 
One of these ideas was to outlaw all dumping, filling, or construction with-
out the approval of the Secretary of War, which set the precedent for the 
permits analyzed in this article.1  

In 1896, the House Committee on Rivers and Harbors requested the 
help of the Corps. Engineer and North Carolinian George W. Koonce  
departed for Capitol Hill in hopes of writing empowering anti-obstruction 
legislation that could not be refused. These new laws, attached to the Rivers 
and Harbors Act of 1899, passed with little opposition. The lines were made 
clear. Any dumping, construction or any other form of obstruction was  
subject to approval by the Corps of Engineers. And thus the Corps began to 
control obstruction of the waters to maintain their navigability, but due to 
consistent dumping of harmful and hazardous materials, which the Corps 
pursued the hardest, the public and the courts often viewed the Refuse Act 
as an environmental law.2  

Throughout the twentieth century, the Corps struggled to continue 
oversight of waterways in a constantly evolving society. The Rivers and 
Harbors Act defined inhibiting navigability as a violation, but the concept of 
navigability changed over time. The 1960s furthered the environmental 
function of the act.3 In The United States v. Republic Steel Corp., et al of 
1960, the Supreme Court found Republic Steel guilty of violating the Rivers 
and Harbors Act of 1899. This case established that dumping of any indus-
trial wastes constituted “obstruction” of the waterway.4 This landmark deci-
sion placed a new importance on the rivers of the country. They were no 
longer seen only as sources of nourishment and means of transportation and 
commerce. The liberal reading of the Refuse Act extended in 1966 when the 
Supreme Court ruled that even an accidental spillage violated the bill and 
held the responsible party liable for repair and restoration.5  

                                                 
1 Cowdrey 1975, 333–334.  
2 Cowdrey 1975, 340–344.  
3 Cowdrey 1975, 344.  
4 United States V. Republic Steel Corp., 362, U.S. 482 (1960). 
5 Cowdrey, ”Pioneering Environmental Law,” 345.  
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Following these court cases, the Corps officially took on the environmental 
responsibilities the government and much of the public had already forced 
upon them. With the passage of the National Environmental Policy Act of 
1969 and the Federal Water Pollution Control Act Amendments of 1972, the 
Corps finally had the legal definitions and empowerment to move from  
ensuring navigability to ensuring the environmental quality of the country’s 
aquatic landscapes.1 The Engineers suffered much criticism throughout the 
1970s and 1980s for not becoming the saviors and protectors of the envi-
ronment, as the new wave of environmentalists expected. Even today the 
Corps’ oversight of waterways is somewhat conservative. They certainly 
inspect proposed permits for environmental degradation but also include 
public opinion in the decision making process.2  
 
 
North Carolina Permits and Data 
 
Currently, the Army Corps of Engineers oversees all alterations of bodies of 
water within the borders of the United States. The Wilmington District is 
responsible for all permits granted in the state of North Carolina and por-
tions of southern Virginia. The regulatory permitting, with which this study 
is most concerned, encompasses one of the many responsibilities of the 
Corps. One of their main duties is to develop, integrate and manage the  
water resources of North Carolina and the Virginia Roanoke River Basin. 
The Corps also leads emergency response, recovery, and mitigation after 
natural and man-made disasters.3  

The following examines the permitted impact on the state’s rivers, 
streams, wetlands, and other waters to understand the past, present, and pos-
sibly the future of North Carolina waters. The empowering of the Corps of 
Engineers to regulate the construction of waterways resulted from industrial 
negligence and abuse of bodies of water. In the twenty-first century, howev-
er, the statutes created to police industry are used most to oversee the  
Department of Transportation’s impact on North Carolina waters.  

As this study looks at the Wetlands and Stream Permits issued by the 
Corps of Engineers, it is important to understand the nature of these permits 

                                                 
1 National Environmental Policy Act of 1969, http://ceq.eh.doe.gov/Nepa/regs/nepa/ 
nepaeqia.htm (Accessed on April 14, 2008); Federal Water pollution Control Act Amend-
ments, http://www.osha.gov/dep/oia/whistleblower/acts/fwpca.html (Accessed on April 14, 
2008). 
2 Appalachian State University, University Archives, “Public Notice”, 2007.055, Box 24, 
Folder 4. 
3 U.S. Army Corps of Engineers, “Who We Are,” U.S. Army Corps of Engineers, 
http://www.saw.usace.army.mil/Who-we-are/whoweare.asp (Accessed on April 12, 2008). 
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and how they are issued. The authorization of the Corps via a permit is  
required in three cases: 1) “the discharge of dredged or fill material into all 
waters of the United States, including wetlands,” 2) “the construction of any 
structure in or over any navigable water of the United States,” 3) “the trans-
portation of dredged material for the purpose of dumping it in ocean  
waters.”1 The Corps considers these to “impact” waterways and wetlands. 
All government organizations, businesses, and private citizens are required 
to apply for a permit when considering any of the three “impacts” to water-
ways. The Corps issues four types of permits: Letters of Permission,  
Nationwide Permits, General (or Regional) Permits, and Individual Permits. 
The Individual Permits are the most specific and must be applied for when 
the changes proposed are not covered under a general acceptance by the 
Corps, which is why this study focuses on them.  

In the 1970s, when the issuing of permits was instituted, the work of 
the Wilmington District Corps increased in many areas. One such area was 
flood plain management. The changes made in the 1970s and 1980s resulted 
in a complicated transition. These new duties replaced the work on rivers 
and harbors that previously, by and large, occupied the Corps.2 This made 
the structuring of the Regulatory Program a slow process, which explains 
the limited documentation of the early years of the program.  

The most complete record of these permits spans from January 1, 
2000 until the June 2006. There is no comprehensive data on the actual en-
vironmental impact and/or the permit issuance process prior to these years. 
A long-run analysis of the historical impact of industrialization is therefore 
impossible at this point; we can only assess the state of affairs in the begin-
ning of the 21st century. Thus, this compilation is used here almost exclu-
sively. However, we want to complement the use of this data by looking at 
some of the historical traditions in this organization’s actions, to be able to 
understand better its current practices. 

While the Corps of Engineers reports cover only a small span of time, 
the clarity and detail of the report make it an invaluable source. The Corps 
of Engineers issued 854 individual permits in North Carolina between 2000 
and 2006. The records produced by the Corps for this period include the 
name or title of the recipient, impact and mitigation extent permitted, the 
date of issue, the county, the permit number and other administrative infor-
mation. Using this information we can see who is impacting waterways, 
where the impact is taking place, and how much impact will be inflicted. 
The inherent weakness of the data is that the actual description of the impact 

                                                 
1 U.S. Army Corps of Engineers, “Regulatory Authority,” http://www.saw.usace.army.mil/ 
WETLANDS/authority.html (Accessed on April 13, 2008). 
2 Hartzer 1983. 
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is omitted. Although, it would be difficult to place a value judgment on the 
waterway impacted, i.e. if one river is more valuable than another from an 
environmental or economic point of view. This information would no doubt 
add to the depth of this analysis, but would limit the extensive number of 
permits that are being examined here.1  

First, we chose to divide the state into three commonly used provinces: 
Mountain (West), Piedmont (Central), and Coastal (East). We used the 
model produced by the State Division of Land Resources, but combined the 
two coastal regions into one. When a county was part of two provinces, we 
used discretion to classify it by the province that occupied the majority of 
the county. With these divisions, the Corps issued the overwhelming majori-
ty of the permits in the coastal region (85 per cent), with only 4 per cent 
going to the West and 11 per cent to the Piedmont. From 2000 through 2001, 
twenty times more permits were issued in the Coastal region than in the 
West, and the ratio of the Coastal to the Piedmont region neared 8 to 1.  

One simple explanation for this is the amount of water in the east 
compared to other regions. However, the ratio of water is not equal to the 
ratio of permits. Contributing to the large amount of water is the landscape 
and demography of the given regions. First, the Piedmont region is the most 
populated region. Three large counties, Wake, Durham and Orange, 
represent 13 per cent of the states population but make up less than 3 per 
cent of the land area. This region has already developed earlier to the extent 
that there is less land and water to alter. The Mountain region is the smallest 
in terms of area of the three. Also, the region has a lower household income 
making costly water alterations much less attainable.2  

Now that we see where the change is taking place, let us move on to 
who is making the biggest changes to North Carolina’s aquatic landscapes. 
The title or name is provided for nearly all of the permits issued from 2000–
2006. In a few instances, the applicant was listed as Unknown. We chose to 
classify all other applicants as a business, government organization, or pri-
vate citizen. Several homeowners associations were listed in the material, 
and rather than mask them as business or citizen, we included them as a 
distinct category. Let us first look at each category separately.  

During the six and a half year period in question, the Corps issued 256 
permits to businesses. The largest impact permitted to a business was 16.1 
acres. The Corps issued this permit to Gregory Poole Power Systems, Inc., 

                                                 
1 U.S. Army Corps of Engineers, Wilmington District, SAW Impacts 2000–2006. From 
here onward in the article, all numerical and qualitative data on the permits from this 
source.  
2 U.S. Census Bureau, “North Carolina Quickfacts,” U.S. Census Bureau, http:// 
quickfacts.census.gov/qfd/states/37000.html (Accessed on April 20, 2008).  
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for work in Carteret County in the eastern part of the state. The types of 
businesses varied greatly with companies like H&R Towing, Inc., and Food 
Lion receiving permits. The most frequent recipients could be classified as 
leisure and housing businesses. The leisure businesses included marinas and 
yacht clubs. The Corps issued fifteen permits to businesses that could be 
identified as marinas and twelve permits to yacht clubs. The frequent  
appearances of these types of businesses further explain high number of 
permits issued in the East. Water recreation is much more popular in the 
East than in the Central or West. Also, marinas and yacht clubs in the East 
far outnumber those in the West. Numerous real estate and construction 
companies accounted for the housing businesses. The majority of permits 
issued during this six-year span went, not to industrial powerhouses, but to 
building developers and those who enjoy boat rides down the Neuse River 
or the Currituck Sound (Figure 1). 

 

 
Figure 1. Number of Permits Issued to Businesses by Year. 
Sources: U.S. Army Corps of Engineers, Wilmington District, SAW Impacts 2000-2006. 

 
Homeowners associations were set aside as a group, because their  
interests and actions resemble that of businesses and private citizens. From 
2000–2006, the Corps of Engineers granted 26 permits to various home-
owner associations. An overwhelming majority of these associations were 
located in the Coastal region. From 2000–2001, all seven permits were  
issued to homeowners organizations in the East. The largest permit ap-
proved for homeowners associations was also for work in the East. From 
2001–2005, the number of permits granted to these associations varied by 
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one from one year to the next. Also, the slight changes over time in the 
homeowners graph are inverted from all other categories, including total 
issued permits. Despite the low volume of permits, the consistency coupled 
with inverted pattern suggest that the factors that caused other categories of 
recipients to experience peak levels of permits in 2003 and low levels in 
2005 did not affect homeowners associations.  

Moreover, the Corps issued 264 permits to private citizens (Figure 2) 
from 2000 to 2006. The permits were issued to one individual and, less  
often, to both a husband and wife. A sample from permits issued in 2006 
suggests that these private permits were used for erosion prevention or  
construction. Several of the private citizens received permission to create 
ripraps, which is a blanket of rocks placed on a waterway bank used to slow 
or stop erosion and stabilize the bank and stream flow.1 Other than erosion 
prevention, these citizens were also allowed to construct more leisure-
oriented structures. Boat slips, boat lifts and even a lake were approved by 
the Corps in March. These two different types of waterway alteration appear 
to epitomize the work done by private citizens. While citizens attained a 
substantial portion of permits issued by the Corps since 2000, their impact 
to the aquatic environments of North Carolina remained minimal in acreage.  
 

 
Figure 2. Number of Permits Issued to Private Citizens by Year.  
Sources: U.S. Army Corps of Engineers, Wilmington District, SAW Impacts 2000–2006. 

                                                 
1 U.S. Army Corps of Engineers, “Monthly Permit Issued and Denied Report,” U.S. Army 
Corps of Engineers, http://www.saw.usace.army.mil/WETLANDS/ActivityReports/2006/ 
MAR06.pdf (Accessed on April 29, 2008); Department of Environmental Quality, “Ri-
praps,” Department of Environmental Quality, http://www.deq.state.mi.us/documents/deq-
swq-nps-rip.pdf (Accessed April 29, 2008). 
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Government organizations received 253 permits during the six and a half 
year period. Federal, state and local bodies all appeared frequently in the list 
of recipients. Federal bodies who received permits included all five 
branches of the Armed Forces and the Department of the Interior. The Unit-
ed States Marine Corps received six permits, more than any other federal 
agency. Town and county governments comprised the local government 
bodies approved by the Corps. Nearly half of all permits the Corps issued to 
government organizations went to state agencies. North Carolina State Uni-
versity and the University of North Carolina at Wilmington received permits 
as did the North Carolina division of Parks and Recreation. The North Caro-
lina Wildlife Resources Commission received fourteen permits, but was still 
a distant second to the leader in permits received.  
 

 
Figure 3. Number of Permits Issued to North Carolina DOT by Year. 
Sources: U.S. Army Corps of Engineers, Wilmington District, SAW Impacts 2000–2006. 
 
The North Carolina Department of Transportation (DOT) obtained an  
astounding 86 permits in 2000–2006. They accounted for 34 per cent of 
permits granted to government bodies and nearly 10 per cent of all permits 
issued by the Corps. In 2000 alone they received eighteen permits. They 
received more permits each year (see Figure 3) than any other single entity 
throughout the period covered by this study. More than any other entity, the 
DOT’s projects often altered large tracts of North Carolina waters. Their 
largest project impacted 126.5 acres. This is twice as many as any other 
DOT permit and five times larger than any non-DOT permit. In another 
permit issued July 1, 2002, the Corps authorized the DOT to impact 23,640 
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linear feet of North Carolina streams. This one job accounted for almost 8 
per cent of all streams impact from 2000–2006. 

In order to verify our initial reaction to the data on the DOT, we chose 
to employ quantitative analysis to ascertain which variables and agencies 
had a statistically significant impact on North Carolina waterways. Given 
that the data we have is rich in terms of number of observations and con-
tains information on the environmental impact caused by the permits, this 
seems like plausible way to get a better understanding of the role of DOT. 
We used a multiple regression analysis to analyze the data from the permit 
records. Since this type of analysis has rarely been done before, we had to 
build a model to estimate. Essentially, we were interested in the following 
base equation: 
 

IMPACTACRE or LINEARFEET = f(BUSINESS, GOVERNMENT, HOME-
OWNERS, PRIVATE, DOT)  

 
Here IMPACTACRE represents the amount of acres of water impacted, 
with an increase implying some damage to the waterways; LINEARFEET 
represents the amount of linear feet of water impacted, with an increase im-
plying some damage to the waterways; BUSINESS refers to the permits 
received by businesses; GOVERNMENT refers to the permits received by 
government organizations; HOMEOWNERS refers to the permits received 
homeowners associations; PRIVATE refers to the permits received by pri-
vate homeowners; and DOT pertains to the permits received by the North 
Carolina Department of Transportation. All the independent variables were 
expected to have negative impact on the environment, as our initial assump-
tion. As a method of analysis, we used simple multiple regression analysis 
(OLS, Ordinary Least Squares). In the first equation, we included the  
recipient and corresponding impact permitted for all 854 permits. The  
dependent variable was IMPACTACRE. Table 1 shows the result of this 
calculation. As the Durbin-Watson value indicates, the analysis seems not to 
be plagued by autocorrelation. Moreover, we used Newey-West HAC Stan-
dard Errors and Covariance measures to further limit this possibility. 

Aside from DOT, the coefficients for all of the other variables (Busi-
ness, Government, Homeowners, and Private) were negative, implying a 
negative correlation between more permits and actual environmental impact. 
However, only the PRIVATE and DOT variables had a statistically signifi-
cant impact. The DOT coefficient (10.41) had a significant positive influ-
ence on the respective environmental impact, indicating that DOT permits 
substantially increased environmental damage. In summation, this equation 
shows that the DOT was the only category that had substantial increasing 
influence, as per permits, on the amount of impacted acres. 
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Table 1. OLS Determinants for Impacted Acres (IMPACTACRE). 
Variable Coefficients 
Constant 0.64** 
BUSINESS -0.19 
DOT 10.41*** 
GOVERNMENT -0.13 
HOME -0.47 
PRIVATE -0.52* 
N 850 
Adj. R2 0.13 
S.E. of regr. 8.14 
Log likelihood -2985.08 
Durbin-Watson 2.01 
Sources: U.S. Army Corps of Engineers, Wilmington District, SAW Impacts 2000–
2006. Newey-West HAC Standard Errors and Covariance utilized in the estimations. * 
= null hypothesis of no correlation rejected at 10 per cent level; ** = null rejected at 5 
per cent level; *** = null rejected at 1 per cent level. 
 
Table 2 uses the same equation, but this time for impacted linear feet of 
streams. Though the type of waterway is different, the results of the calcula-
tion provide fairly similar conclusions. Of the independent variables used 
here, BUSINESS and GOVERNMENT were not statistically significant. 
HOMEOWNERS, DOT, and PRIVATE in turn were statistically relevant 
for the analysis. Homeowners’ and private interests’ environmental impact 
was negatively correlated with the number of permits they were issued, 
whereas DOT once again had a positive correlation with the environmental 
impact, implying growing environmental damage per acre with increasing 
number of permits. Once again, none of the statistical indicators imply the 
presence of autocorrelation or structural problems with the analysis. 

The analysis above has shown the drastic alterations made by the 
DOT to North Carolina waterways and wetlands. But how did industries, 
whose power the Corps was initially meant to restrict, fall well behind the 
impact leader, the DOT? While industries like Republic Steel Corp. precipi-
tated the formation and development of Engineer regulation of waterways, 
the Department of Transportation was the entity keeping the Corps busy 
during the beginning of the twenty-first century. The laws that restricted 
industries proved quite effective, and many other environmental acts  
contributed to curbing industrial dumping and pollution, of which the Toxic 
Substances Control Act of 1976 is one example. So as businesses worked 
tirelessly to conform to the new standards of environmental law, the DOT 
underwent a different change. The DOT developed mitigation practices to 
balance their construction. Thus, DOT's large impacts were accompanied by 
large mitigated areas. Whereas industry has had to curb its impact on  
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waterways, the DOT expanded its options for mitigation allowing the altera-
tion of North Carolina waters to continue. 
 
Table 2. OLS Determinants for Impacted Streams (LINEARFEET). 
Variable Coefficients 
Constant 178.87*** 
BUSINESS 8.12 
DOT 2747.34*** 
GOVERNMENT -84.76 
HOME -172.60*** 
PRIVATE -162.78** 
N 849 
Adj. R2 0.24 
S.E. of regr. 1456.17 
Log likelihood -7385.42 
Durbin-Watson 1.95 
Sources: U.S. Army Corps of Engineers, Wilmington District, SAW Impacts 2000–
2006. Newey-West HAC Standard Errors and Covariance utilized in the estimations. * 
= null hypothesis of no correlation rejected at 10 per cent level; ** = null rejected at 5 
per cent level; *** = null rejected at 1 per cent level. 
 
These permit records show that the DOT had an overwhelming impact on 
North Carolina waters. The DOT did mitigate waters to help counteract the 
damages to waterways because of their construction, but the state’s waters 
were still changed. At first glance, it might seem easy, then, to begin to rally 
the environmental troops to stage a sit-in at the DOT headquarters in  
Raleigh, NC, but the scenario is far from that simple. The advisors and  
administration at the Department build, extend, and maintain roads, not to 
make fortunes or necessarily intentionally harm the environment, but to ful-
fill the demands of the cars and drivers of North Carolina. On the other hand, 
it is also possible that the DOT bureaucrats were particularly able in their 
quest to fulfill their plans, at the expense of other agencies and private  
actors.  

So if the point of this study were to lay blame on a single culprit for 
destroying North Carolina waters, the “villains” of this story might be North 
Carolina citizens and their increased dependence on automobiles. Scientists 
and environmentalists often critique the automobile for contributing to glob-
al warming, consuming natural resources and creating smog. The story told 
less often is the way the use of automobiles affects the natural landscape. 
While the public is convinced that exhaust harms the environment (and 
rightfully so), many take for granted the millions of miles of asphalt which 
lay across the country, overtaking rivers, fields, and deserts, so that auto-
mobiles can travel to work, home, and places of leisure.  
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The replacement of grasslands and wetlands with asphalt, as well as the use 
of automobiles in general, have increased since the restrictive 1969 legisla-
tion. The North Carolina population increased by 49 per cent, from 
5,382,000 in 1970 to 8,049,313 in 2000.1 But the growing demand and use 
of cars grew faster than the population in North Carolina. The actual amount 
of road construction is difficult to gauge. The DOT records show that linear-
feet of paved roadways maintained by the DOT – this includes roads built or 
annexed by the DOT – increased by 43 per cent, from 48,800 in 1969 to 
70,000 in 2000. These figures do not include lane additions and other altera-
tions of roads, which make up a substantial portion of DOT work.2 The in-
crease of automobile use can also be seen through other factors. The number 
of car registrations in the state increased from 3,689,569 in 1975 to 
5,861,830 in 1998. This change was more than 1 per cent higher than the 
national average.3 These new cars created greater demand for roads. Like-
wise, the number of licensed drivers in North Carolina increased from 
3,433,000 in 1976 to 4,609,000 in 1991.4  

Ultimately, the most telling figure of the rising demand for roads is 
the number of miles driven. In North Carolina, drivers traveled 
36,400,000,000 miles in 1975 and 62,707,000,000 in 1990.5 Traveled miles 
nearly doubled in just fifteen years of the 30-year span between the National 
Environmental Policy Act and the beginning of this case study, 2000. And 
this fifteen-year period likely represents times of restricted travel due to the 
nationwide gasoline shortage. Automobile travel increased at a greater rate 
the population showing how citizens were driving more than they had in the 
past. Moreover, aside from the quality of bodies of water and wetlands that 
many North Carolinians enjoy, road construction can have devastating eco-
logical effects on waterways and wetlands. From design to management, 
roads can have deleterious effects on aquatic animals and their habitats.6  
 
 
  

                                                 
1 U.S. Census Bureau figures.  
2 North Carolina State Department of Transportation, NC100TL: State Primary and Sec-
ondary Highway System, 2–3. Figures are approximations.  
3 Motor Vehicle Manufacturers Association, Motor Vehicle Facts and Figures 1977, 24; 
Motor Vehicle Manufacturers Association, Motor Vehicle Facts and Figures 1999, 37. 
4 Motor Vehicle Manufacturers Association, Motor Vehicle Facts and Figures 1977, 46; 
Motor Vehicle Manufacturers Association, Motor Vehicle Facts and Figures 1992, 57. 
5 Motor Vehicle Manufacturers Association, Motor Vehicle Facts and Figures 1977, 65; 
Motor Vehicle Manufacturers Association, Motor Vehicle Facts and Figures 1992, 76–77. 
6 Spellerberg 2002, 104–111, 140–141; Peter Nieuwenhuis and Peter Wells 1994, 33–41.  
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Conclusion 
 
Many have documented automobiles’ effect on air quality, the ozone layer, 
and the depletion of natural fuel sources. But often left out of this discourse 
is the always-visible impact the automobile has on landscapes, including our 
aquatic environments. As of 1975, roads and roadsides covered over 1 per 
cent of the surface area of the U.S.1 Though the initial boom in road con-
struction took place in the 1930s and 1940s, state road construction has con-
tinued. As motor transportation continues to increase, so will the Depart-
ment of Transportation’s building of roads on, over, and through the waters 
of North Carolina.  

Many environmental theories and treatises would posit that it is the 
industrialization and the expansion of business interests that create envi-
ronmental hazards. During the twenty-first century, however, businesses 
were not the primary customer of the Corps of Engineers, the body trusted 
to oversee the waterways in North Carolina. The main source of change to 
these waterways was, somewhat surprisingly, the government. This article 
showed that the main impact on waterways in the twenty-first century was 
enacted by the North Carolina Department of Transportation. While envi-
ronmental policy relating to the Corps of Engineers was enacted due to un-
controlled industries and the blossoming environmental movement, the au-
tomobile and its expansion has occupied the majority of the Corps paper-
work and the bulk of North Carolina waterway alteration. While our initial 
hypothesis posited private businesses as the main culprits of environmental 
change, perhaps due to rent seeking and collusion with public officials to get 
preferential treatment, it seems that the reality differed from this assumption. 
Ultimately, it was the government insiders that imposed the most damage to 
the environment, possibly due to their extensive networks. This result raises 
several questions about the role of public, or more correctly Department of 
Transportation, officials in the expansion of North Carolina road network, at 
least why they were not more committed to preservation. The examination 
of those activities and motives is, however, beyond the scope of this article.

                                                 
1 Spellerberg 1998, 5. 
 



 

Hakemus on otettu vastaan – Varhaisten  
autoliikenneyritysten jäljillä viranomaisarkistoissa  
Reijo Valta 
 
 
Monissa autojen ja autoilun historiaa koskevassa keskustelussa on harmitel-
tu, että varhaisen ajan arkistolähteet ovat vähissä. Joitakin tiedetään olevan 
olemassa, mutta käynti arkistossa ja arkistoluetteloiden selaaminen on tur-
hauttanut monet. Mitään lisää ei tunnu löytyvän, varsinkaan autoilun varhai-
silta vuosilta (noin 1900–1925). Uuttera istuminen saattaa palkita, tai sitten 
ei. 

Suomalaisen autoilun historiaa on kirjoitettu pääasiassa erilaisten  
instituutioiden ja toimijoiden kautta. Alan järjestöt ja organisaatiot ovat  
tilanneet itsestään historiankirjoitusta, tilaustutkimus on tuottanut erityis-
historioita. Suomen autoilun historiantutkimus on näiden varassa. Sosiologi 
Kalle Toiskallio hieman ihmettelee naapuritieteen tilannetta, mutta katsoo, 
että ”koska erilaiset korporaatiot ovat hallinneet Suomen liikennettä, korpo-
ratistinen tutkimusrakenne myös antanee tätä vastaavan kuvan Suomen  
liikennehistoriasta”.1 

Autoilun varhaishistorian aikana rakenteet olivat vasta muotoutumassa, 
niin yksityisten kuin julkisten toimijoiden osalta. Lainsäädäntö ja viran-
omaiskäytännöt hakivat muotoaan. Aikakauteen sattunut ensimmäinen maa-
ilmansota toi kehitykseen oman värityksensä. Kokonaiskuvan saaminen 
autoilusta ei ole vain alalle yksin keskittyneiden yritysten varassa. Autoja ja 
niillä suoritettavia palveluja varhaiskaudellakin tarjosivat muun muassa 
osuuskaupat, suuryritykset, muut liikenneyritykset (höyrylaivayhtiöt, VR) ja 
yhdistykset (urheiluseurat, työväenyhdistykset). Kun joukkoon lisätään vielä 
julkiset autoliikenteenharjoittajat valtio (eritoten posti- ja kyytilaitokset) ja 

                                                 
1 Toiskallio 2002, 24. 
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kunnat (muun muassa Säkkijärvi), niin autoilupalveluja tarjoava joukko on 
koko yhteiskunnan läpitunkeva. Sosiologinkin olisi helpompaa tehdä omaa 
työtään, jos perustiedot tai edes niiden sijaintipaikka olisi tiedossa.  

Tässä artikkelissa on tarkoitus kartoittaa, mistä voisi löytää tietoja 
varhaiskaudella perustetuista autoliikennettä harjoittavista yrityksistä. Ai-
kaisempina vuosikymmeninä tutkimus on nimennyt useita yrityksiä ”en-
simmäisiksi”, viime vuosikymmeninä nimittämisessä ollaan oltu varovaisia, 
koska vertailukohteiden tuntemus on opittu tietämään vajavaiseksi. 

Pääasiallisesti tarkastellaan viranomaisarkistojen tietoja autofirmoista. 
Miten autoyrityksen perustaminen kirjattiin ja mihin yhteyksiin tieto tämän 
jälkeen merkittiin. Mihin asiakirjasarjoihin tutustumalla tiedot nykyisin löy-
tää? Ensiksi kuitenkin tutustutaan autoyrittäjien omien yksityisarkistojen 
tilaan. 
 
 
Yritysarkistot 
 
Kuten monien muidenkin pienten yhden, kahden työntekijän yritysten arkis-
tot, ovat monien liikennöitsijöiden asiakirjat, jos niitä on ylipäätään tehty, 
kadonneet vuosien varrella. Joidenkin yrittäjien arkistot ovat säilyneet, var-
sinkin jos pienestä alusta on kasvanut suurempi yritys. Pieniksi jääneet ja 
toimintansa lyhyeen lopettaneet ovat onnettomampi tapaus. Joskus tutkijaa 
lykästää näidenkin osalta, jos taustalla ollut toimija on muutoin menestynyt 
ja autoyrityksen asiakirjat ovat tulleet talletetuiksi osana jotakin muuta yksi-
tyisarkistoa. 

Maakunta-arkistoihin tallennetut yksityisarkistot on menneinä vuosi-
kymmeninä järjestetty ja luetteloitu saman tiukan proveniessiperiaatteen 
mukaan kuin viranomaisarkistotkin. Arkistonmuodostajaksi on yksiselittei-
sesti ymmärretty asiakirjojen arkistoon luovuttaja, vaikka aineisto itsessään 
olisi osoittanut, että toimijoita olisi ollut useampikin. 

Näin pienempien, erillisten toimijoiden arkistot ovat tulleet säilyte-
tyiksi osana suurempaa kokonaisuutta. Esimerkiksi monet kauppahuoneiden 
arkistot sisältävät niin sanottuja sivuarkistoja, varsinaiseen kauppahuonee-
seen vain välillisesti tai henkilösuhteiden kautta liittyneiden yritysten arkis-
toja. Esimerkiksi Oulun maakunta-arkistossa olevassa Kauppahuone A. A. 
Ension arkistossa on muutamia sivuarkistoja, yksi niistä Oulun Auto Oy:n 
arkisto.1 Arkistolaitoksen Vakka-haku ei tunnista näitä sivuarkistoja erilli-
siksi arkistonmuodostajiksi. Jos liikenneyrityksiä etsii vain arkistonmuodos-
tajista, jokin saattaa jäädä löytämättä. 

                                                 
1 Oulun Auto Oy oli kauppahuoneesta erillinen toimija. Ensio toimi sen toimitusjohtajana ja 
oli yksi sen monista osakkeenomistajista. 
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Kauppahuone A. A. Ension arkisto on järjestetty 1970-luvulla. Sittemmin 
tiukkaa provenienssia on kahteenkin otteeseen lievennetty, perusteena arkis-
tolaitoksella on ollut nimenomaan asiakaslähtöisyys ja asiakirjojen parempi 
löydettävyys.1 Nykyisin sivuarkistoja ei enää luoda. Erilliset toimijat erote-
taan omiksi arkistonmuodostajikseen ja arkistoluetteloihin kuvaillaan niiden 
arkistoon päätymisprosessi alkuperäisen yhteyden säilyttämiseksi. 

Kuvaileviin arkistoluetteloihin siirtyminen on kuitenkin kesken, joten 
tutkijan on muistettava vanhatkin käytännöt. Tämä ei ole suuri ongelma, 
sillä asiakirjat ja niiden sisältämä tieto on arkistoitu. Suurempi ongelma on 
ollut ja on arkistojen säilyminen, Suomen Linja-autohistoriallinen Seura 
puheenjohtajansa Jari Kurkisen johdolla on pitänyt esillä arkistojen säilyt-
tämistä ja sijoittamista julkisiin laitoksiin2. 
 
 
Viranomaisarkistossa 
 
Viranomaisarkistoihin kertyy sellaisia tietoja, joita lakien ja asetusten mu-
kaan on niihin talletettava. Tietoja kerätään kertomusten ja erilaisten ilmoit-
tamisvelvoitteiden kautta. Nämä koskevat yleensä vain vakiintuneita laitok-
sia ja instituutioita, joten autoilun historian osalta niistä ei ole suurtakaan 
iloa. Kyytilaitoksen piti ilmoittaa tarkasti kuljetettujen asiakkaiden määrä, 
mutta tehtiinkö kuljetukset kyytipaikasta toiseen hevosella vai autolla, sitä 
ei tarvinnut ilmoittaa. Tulli peri maksunsa maahantuoduista autoista, mutta 
ennen vuotta 1919 tuontimäärät tilastoitiin samaan sarakkeeseen hevos-
kärryjen ja -kiesien kanssa. Tilastoaineisto pitäisi siis käydä läpi maksu 
maksulta, jotta maahantuotujen autojen määrä saataisi selville. Aina tällai-
nen ei enää onnistu, koska kuittimateriaalia ei yleensä ole katsottu pysyväis-
säilytyksen arvoiseksi3.  

Ensimmäisen maailmansodan aikaan kansalaisten määrää ja liikenne-
välineiden omistusta koskevia tietoja kerättiin systemaattisesti. Emämaan 
armeija tarvitsi kaikenlaista ja suuri osa suomalaisten omistamista hevosista 
                                                 
1 Keskustelu Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston johtaja Matti Lakion kanssa kesällä 
2005. 
2 Katso esimerkiksi Hetkun 1/2004 pääkirjoitus. Autoalan yritysten arkistoja on toivottu 
keskitetysti sijoitettavan Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkistoon ELKAan Mikkeliin. 
3 Kuiteista puhuminen tutkimuksellisissa yhteyksissä saattaa johtaa noloihin tilanteisiin. 
Kirjoitin Saimaan Purjehdusmuseoyhdistyksen ja Savonlinnan maakuntamuseon Kavassi 
VI -julkaisuun artikkelin (Vesitien käyttäjien jäljillä – kanavatilitykset vesiliikenteen tutki-
muksen lähteenä) kanavatilitysten käyttämisestä vesiliikenteen historiantutkimuksen lähtei-
nä. Siinä kerroin vuosien 1901–1918 välisen ajan ilmoitussetelien (kanavamaksukuittien) 
sijainnin Kansallisarkistossa. Kirjoittamisen ja julkaisun ilmestymisen välillä kului parisen 
vuotta. Kavassin ilmestyttyä 1999 eräs aineistosta kiinnostunut meni pyytämään käsittele-
määni aineistoa käyttöönsä kävi ilmi, että se oli hävitetty. 
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ja autoista pakko-ostettiin Venäjälle.1 Paikalliset poliisiviranomaiset keräsi-
vät tietoja ja raportoivat niistä useampaan otteeseen sodan kuluessa. Vuonna 
1916 laadittiin jopa kuntakohtaisia ”luetteloita asukkaiden lukumäärästä, 
omaisuuden määrästä ja laadusta”. Oulun lääninkanslian arkistossa luettelot 
ovat säilyneet viidestä maalaiskunnasta (Alatornio, Kemin kunta, Tervola, 
Kemijärvi ja Kuolajärvi (Salla)). 2  Tietojen keräämistä jatkettiin Suomen 
itsenäistyttyä oman armeijan tarpeisiin. Nimismiesten maaherralle lähettä-
miä kirjemuotoisia raportteja on säilynyt osin ainakin Oulun lääninkanslian 
arkiston saapuneissa kirjeissä.3 Saapuneita kirjeitä ei ole lääninkansliassa 
systemaattisesti säilytetty ja niitä on arkistoitu eri paikkoihin, joten yhte-
näistä asiakirjasarjaa ei niistä muodostu.4 

Poliisin keräämät tiedot ja ylläpitämät rekisterit autoista ennen valta-
kunnallisen rekisteröinnin alkamista heinäkuun puolivälissä 1922 ovat osoit-
tautuneet autoilun kokonaiskuvan kannalta parhaimmiksi lähteiksi, vaikka 
niissäkin omat vajavaisuutensa on kuntakohtaisen järjestelmän epäkäytän-
nöllisyyden ja arkistojen huonon säilytyksen vuoksi. Autojen varhainen  
rekisteröinti oli säädösten mukaan kaupunki- ja kuntakohtaista. Paikkakun-
nalta toiselle ajava lainkuuliainen autoilija joutui siis pidemmällä matkalla 
koko joukon erilaisia kilpiä autoonsa, tai ainakin useilla poliisilaitoksilla 
poikkeamaan. Pykälät olivat kovin ristiriidassa autoilun mahdollistaman 
vapaan liikkuvuuden kanssa. Toisaalta tuolloin piti muutoinkin omista liik-
keistään poliisille tarkempaa tiliä pitää. Autojen liikkumisen valvonta ei 
ollut pelkästään kuollut kirjain, kuten moni muu autoiluun liittyvä pykälä. 
Kuopion maistraatti sakotti kesäkuussa 1910 Aatu Hongistoa, joka ei Mik-
kelissä numerolla 5 rekisteröityä autoaan ollut reissullaan Kuopiossa polii-
sille ilmoittanut.5  

Pääasiassa julkiselle vallalle kertyy tietoa yhteiskunnasta erilaisten 
anomusten, hakemusten ja valitusten kautta. Nämä on säilytetty paremmin 
kuin hallinnon välituotteina syntyneet asiakirjat. Varhaiskaudella lupien 
myöntäminen kuului paikallisviranomaisille, läänien kuvernööreille ja maa-
herroille. Valtakunnallisia ohjeita päätösten perusteeksi annettiin, mutta 
lopullinen päätösvalta oli kuitenkin lääneillä. 

Autoliikennelupia haettiin ja niitä myönnettiin. Vuonna 1906 ja 1911 
liikennelupa-anomusten yhteydessä Oulun läänin kuvernööri antoi järjestys-

                                                 
1 Mauranen 1996, 40. 
2 Oulun maakunta-arkisto (OMA), Oulun lääninkanslian arkisto (OLKA), Luettelot asuk-
kaiden lukumäärästä, omaisuuden määrästä ja laadusta v. 1916, Hc4:2. 
3 OMA, OLKA, Saapuneet kirjeet 1920 II os., Eea4:786; Saapuneet kirjeet 1920 IV os., 
Ea4:788. 
4 Kirjeistössä on säilynyt kymmenen piirin (kruunun)nimismiesten lähettämät tiedot. Ne on 
julkaistu Valta 2004, 300–306. 
5 Nummela 1989a, 133. 
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säännöt. Pykälissä määrättiin maanteillä liikkumisenehdot, vaatimukset ajo-
neuvolle ja kuljettajalle.1 Vuoden 1906 säännöt syntyivät yhden hakemuk-
sen, vuoden 1911 kolmen hakemuksen johdosta. Hakemusten ja lupien 
myöntämisten laillisuus jää epämääräisyyden verhoon. Ilmeisimmin kaikilta 
ei edellytetty erillisen luvan hakemista, odotettiin vain annettujen järjestys-
sääntöjen noudattamista. Suomen itsenäistymisen jälkeen 1919 säädetty 
elinkeinolaki kumosi aikaisemmat käytännöt ja tarkentavan asetuksen puut-
tuessa autoliikenne jäi vapaasti harjoitettavaksi elinkeinoksi, vaikka laki 
määräsikin ”automobiilein, lentokoneiden ja muiden omin neuvoin kulke-
vien koneiden” käyttämisen säännöstellyiksi elinkeinoiksi. 

Ilmeisesti maailmansodan seurauksena autojen käyttäminen (ja osta-
minen) oli itsenäisyyden alkuvuosina luvanvaraista. Käyttöluvan vaatimi-
sesta luovuttiin nopeasti, jo vuoden 1920 alusta. Kun bensiiniä saatiin Suo-
meen ensimmäisen kerran sodan jälkeen toukokuussa 1919, käyttölupa-
anomusten sarja jää lyhyeksi. Tapani Mauranen on selvittänyt ministeriön 
tekemiä päätöksiä, kaikkiaan vuonna 1919 myönnettiin käyttölupia 787 
kappaletta, joista 759 lunastettiin.2 Pohjois-Pohjanmaan osuuskaupat perus-
telivat hakemuksiaan, joten siltä osin lyhyt asiakirjasarja täydentää kuvaa 
linjaliikenteen kehityksestä pohjoisessa. 

Ammattimainen autoliikenne tuli käytännössä luvanvaraiseksi 14. lo-
kakuuta 1922 annetulla asetuksella automobiililiikenteestä. Sen luku V (py-
kälät 19–21) määrittelee ehdot ammattimaiselle liikenteelle ja luvanmyöntä-
jiksi maaseudulle maaherran ja kaupunkeihin maistraatin tai järjestysoikeu-
den. Asetus astui voimaan vuoden 1923 alusta. 

Aikaisempaa tapaa kuvaa hyvin toukokuussa 1923 Oulun lääninkans-
liaan saapunut ensimmäinen uuden asetuksen mukainen hakemus ammatti-
maisen autoliikenteen harjoittamiseksi. Kansliasta aiottiin vastata hauki-
putaalaisille Jaakko Haapalahdelle ja Arvid Lindénille, ettei heidän hake-
mustaan oteta käsiteltäväksi, ”koskei automobiililiikenteen harjoittamiseen 
tarvitse hakea lupaa”.3 

Uuden lain voimaantulon maaherra ja hänen virkakuntansa havaitsivat 
siis saapuneen hakemuksen kautta. Maaherra ei ryhtynyt kieltämään luvat-
tomien ammatinharjoitusta, vaan teki Kulkulaitosten ja yleisten töiden mi-
nisteriölle ehdotuksen, että luvan hakeminen olisi riittävä peruste ammatti-
maiselle autoliikenteelle. Sitäkään ei käytännössä kaikilta varmaan vaadittu. 
Lupaprosessi oli raskas, hakemuksesta pyydettiin lausunnot kaikkien niiden 
kuntien tielautakunnilta, joiden alueella oli tarkoitus tointa harjoittaa. Lisäk-

                                                 
1 Säännöt julkaistuina Onnela 1975, 85–87. Myös Valta 2004, 269–273. 
2 Mauranen 1996, 47–49. 
3 OMA, OLKA, Kirje- ja päätöskonseptit n:o 2294 9.5.1923, Da 181. Sen jälkeen, kun 
lainmuutos lääninkansliassakin huomattiin, päätösnumero ja teksti yliviivattiin. 
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si vaadittiin lausuntoa Tie- ja vesirakennushallitukselta. Matkustajaliiken-
teen lupakäytännöt vakiintuivat täsmällisiksi ja velvoittaviksi vasta 1930-
luvun alussa.1 

Toukokuussa 1923 sattuneesta voisi päätellä, ettei Oulun läänin maa-
herra olisi paljoa painoa moottoriliikenteelle antanut. Päätelmä on väärä, 
ainakin syyn osalta. Vuonna 1917 läänin johtoon kuvernööriksi nimitetty 
Matts von Nandelstadh (1862–1931) oli taustaltaan poliisi ja kuljetusalan 
ammattilainen. Aikaisemmin hän oli toiminut muun muassa Kemin ja Ko-
kemäenjoen uittoyhdistysten päällikkönä.2 Hän oli seurannut tarkkaan puu-
tavarayhtiöiden konekokeiluja pohjoisessa, ja niiden pohjalta tammikuussa 
1920 laati valtioneuvostolle ehdotuksen kyytilaitoksen kehittämiseksi. 

Ehdotuksen mukaan kyytilaitoksen hevoset olisi korvattu traktorein, 
jotka metsäyhtiöiden kokeissa olivat osoittautuneet pienin muutoksin oiviksi 
myös talvella. Valtioneuvosto kuitenkin katsoi, vastatessaan Inarin kunnan 
ja Posti- ja lennätinlaitoksen anomuksiin, että liikenteen järjestäminen olisi 
pääsääntöisesti yksityisten asia. Postin ja kyydityksen tarpeisiin hallitus an-
toi luvan kahden Fiat-merkkisen henkilö- ja tavara-auton hankintaan.3 Po-
liittinen linjaratkaisu siis oli, ettei valtio ala liikennealan suuryrittäjäksi. 
Päätöksen taustalla saattaa olla se, että valtio oli paria vuotta aiemmin otta-
nut valtakunnan kaikki maantiet omaan hoitoonsa, mikä vuonna 1920 osoit-
tautui luultuakin kalliimmaksi ratkaisuksi.  
 
 
Autoyhtiöt 
 
Autoilun varhaisvuosina autot olivat vielä hinnakkaita. Korkeiden aloitus-
kustannusten vuoksi harvempi pystyi aloittamaan liikennöintiä omin varoin 
omalla nimellä tai toiminimellä. Näitäkin oli, hevosajureiden tilalle tulleet 
taksit useimmiten yksityishenkilöiden, vaikkakaan ei autonkuljettajien tarjo-
amia palveluja. 

Linja-auto- ja tavaraliikennettä varten perustettiin pääsääntöisesti jon-
kinlainen yhteenliittymä perustajien liikennetarpeita täyttämään. Yhteen-
liittymän muoto (osakeyhtiö, osuuskunta) määrittyi osin perustajien aatteel-
lisen taustan mukaan. Kuorma-autot, joiden rungolle varhaisimpien linja-
autojen ”korit” ja tavara-autojen lavat rakennettiin, olivat henkilöautoja kal-
liimpia. Tosin halpojen Fordien markkinoille tulo 1920-luvun alkupuolella 
ja erityisesti vuosikymmenen puolivälissä alkanut osamaksukauppa muutti-

                                                 
1 Viitaniemi 1983, 16–20. 
2 OMA, OLKA, Oulun läänin kuvernöörit (esittely arkistoluettelossa). 
3 OMA, OLKA, KD II & IV Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö 22.11.1920, Aa 
228; Satokangas 1997, 226–227; Mauranen 1996, 49. 
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vat tilanteen täysin. Yksityinen ammattiharjoittaminen sittemmin tulikin 
vallitsevaksi tavaksi aloittaa linja-autoliikenne. 1  Yritysmuoto ei suosinut 
asiakirjojen syntyä, eikä arvioverotuksen aikaan tilinpitoon ollut viran-
omaispainettakaan.2 

Edellä todetun myötä auto-osakeyhtiöiden ja -osuuskuntien asiakirja-
aineisto saa entistä suuremman painon. Yhtiöillä oli velvollisuus pitää kirjaa 
ja tiliä asioistaan ja menoistaan, ja mahdollisesti säilyneet arkistot voisivat 
valaista autoliikenteen harjoittamisen käytäntöjä. 

Mutta mistä tiedot toimineista yrityksistä? Autoliikenne tuntuu tässä-
kin kohtaa katoavan viranomaistiedoista. 

Valtionhallinnossa seurattiin yritysten perustamista ja toimintaa. 
Maistraatti vastaanotti ilmoitukset kaupparekisteriin, uusien yritysten perus-
taminen noteerattiin sen varsinaisissa kokouksissa ja ne merkittiin elinkei-
nonharjoittajien luetteloon. Vuosittain perustetuista yrityksistä laadittiin 
koontiluettelo ja se lähetettiin maaherralle.  

Viranomaisten laatimia luetteloita ja tilastoja on yleensä pidetty luo-
tettavina lähteinä. Koko maan kattavien linja-autojen määrää koskevien ti-
lastojen luotettavuutta on arvioitu, koska eri viranomaisilla on ollut ristirii-
taisia tietoja3. Maistraattien ylläpitämien kaupparekistereiden luotettavuutta 
ei tiettävästi ole kyseenalaistettu. 
 
 
Miten Oulun Auto Oy ilmoitettiin kaupparekisteriin? 
 
Oulun Auto Oy4  perustettiin 15. huhtikuuta 1920 Oulun kauppaklubilla. 
Perustajina olivat Pohjanmaan Kauppiaiden Osakeyhtiön ympärille ryhmit-
täyneet kauppiaat, suurimmaksi osakkaaksi yhtiöön tuli Oulujoen höyryvene 
oy. Enemmistö ja määräysvalta oli kuitenkin kauppiailla, toimitusjohtajaksi 
valittiin A. Ensio. 

Yhtiö hankki Rainier -merkkisen kuorma-auton, joka asetettiin höyry-
laivan jatkolinjaksi Oulun paikallisliikenteeseen. Syksymmällä samana 
vuonna auto kulki myös Oulu–Kuusamo-linjalla. Auto tilattiin heti huhti-
kuussa ja se saatiin Ouluun kesäkuun 10. päivä. 

Yhtiön kaupparekisteriin ilmoittamisella ei pidetty kiirettä. Vasta 
syyskuun 9. päivä kävi varatuomari Lauri Paavola viemässä Oulun kaupun-
gin maistraattiin kaupparekisteri-ilmoituksen. Maistraatti otti ilmoituksen 

                                                 
1 Monet toimintansa hyvin alulle saaneet ja menestyneet yrittäjät sittemmin muuttivat liike-
toimintansa osakeyhtiömuotoiseksi. Mäkelä 1978, 454–463. 
2 Viitaniemi 1983, 9. 
3 Viitaniemi 1983, 17. 
4 Esitys perustuu Valta 2004 ja sen lähteisiin. 
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vastaan, se merkittiin saapuneiden ilmoitusten diaariin ja hyväksyttiin vas-
taanotetuksi 21. päivä samaa kuuta.1 Maistraatti tarkisti, että kaikki tarvitta-
vat tiedot ja liitteet olivat ilmoituksessa, ja tieto vastaanotosta lähetettiin 
yritykselle. 

Tapahtunut tukee Viitaniemen esittämää, että viranomaiset kannusti-
vat yrittäjiä ensin kokeilemaan ja vasta sen jälkeen hoitamaan paperiasiat 
kuntoon. 

Oulun Auto Oy:n perustaminen merkittiin ainoastaan diaariin. Nor-
maalisti liikeyrityksen ilmoitus käsiteltiin maistraatin varsinaisessa kokouk-
sessa ja se merkittiin luetteloon kaupungin elinkeinonharjoittajista. Seuraa-
van vuoden alussa koontiluettelo uusista yrityksistä lähetettiin maaherralle. 
Autoliikenneyhtiöiden osalta ei tehty näin. 

Erityisesti paikallishistorioissa on liike-elämää totuttu kuvaamaan  
pitkälti elinkeinonharjoittajaluetteloiden avulla. Tehty havainto ei tee luette-
loita perinteisten ammattien ja toimialojen osalta huonommaksi lähteeksi, 
onpahan vain muistutus siitä, että kaikkea ei luetteloon merkitty. Jos luette-
lossa ei jotakin mainita, niin se ei ole todiste toiminnan olemattomuudesta. 

Saivarrellen voisi mainita, että Oulun Auto oli elinkeinonharjoittajien 
luettelossakin. Tosin kyse ei ole samasta Oulun Autosta. Toukokuussa 1914 
merimiehen leski Erika Sofia Holmström ilmoitti aloittaneensa vuokra-
automobiililiikkeen (taksiautoilun) Oulun kaupungissa. Holmströmin toi-
minimenä oli Oulun Auto.2 

Oulun Auto Oy:n kohtelun maistraatissa voisi ajatella johtuvan vuo-
den 1919 elinkeinolaissa määrätystä. Ammattimainen autoilu oli luvanva-
raista, mutta miten, siitä ei vielä ollut asetusta. Kaupparekisteri-ilmoitusten 
diaarin selailu ajassa taaksepäin ei tue oletusta. Kesäkuussa 1911 Verner 
Lundberg jätti ilmoituksen Oulun Automobiiliosakeyhtiöstä, jonka yhtiöjär-
jestyksen senaatti oli vahvistanut 3. toukokuuta.3 Sitäkään ei löydy maistraa-
tin varsinaisista pöytäkirjoista, eikä sitä ole merkitty mainittuihin luetteloi-
hin. Selitystä on etsittävä jostakin toisaalta. Ehkä oltiin vain odottavalla 
kannalla, odotettiin ohjeita ministeriöstä, uutuuden vakiintumista? Vai olisi-
ko toimilla estetty valituskelpoisten päätösten syntyminen? Autoilulla oli 
vastustajansa, erityisesti niiden joukossa, jotka tunsivat oman elinkeinonsa 
uhatuksi (hevosajurit, rahdinvetäjät). 

                                                 
1 OMA, Oulun kaupungin arkisto (OKA), Maistraatti I, Diaario Oulun maistraatille anne-
tuista ilmoituksista kaupparekisteriin, Ae2:1. 
2 OMA, OKA, Maistraatti II, Luettelo elinkeinonharjoittajista, Ha:1; Valta 2002, 14–15; 
Hankonen ja Tommola 2006, 26–27. Holmström ilmoitti heinäkuussa 1916 toimintansa 
loppumisesta. Holmström ei ajanut itse, vaan hänellä oli palkattuja kuljettajia. 
3 OMA, OKA, Maistraatti II, Diaario Oulun maistraatille annetuista ilmoituksista kauppa-
rekisteriin, Ae2:1. 
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Joka tapauksessa viranomaiset jättivät autoilun kehittämisen yksityisille ja 
kehittymisen suunnan vapaasti määrittyväksi, kunkin yksilön, organisaation 
tai korporaation omista liikennetarpeista lähtevänä. Järjestyksenvalvonnasta 
pidettiin kuitenkin yhtenäisesti huolta. 
 
 
Kannattaako arkistossa istuminen? 
 
Historiantutkimuksessa uusien alkuperäislähteiden etsiminen kannattaa aina. 
Autoyhtiöiden ja autoilun harjoittajien omien arkistojen huolellinen läpi-
käyminen on suositeltavaa. Viranomaisarkistojen hyödyntäminen on vaike-
ampaa. Asiakirjasarjoja ei ole syntynyt, tai jos onkin, niiden käytettävyys, 
luotettavuus ja sisältö ovat parhaimmillaankin vain suuntaa-antavaa. Autoi-
lun esille saaminen edellyttää massiivisten perusaineistojen läpikäymistä, 
eikä sittenkään ole takeita kokonaiskuvan saamisesta. Löydetyt yksittäiset 
kirjeet tai anomukset kertovat lähinnä kyseessä olevasta yksittäistapauksesta, 
eikä niiden pohjalta voi tehdä luotettavia laajempia johtopäätöksiä. 

Mutta yksittäistapauksetkin ovat tärkeitä vähän tunnetulla alueella. 
Niitä keräämällä ja kartuttamalla ehkä joskus kokonaiskuvakin hahmottuu. 
Kysymys on lopulta tutkimusekonomiasta, kuinka paljon voi aikaa uhrata 
yksittäisen tiedon etsintään. 

Vaikuttaisi siltä, että Suomessa autoilun mahdollistama vapaus tyssäsi 
talveen. Kevät ja syksykin tuottivat ongelmia.1 Vuodenaikojen ongelma oli 
jotenkin ratkaistava, ennen kuin autoilla todella oli mahdollisuus täyttää 
vallitsevia liikennetarpeita. Tämän ongelman parissa Oulun maaherra Matts 
von Nandelstadhkin oli ehdottaessaan kyytilaitokselle traktoreiden hankin-
taa. Kukin ala ja toimija pyrki omista lähtökohdistaan ottamaan käyttöön 
auton tarjoaman mahdollisuuden, eikä sitä pyritty estämään. 1920-luvun 
alkupuolen Pohjois-Suomessa oli käytössä ties minkälaisia talviajopeleiksi 
viritettyjä autoja. 

Artikkelin alussa asettamaani kysymykseen, mistä voisi löytää tietoja 
varhaiskaudella perustetuista autoliikennettä harjoittavista yrityksistä, vas-
tauksena on maistraattien kaupparekisteri-ilmoitusten diaarista. Ja viran-
omaisarkistoista ainoastaan siitä. Arkistosta saattaa löytää jätetyn ilmoituk-
senkin, arkistosta ja vuodesta riippuen. Mitä on säilynyt, se selviää vain 
arkistossa istumalla. 

                                                 
1 Mauranen 2001, 39. 



 

Konttivallankumous ja Suomi 
Yrjö Kaukiainen 
 
 

While Finland was not in the vanguard of the container revolution, the new 
technology attracted a great deal of interest and prompted experiments early in 
the transition. Since it was dependent on shipping, Finland wanted to participate, 
even if a shortage of capital tempered enthusiasm.1 

 
Tämä ote Kari Teräksen äskettäin julkaisemasta artikkelista tiivistää pariin 
virkkeeseen muutamat suomalaisen konttikumouksen keskeiset piirteet. Se, 
että Suomi ei kulkenut kehityksen kärjessä, on tietysti suorastaan itsestään-
selvyys, vaikka siihen saattoivat vaikuttaa muutkin tekijät kuin pääomien 
puute. Informaation puutteesta ei kuitenkaan voinut olla kysymys, sillä Te-
räksen artikkeli osoittaa, että uudesta teknologiasta – tai pitäisikö sanoa jär-
jestelmästä – kirjoiteltiin ja keskusteltiin kuljetusalan ammattilehdissä erit-
täin aktiivisesti 1960-luvun puolimaista alkaen. Tämän taustaksi on hyvä 
muistaa, että vaikka ensimmäiset konttilastit kulkivat Yhdysvaltain rannik-
koliikenteessä jo 1956, konttialukset ilmestyivät Pohjois-Atlantin ja Tyy-
nenmeren liikenteeseen vasta kymmenen vuotta myöhemmin, kohta sen 
jälkeen, kun niille oli ensimmäisen kerran (1965) määritelty kansainväliset 
ISO-standardit.2  

Teräs ei kuitenkaan ryhtynyt arvioimaan, kuinka kaukana Suomi on 
ollut kehityksen kärjestä. Tällaisen jälkeenjääneisyyden mittaaminen ei ole-
kaan kovin yksinkertaista: sitä voidaan ensinnäkin tarkastella varsin erilai-
sista näkökulmista, ja se on voinut vaihdella eri aikoina. Kaikkein yksinker-
taisimman ja suoraviivaisimman mittarin tarjoavat kansainväliset tilastot 
konttiliikenteen absoluuttisista määristä, toisin sanoen kuinka monta konttia 
                                                 
1 Teräs 2007, 152.  
2 Broeze 2002, 32–37, 51–60; Gillman 1992, 43–44. 
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kunkin maan satamissa on purettu ja lastattu. Tässä suhteessa pisimmät 
käyttökelpoiset sarjat löytyvät alan johtavan aikakauslehden, Con-
tainerisation Internationalin vuosikirjoista: niitä on julkaistu 1970-luvun 
keskivaiheilta asti. Niistä voidaan poimia muun muassa seuraavanlaisia lu-
kuja (kaikki luvut tuhansia TEU-yksiköitä):1  
 

 
1975 1980 1990 2004 

Koko maailma n. 17 000 n. 36 500 n. 84 000 n. 337 000 
Suomi 58,9 99,2 261,8 1 308,1 
Ruotsi 204,2 314,9 499,2 933,8 
Tanska 187,7 317,5 479,8 997,5 
 
Nämä luvut kertovat tietysti, että suomalaisten satamien osuus maailman 
konttiliikenteestä on häviävän pieni, vuonna 1975 vain 0,35 prosenttia ja 
2004 0,4 prosenttia. Väkilukuun suhteutettuna Suomen satamien konttilii-
kenne on kuitenkin ollut suunnilleen viisinkertainen koko maailman kes-
kiarvoon verrattuna, ja lisäksi – kuten prosenttiosuudetkin osoittavat – se on 
1990-luvulta lähtien kasvanut vähän keskimääräistä nopeammin. Liikenteen 
kasvu onkin ollut tavattoman nopeaa, kuten seuraavat indeksiluvut osoitta-
vat:  
 

 
Suomi Koko maailma 

1975 100 100 
1990 444 494 
2004 2221 198 
 
Näiden lukujen perusteella voidaankin väittää, että todellinen konttivallan-
kumous on tapahtunut – niin Suomessa kuin koko maailmassa – vasta vuo-
den 1990 jälkeen. 

Erityisen mielenkiintoista on verrata Suomen ja muiden pohjoismai-
den kehitystä. Vielä 1970-luvun puolimaissa Ruotsin ja Tanskan etumatka 
oli varsin suuri – jopa Norja (noin 65 000 TEU-yksikköä 1975) oli vähän 
edellä – eikä suhteellinen ero sanottavasti supistunut vuosikymmenen lop-
pupuolellakaan. Sen jälkeen tilanne on kuitenkin muuttunut selvästi. Edellä 

                                                 
1 Containerisation International Yearbook 1975–. Luvut huomioivat jokaisen lastaus- ja 
purkutapahtuman, joten jokaista laivakuljetusta kohti on kaksi nostoa. TEU (twenty-foot 
equivalent unit) tarkoittaa 20 jalkaa pitkää standardikonttia ja on perusyksikkö, jolla eriko-
koisia kontteja mitataan; esimerkiksi 40 jalkaa pitkä kontti, joka on nykyisin kaikkein ylei-
sin, vastaa kahta TEU-yksikköä. Koska tiedot on kerätty suoraan satamilta, niissä voi olla 
aukkoja. Niinpä esim. Suomea koskevat luvut ovat vähän alhaisempia kuin virallisessa 
meriliikennetilastossa esitetyt. 



193 
Konttivallankumous ja Suomi 

esitetyt luvut kertovat Suomen menneen uuden vuosituhannen alussa Tans-
kan ja Ruotsin edelle; erään toisen tilaston mukaan maat tosin olisivat vuon-
na 2005 olleet taas suunnilleen tasoissa.1 Vaikka Suomi jäi siis aluksi jäl-
keen pohjoismaisista naapureistaan, on tämä ero myöhemmin kurottu um-
peen, eikä 2000-luvun alussa mistään jälkeenjääneisyydestä voi enää puhua.  

Itse asiassa ei ole lainkaan yllättävää, että konttiliikenne Suomen  
satamissa kasvoi aluksi melko verkkaisesti. Kysymyksessähän oli kuljetus-
ratkaisu, joka sopi lähinnä valmiiden, suhteellisen arvokkaiden tuotteiden 
laivaukseen. Suomen vientikuljetuksia hallitsivat kuitenkin vielä 1970- ja 
1980-luvuilla metsäteollisuuden tuotteet, selluloosa, paperi ja aluksi myös 
sahatavara, ja tuontia raakaöljy, ja ne olivat kaikki luonteeltaan pikemmin 
massatavaroita kuin pitkälle jalostettuja teollisuustuotteita. Vaikka saha-
tavaraa oli jo ryhdytty paketoimaan vakiomittaisiksi suuryksiköiksi, ei sitä 
vielä kannattanut lastata kontteihin ja sanomalehtipaperirullat taas olivat 
tuon ajan kontteihin aivan liian kookkaita ja painavia; niinpä kaikki nämä 
tuotteet kulkivat maailmalle perinteisten kuivalastilaivojen ruumissa. Sa-
maan ”break-bulk” -tuotteiden (tai yksikkötavaroiden) ryhmään kuuluivat 
myös teräslevyt ja -rullat. Vasta 1990-luvulla Suomen viennin rakenne 
muuttui niin, että konttikuljetuksiin soveltuvien tuotteiden osuus kasvoi 
merkittävästi. Samaan suuntaan on vaikuttanut myös se, että erikoistarkoi-
tuksiin kuten paperin ja teräksen kuljetukseen on kehitetty uudenlaisia kont-
teja, ja kun standardikonttienkin hinnat ovat laskeneet, ovat jopa sahatava-
ran konttikuljetukset käyneet kannattaviksi ainakin pitkillä reiteillä. 

Satamien konttiliikennetilastot kuvaavat kuitenkin kehitystä vain yh-
destä näkökulmasta. Ne kertovat lähinnä vain siitä, kuinka nopeasti nuo uu-
det vakiomittaiset kuljetussäiliöt yleistyivät. Epäsuorasti ne indikoivat myös 
satamatoimintojen tehostumista: suurten konttimäärien käsittely edellytti 
erikoistuneiden nosturien hankkimista ja ennen pitkää myös logististen tie-
tojärjestelmien kehittämistä. Satamatilastot eivät kuitenkaan kerro mitään 
siitä, minkä tyyppisissä tai minkä maalaisissa laivoissa nuo teräslaatikot 
kulkivat, miten tämä sinänsä hyvin yksinkertainen innovaatio vaikutti me-
renkulkuun ja erityisesti säännölliseen linjaliikenteeseen. Kuitenkin hyvin 
olennainen osa konttivallankumousta on ollut uusien alustyyppien kehitty-
minen, ja kun kysymyksessä on ollut melkoisia pääomia vaatinut pitkä-
aikainen prosessi, ei uusi teknologia ole suinkaan siirtynyt itsestään maasta 
toiseen. Vaikka suomalaiset satamat näyttävät omaksuneen uuden kuljetus-
teknologian lähes samaan tahtiin kuin muut pohjoismaat, ei tämä todista 
vielä, että myös maan kauppalaivasto olisi kehittynyt vastaavalla tavalla.  
 

                                                 
1  Nationmaster: Container port traffic statistics, http://www.nationmaster.com/graph/ 
tra_con_por_tra-transportation-container-port-traffic (käytetty 5.1.2010). 
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Suomen kauppalaivastossa onkin ollut varsin vähän pelkästään konttien 
kuljetukseen erikoistuneita aluksia. Tätä kuvastaa myös se, että meidän  
viralliset kauppalaivastotilastomme eivät ainakaan toistaiseksi ole erotelleet 
konttialuksia omaksi luokakseen, vaikka ne kyllä ilmoittavat esimerkiksi 
matkustaja-autolauttojen ja roro-lastialusten lukumäärät ja vetoisuudet.  
Tästä seuraa valitettavasti myös se, että suomalaisen konttitonniston määrän 
selville saaminen ei ole kovinkaan helppoa. Osin kysymys on myös määrit-
telyongelmasta. Vielä 1970-luvulla konttialus oli helppo tunnistaa, sillä nii-
den kannenalaiset ruumatilat oli jaettu kiinteisiin kasetteihin tai ”selleihin”, 
joihin kontit laskettiin. Kansiluukkujen päälle lastattiin kuitenkin myös 
kontteja, ja aikaa myöten kiinnitysmenetelmien kehittyessä niitä pystyttiin 
ilman kiinteitä kasettejakin lastamaan yhä korkeampiin pinoihin. Vähitellen 
ryhdyttiinkin rakentamaan pienempiä ns. feeder-luokan (alle 500–600 TEU) 
konttialuksia, joissa ei ollut kiinteitä ”sellejä”, ja kun tällaisia ”allround”- 
kuivalastialuksia voidaan käyttää joustavasti muidenkin lastien kuljettami-
seen, on rajanveto käynyt hankalaksi. Kysymys ei ole kuitenkaan kovin suu-
resta laivastosta: vuoden 2009 alussa Suomen kauppalaivastossa oli vain 
kymmenkunta alusta, jotka kuljettivat yksinomaan konttilasteja, ja niiden 
yhteenlaskettu kapasiteetti jäi runsaaseen 5000 TEU-yksikköön – siis mää-
rään, joka olisi voitu lastata yhteen ainoaan suureen mannertenvälisessä lii-
kenteessä kulkevaan konttialukseen. Toistaiseksi Suomen kauppalaivastossa 
ei ole ollut ainuttakaan yli 1000 TEU:n alusta.1 

Pelkkiin konttialuksiin tuijottaminen antaa kuitenkin harhaisen kuvan 
Suomen konttivallankumouksesta. Ensinnäkin kontteja on kuljetettu ja kul-
jetetaan yhä paljon muilla kuin varsinaisilla konttialuksilla; vielä 1990-
luvun alussa runsas puolet maailman merillä liikkuneista konteista lastattiin 
puolikontti- tai muihin kuivalastialuksiin.2 Toiseksi konttien käyttö oli itse 
asiassa vain yksi – jos kohta merkittävin – osa linjaliikenteen (tai valmiiden 
tuotteiden kuljetuksen) uudistumista. Kontti ei suinkaan ollut ainoa väline, 
jolla lastien käsittelyä tehostettiin, sillä samoihin aikoihin kehitettiin myös 
muita standardoituja lastiyksiköitä kuten suuria kuormalavoja ja lauttavau-
nuja sekä nostureista riippumattomia lastinsiirtotapoja. Ennen muuta kontti-
kuljetuksen kanssa kilpaili niin sanottu roro-tekniikka, lastien siirto pyörien 
päällä tai trukeilla laivoihin ja laivoista. Niin Suomessa kuin Ruotsissa linja-

                                                 
1  Vrt. Kaukiainen 2008, 507–508; vuoden 2009 tilanne: Vapalahti 2009. Konttialusten 
teknisestä kehityksestä ks. esim. Gillman 1992, 43–44; Steamship Mutual – Container Se-
curing in Non-Cellular Vessels, http://www.simsl.com/Articles/sv_oct90.asp (käytetty 
7.1.2010). 
2 Ks. Kaukiainen 2009, 52. 
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liikenteen vallankumous lähtikin liikkeelle roro-vaihtoehdon kautta. Tähän 
oli sekä logistisia että historiallisia syitä. 

Roro-konseptin ensimmäisiä sovellutuksia olivat junalautat, jotka lii-
kennöivät jo 1800-luvulla esimerkiksi Tanskan salmissa. Jo 1930-luvun 
jälkipuolella alkoi myös autolauttaliikenne Tanskasta Norjaan ja Ruotsiin, ja 
1950-luvun alkupuolella ilmestyivät ensimmäiset modernit (”drive-in, drive-
out”) autolautat Englannin Kanaaliin. Autolauttaliikenne Suomen ja Ruotsin 
välillä puolestaan alkoi vuonna 1959, ja kuvaavaa on, että ensimmäinen alus 
tässä liikenteessä, s/s Viking – kuten myös vähän myöhemmin Ahvenan-
maalle hankittu s/s Ålandsfärjan – olivat vanhoja Kanaalin junalauttoja. 
Heti seuraavan vuosikymmenen alussa valmistuivat myös Silja-varustamon 
ensimmäiset modernit, sekä keula- että peräporteilla varustetut Ruotsin-
lautat. Finnlines puolestaan aloitti samoihin aikoihin liikenteen Saksaan 
pienellä Hansa Expessillä, ja kysyntä oli niin hyvä, että jo 1966 se korvat-
tiin kahdella huomattavasti suuremmalla lautalla. Kaikki nämä alukset kul-
jettivat henkilöautojen lisäksi myös rekkoja, joten ne avasivat aivan uuden 
kuorma-autoreitin Suomen ja Ruotsin sekä Saksan välille. Vuonna 1966, 
jolloin konttiliikenne Atlantin yli alkoi todenteolla, näillä reiteillä kulki jo 
yhdeksän matkustaja-autolauttaa, jotka kuljettivat vuoden aikana noin 
30 000 rekkakuormaa (yli 300 000 tonnia) vienti- ja tuontitavaroita.1 Seu-
raavien viiden vuoden aikana rahtimäärät suunnilleen kolminkertaistuivat. 
Mikään toinen merenkulun osa-alue ei kasvanut meillä yhtä nopeasti. 

Rekka-auto olikin itse asiassa varsin käytännöllinen suurlastiyksikkö. 
Siihen mahtui jo ilman perävaunua yhtä paljon tavaraa kuin 40 jalan konttiin 
(itse asiassa standardikontti kehitettiin juuri kuorma-autonormien pohjalta) – 
ja kontin saattoi tietysti lastata myös suoraan rekan lavalle. Huonona puole-
na oli toki se, että auton alusta ja ohjaamo tekivät yksiköstä konttia korke-
amman ja pitemmän, ja kun rekkoja ei voinut myöskään lastata aivan kylki 
kylkeen, kuljetus vaati selvästi enemmän kuutiotilaa kuin ”selliinsä” lasket-
tu kontti. Etuna oli kuitenkin erittäin nopea lastaus ja purkaus, joka ei vaati-
nut muita satamalaitteita kuin ajoluiskan. Suurin aikavoitto saatiin silloin, 
kun lasti jatkoi matkaansa maanteitse lopulliseen kohteeseen. Roro-konsepti 
olikin parhaimmillaan suhteellisen lyhyillä reiteillä, joilla nopea lastaus ja 
purku toivat säästöjä (niin aikaa kuin rahaa), jotka kompensoivat varsin  
hyvin epätaloudellisemman lastitilan käytön merimatkan aikana.  

                                                 
1 Martin 1992, 84; Sörensen 1979, 20–23; Kaukiainen 2008, 449–452; Wikipedia: Roll-
on/roll-off, http://en.wikipedia.org/wiki/Roll-on/roll-off (käytetty 4.1.2010). Vuodessa 
kuljetettu tavaramäärä arvioitu lähtien Siljan tilastoista (Sörensen 1979, 152); sen osuudek-
si on laivojen ilmoitettujen rekkakapasiteettien perusteella arvioitu noin 63%. Meriliikenne-
tilastoissa arvioidaan kuorma-autoissa ja muissa kuljetusvälineissä kulkenut rahti vasta 
vuodesta 1981. 
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Kun ensimmäinen, amerikkalaisen Sea-Land -yhtiön konttilinja Yhdysval-
loista Rotterdamiin avattiin huhtikuussa 1966, roro-autolautat olivat jo saa-
neet vankan jalansijan Pohjanmeren ja Itämeren lyhyillä reiteillä. Tämän 
jälkeen konttikumous eteni kuitenkin nopeasti Pohjois-Atlantilla; parin seu-
raavan vuoden aikana länsieurooppalaiset varustamot muodostivat kolme 
yhteenliittymää kilpailemaan amerikkalaisten kanssa, ja jo vuoteen 1968 
mennessä Pohjois-Atlantin ylittäneiden konttilastien määrä nousi 
200 000:een (TEU).1 Tällöin suomalaisetkin varustamot joutuivat tekemään 
valintoja; ennen muuta tämä koski Finnlinesia, jonka toiminnassa Yhdys-
valtojen itärannikon linjoilla oli tuolloin hyvin keskeinen merkitys. Yhtiö 
reagoikin varsin nopeasti näihin haasteisiin, vaikka pääomien puutteessa 
vastaukseksi tuli kompromissi: kahdeksan uusinta noin 9000 dw-tonnin lai-
vaa pidennettiin vuosina 1968–69 keskilaivasta noin 14 metriä, jolloin nii-
hin voitiin sisustaa kaksi 40 jalan mittaista konttiosastoa, joihin mahtui 168 
standardikonttia (TEU). Vaikka niin sanotun ensimmäisen sukupolven täys-
konttialukset vetivät korkeintaan tuhat konttia (TEU), oli kysymys kuitenkin 
melko vaatimattomasta uudistuksesta. Samoihin aikoihin yhtiössä alettiin 
kuitenkin valmistella suurempaa investointia, ja sen tuloksena laskettiin 
vuosina 1971–72 vesille kolme 14 000 dw-tonnin ”superlineria”. Niiden 
konttikapasiteetti oli jo 440 (TEU), mutta samalla ne olivat myös roro-
aluksia, joissa oli sekä peräportti että kolme kylkiporttia. Ilmeisesti konsep-
tin esikuvana oli Atlantic Container Linen (ACL) omaksuma ratkaisu: kont-
teja lastattiin pääasiassa kannelle ja suuri osa ruumatilasta oli roro-osastoa.2 

Näinä aikoina Suomeen hankittiin kuitenkin myös yksi täyskonttialus. 
Eräät Nordström-suvun jäsenet (vanha eversti Nordströmin perustama  
varustamo oli joutunut lopettamaan toimintansa 1960- ja 1970-lukujen vaih-
teessa) ostivat pienen kuivalastialuksen, johon Maltalla rakennettiin kontti-
sellit, ja joka Katrina-nimisenä aloitti Etelä-Suomen ja Länsi-Euroopan  
välisen liikenteen vuonna 1970. Laivan kapasiteetti oli melko vaatimaton, 
vähän alle 200 TEU, ja varustamon (Meri Shipping) toiminta päättyi kon-
kurssiin 1982. Siinä suhteessa tämä ”ensimmäinen pääskynen” ennakoi kui-
tenkin tulevaa, että Nordströmit jatkoivat liiketoimintaa Containership-
nimellä, ja nykyisin sen perillinen, Containerships Ltd Oy on merkittävä 
operaattori Itämeren – Pohjanmeren konttiliikenteessä.3 

                                                 
1  Broeze 2002, 38–42. Ensimmäisenä syntyi 1967 hollantilaisten Amerikan-linjan sekä 
ruotsalaisten Walleniuksen, Transatlanticin ja Svenska Amerika linien konsortio Atlantic 
Container Line, johon kohta liittyivät myös ranskalainen CGT ja brittiläinen Cunard; sitä 
seurasivat HAPAGin ja Norddeutscher Lloydin Hapag-Lloyd sekä belgialais-brittiläis-
kanadalainen Dart Line. 
2 Karonen 1992, 68–70, 79; Pietikäinen 1998, 11, 131–137; Broeze 2002, 38–39. 
3 Sipilä ja Wirrankoski 1994, 319; Suomen kauppalaivastotietokanta: http://kauppalaiva. 
nba.fi/; Faergejournalen: http://www.faergejournalen.dk/handelsskibe/lauritzen/fenja_dan_ 
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Samaan aikaan, kun Suomeen hankittiin ensimmäiset konttialukset, maail-
man merillä kulki jo useita pelkkään lastinkuljetukseen rakennettuja roro-
aluksia. Ruotsissa Wallenius-varustamo oli hankkinut ensimmäiset tämän 
tyyppiset laivansa jo 1965, ja kaksi vuotta myöhemmin ruotsalaiset osakkaat 
asettivat ACL:n liikenteeseen kolme yli 10 000 dw-tonnin roro-kontti-
alusta.1 Ilmeisesti näiden esimerkkien rohkaisemana turkulainen Bore-yhtiö 
(joka ryhtyi harjoittamaan ACL:n syöttöliikennettä Göteborgin ja Suomen 
satamien välillä) hankki myös kaksi roro-alusta (1967 ja 1968). Niissä oli 
vielä peräportin lisäksi normaalit lastiluukut ja-nosturit, mutta samoihin 
aikoihin Finnlinesin piirissä kehiteltiin vielä pitemmälle vietyjä ratkaisuja. 
Yhtiön Saksan-lautat eivät kuljettaneet matkustajia talvikuukausina, vaan 
niitä käytettiin rahdinkuljetukseen. Kun tällöin laivoihin oli otettava lastia 
muutenkin kuin rekkojen lavoilla, ryhdyttiin kehittämään konttinormien 
mukaisia uusia suuryksiköitä, lauttavaunuja tai -trailereita, joilla kaiken-
lainen tavara voitiin lastata pyörillä. Näiden kokemusten perusteella raken-
nettiin 1969 uusi roro-lastilaiva, Finncarrier, jossa oli sääkannen lisäksi 
neljä lastikantta, kaksoisperäportti sekä kaksi trukkilastaukseen soveltuvaa 
kylkiporttia. Samoja innovaatioita käytettiin myös yhtiön edellä mainituis-
sa ”superlinereissa”, ja 1970-luvun alussa Finncarrier sai vielä kaksi sisar-
alusta (joissa tosin oli vain yksi kylkiportti).2 

Uuden konseptin suosio olikin aluksi suuri: Suomen kauppalaivastoon 
liitettiin vuoteen 1974 mennessä (superlinerit mukaan lukien)15 roro-alusta, 
joiden kantavuus vaihteli 4000 ja 14 000 dw-tonnin välillä.3 Pääosa näistä 
laivoista pantiin Suomen ja Pohjanmeren satamien väliseen liikenteeseen; 
ainoastaan Finncarrier ja sen toinen sisaralus kulkivat Lyypekin-linjalla. 
Tämä seikka viittaa siihen, että Itämeren ja lähialueen pyörillä liikkuvat 
rahdit ja muut suuryksikkökuljetukset pystyttiin hoitamaan pääasiassa auto-
lautoilla. Laivatyypin suosioon vaikutti tietysti nopea lastaus ja purkaus, ja 
satamakustannuksia alensi myös se, että laivat eivät tarvinneet lainkaan nos-
tureita. Toinen merkittävä etu oli konseptin joustavuus: standardimittaisten 
yksiköiden lisäksi voitiin kuljettaa sellaisia tavaroita, esimerkiksi suuria 
paperirullia, joita ei voinut pakata kontteihin. Lisäksi roro-aluksilla oli vielä 
yksi ylimääräinen mittaustekninen etu. Tuolloin voimassa olleen kansainvä-

                                                                                                                            
1958.html (käytetty 9.1.2010). Ks. myös Liiketaloudellinen tutkimuslaitos (LTT), Meren-
kulun linjaliikenteemme rakenne ja kehitysnäkymät (Helsinki 1987) s. 6 (luettelo suomalai-
sista varsinaista linjaliikennettä harjoittavista yrityksistä) sekä Containerships: http://www. 
containerships.fi. 
1 Fakta om fartyg: Atlantic Container Line, Wallenius Rederiet, http://www.faktaomfartyg. 
se/rederier_lis.htm (käytetty 16.1.2010). 
2 Pietikäinen 1997, 6, 77–78; Pietikäinen 1998, 17, 114, 142, 155–156. 
3 Karhunen 2008a, 434; Pietikäinen 1997, 77–92; Pietikäinen 1998, 131–156; Pietikäinen ja 
Sjöström 1983, 114–115. 
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lisen mittaussäännön, ns. Oslon säännön mukaan niiden ruumatilavuudesta 
vähennettiin ylimmän kannen tilavuus – tällöin niiden brutto- ja nettotonni-
määrät jäivät parhaassa tapauksessa kolmanteen osaan vastaavankokoisen 
tavanomaisen laivan mittaluvuista, mikä alensi tuntuvasti niiltä perittyjä 
satama- ja muita maksuja.1  

Roro-innostuksen ensimmäinen aalto taittui kuitenkin 1970-luvun 
puolimaissa. Vuosikymmenen jälkipuolella laivojen luku ei enää lisääntynyt, 
ja itse asiassa vain Boren laivastoa kasvatettiin korvaamalla vanhempia 
aluksia uusilla suuremmilla. Tähän pysähdykseen saattoi vaikuttaa yleinen 
suhdannekehitys, sillä öljykriisien seurauksena merenkulun kannattavuus 
laski. Samaan suuntaan vaikutti myös muutama nimenomaan roro-tonniston 
kysyntään vaikuttanut tekijä. Ensinnäkin Finnlinesin investoinnit Amerikan 
liikenteeseen eivät osoittautuneet kannattaviksi. Varustamo oli jo 1963 
eronnut alueen rahtikartellista (konferenssista), mutta tämän takia se ei enää 
päässyt mukaan vuonna 1971 muodostettuun pooliin, jolla suurimmat kont-
tiliikennettä harjoittaneet yhtiöt jakoivat Pohjois-Atlantin markkinat keske-
nään. Niinpä sen laivojen oli vaikea saada paluurahteja Yhdysvalloista Eu-
rooppaan, ja tämän seurauksena koko Yhdysvaltain itärannikon liikenne 
jouduttiin lopettamaan. Finnlines yritti vielä parin ruotsalaisen varustamon 
kanssa linjaliikennettä Keski- ja Etelä-Amerikkaan, mutta sekään ei vastan-
nut odotuksia. Niinpä vanhat puolikonttialukset myytiin vuosina 1978–79 ja 
superlinerit – joilla oli vielä yritetty hyötyä Saudi-Arabian rahtimarkkinoista 
– saivat tehdä niille seuraa 1980-luvun alussa.2 ACL:n tie, Atlantin kontti- ja 
roro-liikenne, ei siis ollut suomalaisten varustamojen tie.  

Toinen tekijä, joka vähensi roro-tonniston kysyntää, oli autolautta-
tonniston kasvu. Bruttotonneilla mitaten se kolminkertaistui 1970-luvun 
kuluessa, ja suunnilleen samassa suhteessa kasvoi myös näiden laivojen 
kuljettaman rahdin määrä. Pääosa kasvusta tapahtui Ruotsin liikenteessä, 
mutta myös Saksan rahtimäärät lisääntyivät sen jälkeen, kun tälle reitille tuli 
1977 kahden vanhemman aluksen tilalle huippunopea Finnjet, joka oli tuol-
loin myös maailman suurin autolautta. Kun matkustaja-alusten kannattavuus 
oli hyvä, ne olivat tietysti varteenotettava vaihtoehto roro-lastialuksille; 
vaikka lastikapasiteetti – ainakin bruttotonnimäärään verrattuna – oli suh-
teellisen pieni, niillä kulki erittäin tiheiden kulkuvuorojensa ansiosta paljon 
tavaroita. Varustamot joutuivat joka tapauksessa tekemään valintoja, sillä 
voittojen pienentyessä resurssit eivät riittäneet sekä autolautta- että rahtilai-
vainvestointeihin. Tässä tilanteessa roro-vaihtoehdon kilpailukykyä vähensi 
vielä tieto uudesta kansainvälisestä alusmittaussopimuksesta, joka oli sol-
mittu Lontoossa 1969 ja astui voimaan 1980-luvulla. Sen arvioitiin nostavan 

                                                 
1 Kaukiainen 2008, 552–554. 
2 Karonen 1992, 77–79, 109–117; poolista ks. Broeze 2002, 42. 
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roro-alusten mittaluvut yli kaksinkertaisiksi, kun taas autolauttojen mitta-
lukujen ennakoitiin nousevan selvästi vähemmän, ja nämä tulevaisuuden-
näkymät saattoivat myös vaikuttaa investointipäätöksiin.1  

Tankkerimarkkinoilta alkanut lama syveni 1980-luvulla yhdeksi kaik-
kien aikojen pahimmaksi merenkulkukriisiksi. Monien muiden teollistunei-
den maiden tapaan Suomenkin kauppalaivasto menetti yli puolet tonnistos-
taan – pääasiassa siten, että laivoja ”liputettiin” halvempiin ulkomaisiin re-
kistereihin, Kyprokselle, Cayman-saarille ja Bahamalle (Taulukko 1). Tämä 
tonnistopako koski kuitenkin vain tankkereita, suuria irtolastialuksia (”bulk-
kereita”) ja perinteisiä kuivalastialuksia. Modernein ja arvokkain tonnisto, 
autolautat ja roro-lastilaivat jäivät Suomen lipun alle, ja kummatkin jopa 
kasvoivat vähän koko 1980-luvun ajan, joten lama oli ilmeisesti keskimää-
räistä keveämpi näillä merenkulun osa-alueilla. Seuraavan vuosikymmenen 
alkupuolella roro-tonnisto kasvoi entistä nopeammin, kun taas autolauttojen 
buumi taittui. Silti jälkimmäiset toivat yhä merkittävän lisän ulkomaankau-
pan merikuljetuksiin ja vahvistivat näin myös linjatonniston roro-voittoi-
suutta.2  
 
 
Taulukko 1. Suomen kauppalaivaston sekä roro-tonniston kehitys 1980–2005, 1000 
uutta (1969) bruttotonnia.  

 
1980 1985 1990 1995 2005 

Koko kauppalaivasto 2346 1650 1094 1581 1578 
Matkustaja-autolautat 311 350 380 423 393 
Lastilautat (roro yms.) 207 274 321 432 422 

Huom.: Vertailun helpottamiseksi auto- ja lastilauttojen vanhat Oslon säännön mukai-
set bruttorekisteritonnit on muutettu uusiksi Lontoon sopimuksen mukaisiksi brutto-
tonneiksi. Vuoteen 1995 mennessä kaikki laivat piti mitata uuden säännön mukaan. 
Lähde: Kaukiainen 2008, 505 (taulukko 10.3) 
 
 

*** 
 
Roro-laivojen suosio ei ollut vain suomalainen erikoisuus: konsepti sai  
merkittävän asemaan kaikkialla Euroopan lyhyillä merireiteillä, Itämerellä, 

                                                 
1 Vrt. Kaukiainen 2008, 552–553. 
2 Autolauttojen rahtikapasiteettia ei läheskään aina ilmoiteta systemaattisesti lastikaistapi-
tuuksina, mutta niitä voidaan arvioida karkeasti siitä, kuinka monta rekka-autoa ne pystyvät 
kuljettamaan. Suurten lauttojen tyypillinen lastikaistapituus (ilman henkilöautopaikkoja) 
näyttää liikkuvan 900–1000 metrin tienoilla. Vastaavasti esim. Hansa-luokan roro-alusten 
lastikaistapituus on 3200 metriä. Tämä tarkoittaa, että bruttotonnimäärään suhteutettuna 
autolauttojen lastikapasiteetti on noin 20% roro-lastialusten vastaavasta. Näin ollen autolau-
tat toivat 2000-luvun alussa noin viidenneksen lisän roro-tonniston kokonaiskapasiteettiin.  
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Pohjanmerellä ja Välimerelläkin. Tämä piirre tulee hyvin näkyviin tutki-
muksessa, jonka Liiketaloudellinen tutkimuslaitos teki vuonna 1986 Suo-
meen suuntautuneesta linjaliikenteestä. Sen mukaan Suomeen liikennöi 
säännöllisesti 137 linjalaivaa, joista 49 eli runsas kolmannes oli suomalaisia; 
länsisaksalaisia oli 23, ruotsalaisia 17, neuvostoliittolaisia 15, ja kaikkien 
Itämeren maiden (Länsi-Saksa, Ruotsi ja Tanska mukaan lukien) osuus nou-
si noin kolmeen neljäsosaan. Kaikista laivoista runsas puolet (57 %) oli  
moderneja suuryksikköaluksia, 1  ja viimeksi mainittua joukkoa hallitsivat 
roro-alukset varsin suvereenisti: 
 
 matkustaja-autolauttoja  19 (14%) 
 roro-aluksia   50 (36%) 
 konttialuksia      9   (7%) 
 
Tässä vaiheessa kaikki Suomeen liikennöineet konttialukset olivat ulkomai-
sia, etupäässä länsisaksalaisia ja tanskalaisia (yksi länsisaksalainen alus to-
sin kulki suomalaisen Containership-yhtiön liikenteessä).2 

Valitettavasti vastaavanlaisia tilastoja ei ole käytettävissä myöhemmil-
tä ajoilta. On kuitenkin aivan ilmeistä, että konttialusten määrä Suomen  
satamissa on lisääntynyt varsinkin vuosituhannen vaihteen jälkeen. Joka 
tapauksessa konttien osuus suuryksikkölasteista on merenkulkulaitoksen 
keräämien meriliikennetilastojen mukaan kasvanut selvästi (Taulukko 2). 
Kun 1980-luvun alussa tyypillisiä roro-yksiköitä (kuorma-autoja, perävau-
nuja ym.) oli noin kolme kertaa niin paljon kuin kontteja, on niiden osuus 
2000-luvun puolella supistunut kolmeen viidesosaan. Vähintään yhtä oleel-
lista on kuitenkin se, että kaikkien suuryksiköiden volyymi on kuusinker-
taistunut ja osuus vienti- ja tuontikuljetuksista yli kolminkertaistunut. Itse 
asiassa tilastot antavat niiden kokonaisosuudesta liian vaatimattoman kuvan: 
tonni on huono mittayksikkö silloin, kun on kuvattava suhteellisen kevyitä 
lasteja – jollaisia kontti- ja muut suuryksikkölastit lähes aina ovat – tällöin 
laivan lastauskyky ei riipu niinkään tavaroiden painosta kuin niiden vaati-
masta tilasta. Jos merikuljetuksia mitattaisiin tonnien sijasta kuutiometreinä, 
nousisi suuryksikkölastien osuus 2000-luvun alussa todennäköisesti vähän 
yli 40 prosenttiin.3  

                                                 
1 Tässä seurataan Suomessa nykyisin noudatettua terminologiaa, jossa suuryksiköillä tar-
koitetaan ajoneuvolasteja (ml. junavaunut ja lauttavaunut) ja kontteja, mikä vastaa suunnil-
leen englannin termiä unitized cargo. 
2 Liiketaloudellinen tutkimuslaitos, Merenkulun linjaliikenteemme rakenne ja kehitysnä-
kymät (Helsinki 1987), 18, 22, liite 1.  
3 Suomen vienti- ja tuontikuljetuksissa konttilastien keskipaino on viime aikoina ollut alle 8 
tonnia/TEU (= n. 33 kuutiometriä), toisin sanoen niiden ominaispaino jää alle 0,25:n. Mui-
den suuryksikkölastien ominaispaino voi olla vähän korkeampi; laskelmassa se on oletettu 
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Taulukon 2 lukuja tarkasteltaessa on kuitenkin muistettava, että läheskään 
kaikki kontit eivät ole kulkeneet varsinaisilla konttialuksilla. Jo 1980-luvun 
puolimaissa noin 40 prosenttia Helsingin sataman (silloin maan ylivoimai-
sesti tärkeimmän konttisataman) suuryksikkölasteista tuli konteissa, mutta 
niistä peräti kaksi kolmasosaa oli lastattu roro-aluksiin (autolautat mukaan 
lukien). Tämä tarkoittaa, että konttialuksilla oli tuolloin alle 15 prosentin 
osuus Helsingin suuryksikkölasteista, ja koko maan puitteissa tuon osuuden 
on täytynyt olla vielä pienempi.1  
 
 
Taulukko 2. Suuryksikkölastit Suomen ulkomaankaupan kuljetuksissa (vienti + tuonti, 
ilman transitoa, milj. tonnia/vuosi). 

 
1981 1990 2000 2005 

Koko vienti + tuonti 45,8 53,6 77,2 84 
K-autot, perävaunut yms.  2,6 4,6 10,4 12,3 
Kontit 0,9 2,4 6,9 8,8 
Suuryksiköt yhteensä 3,5 7 17,3 21,1 
Suuryksiköiden osuus, % 7,5 13 22,4 25,1 

Lähde: Merenkulkulaitos 2006, 40–42. 
 
Nykyisin yli puolet Suomen satamissa käsitellyistä konteista kulkee varsi-
naisissa konttialuksissa, mutta roro-vaihtoehdollakin on yhä merkittävä 
markkinaosuus. Vuonna 2008 Finnlinesin kuljettamista lasteista noin 30 
prosenttia oli pakattu kontteihin,2 ja kun yhtiöllä on tällä sektorilla hallitseva 
markkina-asema, tuota lukua täytyy pitää varsin edustavana. Tästä voidaan 
arvioida, että roro-tonniston osuus konttikuljetuksista olisi painunut 40 pro-
sentin tuntumaan, mutta silti näiden alusten osuus kaikista suuryksikkölas-
teista on yhä noin 75 prosenttia. Konttikumouksen nopeutuminenkaan ei siis 
ole vielä mullistanut Suomen linjaliikenteen perusrakennetta. 
 
 

*** 
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että kauppalaivaston näkökulmasta Suomen 
konttikumous oli itse asiassa roro-kumous. Tälle tielle lähteminen oli sikäli 
luonnollista, että autolauttaliikenne aukoi sille uria jo vuosia ennen kuin 
varsinainen kontti-innovaatio tuli täällä tunnetuksi ja ratkaisu sai tukea 
                                                                                                                            
0,4:ksi. Useimpien yksikkölastien ominaispaino liikkunee 0,5:n tienoilla, kun taas irtolasti-
en (raakaöljy, kivihiili, vilja, malmit) keskimääräiseksi ominaispainoksi voidaan arvioida 
0,8–0,9.  
1 Santala 1989, 154. Huom., että Santalan kirjan kuviossa ovat mukana myös ”ei-yksiköi-
dyt” tavarat (13 % vuonna 1987). 
2 Johtaja Lars Tryggin tammikuussa 2009 antama tieto.  
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myös Ruotsin esimerkistä. Kysymys ei kuitenkaan ole ollut pelkästä ”polku-
riippuvuudesta”, siitä että kerran omaksutusta ratkaisusta ei ole osattu irrot-
tautua. Täyskonttialuksiin verrattuna roro-konseptilla on yhä merkittäviä 
logistisia etuja puolellaan. Ensinnäkin ne pystyvät kuljettamaan – konttien 
lisäksi – monia sellaisia lasteja, joita ei voida pakottaa vakiomittaisiin  
konttiselleihin. Tällainen joustavuus tai monipuolisuus on erityisen tärkeää 
sellaisilla liikennealueilla, joilla volyymit ovat vaatimattomampia kuin 
mannertenvälisillä pääväylillä. Itämerta halkovilla reiteillä yhtä tärkeä kil-
pailuetu on kuljetuskonseptin multimodaalisuus: rekkoja kuljettavat roro-
alukset tarjoavat moottoritien jatkeen meren yli, niin että tavaroita ei tarvitse 
missään vaiheessa purkaa tai lastata uudelleen. Laivojen kilpailukykyä lisää 
myös se, että niihin voidaan helposti rakentaa lastikansien päälle hyttitiloja 
matkustajille (konttialuksilla ei ole tätä mahdollisuutta, koska niiden kaik-
kiin lastitiloihin täytyy ulottua nostureilla).  

Vaikka roro-tonniston valta-asema on viime aikoina kaventunut, ei 
muutos ole toistaiseksi ollut kovin suuri. Pääasiassa näin on tapahtunut vain 
pitemmillä, Suomen ja Länsi-Euroopan välisillä reiteillä. Muutos saattaa 
selittyä sillä, että syöttöliikenteen konttialukset (”feederit”) ovat vähitellen 
suurentuneet, jolloin niiden tehokkaampi lastitilan käyttö on tuonut entistä 
suurempia kilpailuetuja ainakin keskipitkillä reiteillä. Myös konteissa kul-
kevien rahtimäärien kasvu on parantanut pitkälle erikoistuneiden kuljetusten 
markkinoita. Todennäköisesti tällainen kehityssuunta jatkuu tulevaisuudes-
sakin, mutta silti roro-tonniston johtoasema Suomen linjaliikenteessä tulee 
todennäköisesti säilymään vielä pitkään. 



 

Britannia ja Tonavan komissio 1900-luvun alussa 
Satu Matikainen 
 
 
Tonavan liikennöinti muodosti osan Osmanivaltakunnan hajoamiseen liitty-
neestä Itämaisesta kysymyksestä 1800-luvun loppupuolella. Tonava oli tär-
keä kauppaväylä, varsinkin kun Balkanin alueen tieverkko oli huonokun-
toista, ja rautateiden rakentaminen alueella eteni hitaasti. Voimatasapainosta 
Tonavan alueella tuli huolenaihe, koska suurvallat eivät sallineet toistensa 
saavan poliittisesti hallitsevaa asemaa ja samalla kaupankäynnin valvontaa 
itselleen. Ratkaisuksi tähän löydettiin yhtäältä Tonavan laivaliikenteen va-
pauttaminen ja toisaalta sen saattaminen kansainvälisen kontrollin alaisuu-
teen. 1  Jokikomissiot kuuluivatkin ensimmäisiin 1800-luvulla syntyneisiin 
kansainvälisiin järjestöihin. Ne syntyivät helpottamaan purjehduskelpoisten 
suurten jokien laivaliikennettä ja turvaamaan vapaata kaupankäyntiä. Tona-
van alajuoksulla toiminut Tonavan komissio oli Reinin komission ohella 
näistä tärkein.2 

Tonavan laivaliikenteestä määrättiin vuonna 1856 Krimin sodan päät-
täneessä Pariisin rauhansopimuksessa. Sopimuksen artiklan 15 mukaan lai-
valiikenne Tonavalla tuli olla vapaata, eikä siitä saanut kerätä muita maksu-
ja kuin sopimuksen artikloissa nimenomaisesti määrättyjä. Tullimaksuja ei 
ollut, vaan karanteenimääräykset ja poliisitoimi muodostaisivat ainoat esteet 
liikennöinnille. Pariisin rauhansopimus perusti kaksi erillistä toimielintä 
hoitamaan laivaliikenteen hallinnointia ja valvontaa, Jokivaltiokomission ja 
Eurooppalaisen Tonavan komission (lyhyemmin Tonavan komission)3. En-
sin mainittua suunniteltiin näistä kahdesta tärkeämmäksi organisaatioksi. 

                                                 
1 Frucht 1982, 6–8.  
2 Ks. esim. Archer 2001, 10–12. 
3 Engl. River State Commission ja European Commission of the Danube.  
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Sen tarkoituksena oli kerätä maksuja, ylläpitää jokipoliisitoimea, tehdä pa-
rannuksia väyliin ja infrastruktuuriin sekä ylipäätään valvoa laivaliikennettä. 
Jälkimmäinen puolestaan oli tarkoitettu tilapäiseksi, kaksivuotiseksi, ja sen 
tehtävänä oli perata Tonavan suisto liikennöintikelpoiseksi. Organisaatioi-
den toiminta muodostui kuitenkin juuri päinvastaiseksi kuin rauhansopi-
muksessa oli määritelty. Suurvallat eivät päässeet yksimielisyyteen Jokival-
tiokomission peruskirjasta, ja vuonna 1858 toimintansa aloittanut Tonavan 
komissio jäi ainoaksi kansainväliseksi organisaatioksi Tonavalla. Kun alku-
peräinen tehtävä, suiston saattaminen liikennöintikuntoon, oli suoritettu, 
komission jäsenvaltiot sopivat komission työn jatkumisesta.1 Kansainväli-
nen kontrolli tuli kuitenkin kattamaan vain romanialaisen osuuden Tonavas-
ta Galaţin kaupunkiin saakka – yläjuoksulla suurvaltojen intressit olivat vie-
lä enemmän ristiriidassa, eikä sopuun päästy.  

Alkuvaiheessa, 1850-luvun lopulla ja 1860-luvulla, päätoiminta liittyi 
siis Tonavan suiston väylien parantamiseen. Kolmesta haarasta valittiin 
puhdistettavaksi keskimmäinen Sulinan haara, jota syvennettiin ja suoristet-
tiin, vaarallisia hiekkasärkkiä poistettiin ja satamalaitureita rakennettiin.2 
Komissio keräsi maksuja Sulinan, Tulcean ja Galaţin satamissa. Lisäksi 
toimintaa rahoitettiin jäsenvaltioilta saaduilla lainoilla sekä yksityislainoilla, 
ja käytännössä komissio oli taloudellisesti itsenäinen. Toimivaltaan kuului 
säädösten valvonta, sakotus ja tarkastukset, kun romanialaiset paikallisvi-
ranomaiset puolestaan käsittelivät vakavammat rikokset kuten salakuljetuk-
sen.3  

Komission asema vahvistui vuonna 1878 Berliinin kongressissa sol-
mitussa Berliinin sopimuksessa. Juuri itsenäistyneelle Romanialle annettiin 
paikka komissiossa. Romanian ohella jäseniä olivat suurvallat Britannia, 
Ranska, Saksa, Italia, Itävalta-Unkari, Turkki ja Venäjä.4 Vuoden 1883 Lon-
toon konferenssi oli viimeinen Tonavan komission toimivaltaa koskenut 
kansainvälinen kokous ennen ensimmäistä maailmansotaa. Komission elin-
ikää jatkettiin jälleen, ja toimivaltaa laajennettiin Brăilaan saakka – tämä 
kaupunki tosin sijaitsee vain parinkymmenen kilometrin päässä edellisestä 
rajakohdasta eli Galaţista. Suunnitelmissa oli myös komission toimivallan 
ulottaminen yhä edemmäs yläjuoksulle, mutta tämä ei toteutunut.5  
 
 
  

                                                 
1 Frucht 1982, 14–18. 
2 Turnock 1983, 83–88. 
3 Frucht 1982, 18–19. 
4 Berliinin sopimuksen artiklat 52–56, Israel 1969, 975–997. 
5 Frucht 1982, 22–26. 
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Britannian toiminta Tonavan komissiossa 
 
Artikkelini käsittelee merenkulun suurvallan Britannian politiikkaa Tonavan 
komissiossa 1900-luvun alussa, vuosina 1907–1913. Tonavan komissio oli 
kansainvälinen järjestö, jonka toiminnassa näkyivät sekä kaupankäynnin ja 
laivaliikenteen turvaamiseen liittyneet taloudelliset ulottuvuudet että suur-
valtojen tasapainopolitiikkaan kytkeytyneet poliittiset tavoitteet Tonavan 
alueella. Britannian intressit komissiossa olivat samaten kahtalaiset. Tarkas-
telun kohteena ovat Britannian tavoitteet komission toiminnassa, Tonavan 
laivaliikenteen ongelmat, sekä yleisesti Britannian rooli Tonavan suiston 
kaupankäynnissä. Aikarajauksen perusteena on Britanniaa Tonavan komis-
siossa edustaneen Hamilton E. Brownen komissaarikausi. Aiempi komissaa-
ri Henry Trotter oli jäänyt eläkkeelle, ja henkilövaihdos osoittautui ajan mit-
taan haitalliseksi Britannian kannalta. Siten myös henkilökysymykset näyt-
telivät suurta roolia Britannian merenkulkuetujen hoidossa Tonavan ala-
juoksulla.  

Britannian toiminta Tonavan komissiossa liittyi merenkulkupolitiikan 
ja suurvaltapolitiikan ohella Britannian ja Romanian suhteisiin. Maiden suh-
teissa ei ollut mitään vaikeita ongelmakohtia ensimmäistä maailmansotaa 
edeltäneellä ajalla. Eniten keskustelua aiheuttivat juutalaisten kohtelu Ro-
maniassa sekä spekulointi Romanian liittosopimuksista. 1  Britannian tär-
keimmät intressit Romaniassa liittyivät nimenomaan kauppaan ja sijoitus-
toimintaan. Suurimmat britti-investoinnit olivat öljyssä, mutta öljykysymys 
ei tässä vaiheessa vielä noussut virallisissa suhteissa näkyväksi. Tonavan 
laivaliikenne sai paljon enemmän huomiota. Britannian tavoitteena oli taata 
mahdollisimman sujuvat kaupankäyntiolosuhteet brittiläisille yrityksille ja 
aluksille Tonavan suistossa. Viranomaissektorilla kauppaministeriö (Board 
of Trade) ja ulkoministeriö (Foreign Office) olivat keskeiset toimijat. Yri-
tykset puolestaan ottivat yhteyttä näihin molempiin, kun ne esimerkiksi kuu-
livat huhuja kaupankäyntiä mahdollisesti haittaavista lainsäädäntöuudistuk-
sista Romaniassa tai kokivat tulleensa kohdelluiksi väärin Romaniassa. 

Britannian edustus Tonavan komissiossa oli osa brittiläistä konsuli-
edustusta Romaniassa2, ja siten yksi konsuleista – joko pääkonsuli tai joku 
muu – toimi konsulintehtäviensä ohella komissaarina. Vuoden 1906 lopulla 
ulkoministeriö uudisti konsulijärjestelmänsä Romaniassa. Tämä tapahtui 
samanaikaisesti kuin pitkäaikainen Tonavan komissaari ja samalla pää-

                                                 
1 Juutalaisista ks. Matikainen 2006. 
2 Britannian ulkoministeriön arkiston kaupallisten asioiden arkistosarjat sisältävät vuodesta 
1906 alkaen runsaasti aineistoa Tonavan komissiosta. Aineistossa on mukana sekä komis-
sion omien asiakirjojen kopioita, esimerkiksi kokouspöytäkirjoja ja tilastoja, että brittivi-
ranomaisten tuottamaa materiaalia. 
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konsulin tehtäviä hoitanut Henry Trotter (komissaarina vuodet 1894–1906), 
asemapaikkanaan Galaţi, jäi eläkkeelle. Nyt Hamilton Brownesta tuli  
komissaari, ja Oliver Wardrop nimitettiin muita konsuleita valvovaksi pää-
konsuliksi, asemapaikkanaan Galaţin sijasta pääkaupunki Bukarest.1 Buka-
restissa sijaitsi myös Britannian lähetystö, mutta Tonavan komission asioita 
hoitivat nimenomaan konsulitason edustajat, eivätkä varsinaiset lähettiläät. 
Browne oli aiemmin työskennellyt Bukarestin lähetystön ensimmäisenä 
lähetystösihteerinä, minkä myötä hän oli ajoittain toiminut asiainhoitajana 
lähettilään poissa ollessa. Vuonna 1860 syntynyt Browne oli viettänyt koko 
diplomaattiuransa Romaniassa, joten hän epäilemättä tunsi maan erinomai-
sesti.  
 
 
Laivaliikennetilastot ja komission talous 
 
Britannian merenkulku oli useimpina tarkastelujakson vuosina hallitsevassa 
asemassa Sulinan satamassa. Brittiläisen alusten osuus kaikista Sulinassa 
käyneistä aluksista vaihteli taulukon 1 mukaan vuosittain 25 ja 36 prosentin 
välillä. Brittiläiset alukset olivat lisäksi kookkaampia kuin muut, joten Bri-
tannian osuus laivaliikenteestä oli vielä suurempi tonneittain laskettuna, 
vuosittain keskimäärin noin 41 %. Kreikan osuus oli 22 %, Itävalta-Unkarin 
15 %, ja kaikki muut valtiot jäivät alle kuuden prosentin.2 Muiden suur-
valtojen pieni osuus laivaliikenteestä ei voinut olla vaikuttamatta niiden 
toimintaan – tai toiminnan puutteeseen – Tonavan komissiossa. 

Vuosina 1906 ja 1907 kaupankäynti ja laivaliikenne Tonavan suistos-
sa oli vilkasta, mutta vuonna 1908 laivaliikenne supistui jonkin verran Bal-
kanin alueen poliittisten kriisien ja huonojen satojen vuoksi. Vuonna 1909 
puolestaan viljan hinta oli alhainen. Tonavan suiston kautta kulkeneesta 
viennistä selvästi suurin osa oli viljaa (vehnää ja maissia).3 Siten Tonavan 
komission saamat maksutkin olivat voimakkaasti riippuvaisia satojen vaih-
telusta ja viljakaupasta. 

Vuonna 1912 kreikkalainen laivaliikenne otti kärkisijan Britannian 
merenkululta Tonavan suistossa: kreikkalaisia aluksia liikennöi Sulinassa 
299 ja brittiläisiä vain 247. Tonneissa laskettuna kreikkalaisten etumatka 
tosin oli olematon johtuen aiemmin mainitusta brittialusten suuresta koosta. 
Kokonaisuudessaan laivaliikenne Tonavan alajuoksulla supistui vuonna 
1912, mikä johtui perimmiltään epävakaasta poliittisesta tilanteesta. Britan-

                                                 
1 Ks. esim. The National Archives, Foreign Office (FO) 369/35/42653, Greene Greylle 
17.12.1906. 
2 Turnock 1983, 86–87. 
3 FO 368/122/7970, Browne Greylle 25.2.1907; FO 421/258/18, Browne Greylle 9.12.1909. 
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niassa vakuutusyhtiöt olivat haluttomia takaamaan laivaliikenteen riskejä ja 
myös laivanvarustajat pelkäsivät lähettää aluksiaan kriisialueiden lähistölle. 
Lisäksi bulgarialaisissa satamissa oli nostettu satamamaksuja. Nämä satamat 
eivät kuuluneet Tonavan komission toimivaltaan, mutta brittialukset kävivät 
kauppaa niissäkin, mikäli olivat Mustanmeren alueella. Laivaliikenteen 
huono suhdanne jatkui vuonna 1913, kun Romania liittyi toiseen Balkanin 
sotaan. Romanian rautatiekalusto varattiin pääosin sotilaskuljetuksiin, mikä 
haittasi viljan kuljetusta satamiin. Lisäksi viljan markkinahinta laski. Tona-
van komission budjetti olikin alijäämäinen vuonna 1913, mikä oli erittäin 
poikkeuksellista.1  

 
Taulukko 1. Britannian osuus Tonavan suiston merenkulusta vuosina 1906–1912.2 
Vuosi Alusten  

kokonaismäärä 
Brittiläisten alusten 

määrä 
Brittiläisten alusten 

osuus  
1906 1349 437 32 % 
1907 1258 451 36 % 
1908 1010 295 29 % 
1909 929 246 26 % 
1910 1307 461 35 % 
1911 1532 535 35 % 
1912 1008 247 25 % 

 
Britannia oli Romanian kolmanneksi tärkein kauppakumppani 1910-luvun 
vaihteessa. Romanialaiset syyttivät Britanniaa ajoittain kiinnostuksen puut-
teesta Romaniaa kohtaan, koska Britannian suhteellinen osuus kaupasta oli 
pienentynyt. Britannia vei Romaniaan ensisijaisesti tekstiilituotteita (yli 
puolet viennistä), hiiltä (32 %) ja metallituotteita (7 %). Romaniasta tuotiin 
Britanniaan viljaa ja viljatuotteita (68 %), öljyä ja sen johdannaisia (27 %) 
sekä puutavaraa.3 Täytyy kuitenkin muistaa, että Tonavan suiston satamiin 
ei kuljetettu tuotteita ainoastaan Romaniasta. Tonava toimi myös naapuri-
maiden, erityisesti Itävalta-Unkarin itäisten osien sekä Venäjän imperiumin 
lounaisosien, kaupankäynnin väylänä. Tavaroita toimitettiin alajuoksun sa-
tamiin vesireittien ohella rautateitse.4 

Tonavan komission tulot koostuivat navigointimaksuista, veroista,  
sakoista, luotsimaksuista, sairaalamaksuista ja rekisterimaksuista, mutta 
komissio sai myös tuottoja sijoituksistaan ja tuloja myydyistä materiaaleista. 
Budjetti oli usein ylijäämäinen. Kulupuolella hallintokulut ja infrastruktuu-
rin ylläpitotyöt muodostivat suurimmat säännölliset menoerät. Säännöllisten 
                                                 
1  FO 368/849/9486, Browne Greylle 23.2.1913; FO 368/850/56168, Baldwin Greylle 
9.12.1913. 
2 FO 368/849/9486, Browne Greylle 23.2.1913.  
3 Dobre 1983, 100–102.  
4 Rosegger 1996, 427–48. 



208 
Matikainen 

menojen lisäksi varoja upposi tarpeen mukaan joen kunnostustöihin ja mate-
riaalihankintoihin.1 Esimerkiksi vuonna 1907 komissio tarvitsi uuden ruop-
pausaluksen, joka tilattiinkin Saksasta. Ruoppausaluksiin rahat kyllä riittivät, 
mutta ylivoimaiseksi projektiksi osoittautui Tulcean mutkan korjaus. Tulce-
an mutka oli aluksille ainut erityisen vaarallinen paikka Tonavan alajuoksul-
la. Komissiossa pohdittiin toistuvasti, esimerkiksi vuosina 1907 ja 1911, 
joko mutkan oikaisemista tai mutkassa sijaitsevan kallion poistamista, mutta 
raha ei riittänyt tähän.2  

Vuosina 1907 ja 1908 komissio kiisteli maksujen korotuksista ja  
Tonavan suiston eri satamien asemasta. Vuoden 1907 lopussa komission 
saksalaisjäsen Marheinecke ehdotti, että Sulinan maksuja korotettaisiin. 
Ehdotuksen tavoitteena oli tulojen lisäämisen ohella ohjata aluksia tukkoi-
sen Sulinan sataman sijasta Galaţiin ja Brăilaan. Romanialaiset olivat osit-
tain samaa mieltä omista syistään. Jo kesällä 1907 komission romanialais-
jäsen Constantin Nano oli ehdottanut veron keräämistä Sulinassa operoivilta 
proomuilta. Sulinan asema satamana olikin mielenkiintoinen, sillä tämä 
5000 asukkaan kaupunki oli alun perin tarkoitettu ylimääräiseksi lastaus- ja 
purkupaikaksi isoille aluksille, jotka eivät voineet viedä kaikkea lastiaan 
yläjuoksulle päin. Romanialaisten mielestä se ei ollut edes oikea satama. 
Sulina oli kuitenkin saavuttanut suosiota useista syistä. Ensinnäkin tietyt 
satamapalvelut olivat parempia kuin ylempänä suistossa – Sulinassa oli esi-
merkiksi nostureita. Maksut olivat alhaisempia ja työvoima edullisempaa. 
Lisäksi erityisesti suuremmille aluksille oli etua siitä, ettei niiden tarvinnut 
Sulinaan jäädessään navigoida Tulcean mutkaa. Sulinan kanssa kilpailivat 
siis Galaţin ja Brăilan satamat, joiden asemaa romanialaiset yrittivät vahvis-
taa.3 Romanialaisten asenteen taustalla oli se, että Sulina oli leimallisesti 
Tonavan komission hallussa oleva satama, jossa romanialaisten oma toimi-
valta oli heikko. Romania näki komission yhtäältä oman itsenäisyytensä 
uhkana ja ulkomaisen kontrollin symbolina, mutta toisaalta komissio toimi 
esteenä Venäjän ja Itävalta-Unkarin vaikutusvallalle Romaniassa ja varmisti 
sujuvan viljakaupan. 

Britannia vastusti maksujen korotusta. Ensinnäkään komissio ei tar-
vinnut lisätuloja – ylijäämä oli valtava erityisesti vuonna 1907. Toiseksi 
brittien mielestä oli vaarallista pakottaa suurempia aluksia etenemään Suli-
nasta yläjuoksulle päin. Alusten koko oli kasvusuunnassa, joten asia koski 
yhä useampia aluksia, ja erityisesti suuria brittialuksia, joiden kapteenit  

                                                 
1 FO 368/122/7971, Browne Greylle 27.2.1907.  
2 FO 368/213/126, Browne Greylle 26.12.1907; FO 368/571/21939, Browne Greylle 
31.5.1911. 
3 FO 368/122/20259, Browne Greylle 14.6.1907; FO 368/213/15223, Greene Greylle 
25.4.1908. 
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mielellään lastasivat nimenomaan Sulinassa käyttäen apunaan proomuja. 
Siten britit näkivät saksalaissuunnitelman uhkana nimenomaan brittiläisille 
merenkulkuintresseille. Britannia oli tosin valmis hyväksymään pienen vuo-
simaksun proomuille, mutta muilta osin kauppaministeriön viesti keväällä 
1908 ulkoministeriöön välitettäväksi edelleen Hamilton Brownelle oli selvä: 
Brownen tuli vastustaa maksuja ja houkutella muita komissaareja asiassa 
puolelleen.1 Turkin komissaari Azarian Effendi esitti komission puolivuo-
tiskokouksessa toukokuussa 1908 kompromissiehdotuksen, jonka mukaan 
maksuja korotettaisiin hieman. Maksut perustuivat tonnimääriin, ja niitä 
kerättiin myös proomuilta Sulinassa. Britannia ei ollut ehdotuksesta erityi-
sen innostunut, mutta tyytyi lopulta siihen, koska oli itse jäänyt täysin ilman 
tukea.2  

Vuonna 1912 Saksan komissaari halusi maksuja taas korotettavan, mi-
tä Hamilton Browne jälleen vastusti. Tällä kertaa maksujen korotustarve 
juonsi juurensa etupäässä poliittisista syistä. Balkanin sotien ja Italian-
Turkin sodan (Libyan sota) takia tilanne itäisellä Välimerellä oli epävakaa ja 
haittasi kaupankäyntiä. Lisäksi komissio oli edellisvuosina käyttänyt run-
saasti varoja parannustöihin. Korotukset eivät kuitenkaan toteutuneet.3 Mak-
sut eivät siis juurikaan nousseet tarkasteluajanjaksolla, mikä oli selkeästi 
Britannian etujen mukaista. 

Komission jäsenpohjan laajentaminen tuli ajankohtaiseksi vuonna 
1908, kun Balkanilla oli kansainvälinen kriisi. Bulgarian itsenäistyminen ja 
Bosnia-Hertsegovinan liittäminen Itävalta-Unkariin syksyllä 1908 olivat 
Balkanin tilanteen vuonna 1878 määritelleen Berliinin sopimuksen vastaisia 
toimenpiteitä. Venäjän ehdotuksesta suunniteltiin kansainvälistä konferens-
sia, jossa Balkanin aluemuutoksia olisi käsitelty.4 Tässä yhteydessä tuli esil-
le myös Tonavan komission jäsenpohjan laajentaminen Serbialla ja Bulga-
rialla. Britannia ei halunnut lisää osapuolia sekaantumaan Tonavan kaupan-
käyntiin ja merenkulkuun, varsinkaan kun Serbialla ja Bulgarialla ei ollut 
kaupankäynti-intressejä Tonavan suistossa. Taktisena vastavetona Britannia 
ehdotti, että mikäli Serbia ja Bulgaria otettaisiin jäseniksi, miksei sitten 
myös tärkeä merenkulkuvaltio Kreikka. Koska Romania vastusti komission 
jäsenpohjan laajentamista jyrkästi, Britannian ulkoministeriö oli halukas 
ryhtymään asiassa yhteistyöhön Romanian kanssa.5 Balkanin asioita käsitte-

                                                 
1 FO 368/213/11575, Fox Hardingelle 3.4.1908. 
2 FO 368/213/16465, Browne Greylle 8.5.1908; FO 368/213/17211, Fox Hardingelle 
18.5.1908. 
3 FO 368/715/52566, Browne Greylle 1.12.1912. 
4 Bridge 1972, 115–116; Cooper 1964, 267–268. 
5 FO 368/214/39983, Browne Greylle 9.11.1908; FO 368/320/5118, Grey Greenelle 
24.2.1909. 
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levä konferenssi ei kuitenkaan toteutunut, eikä Tonavan komission jäsenis-
töön tehty muutoksia. 
 
 
Arvovaltakiistoja Sulinan satamassa 
 
Tonavan komission virkailijoiden ja Romanian paikallisviranomaisten, eri-
tyisesti Sulinassa toimineen korkeimman romanialaisviranomaisen comisar 
maritimin, Eugene Botezin, suhteet olivat usein kireät. Tämä ei ole yllättä-
vää, sillä päällekkäiset toimivallat olivat omiaan aiheuttamaan epäselviä 
tilanteita ja arvovaltataisteluja. 1910-luvun alussa ongelmat tulivat esiin 
useissa brittiläiseen merenkulkuun liittyvissä tapauksissa. Tapahtumat vai-
kuttivat brittien asenteeseen romanialaisia kohtaan, ja eräs ulkoministeriön 
virkamies pohtikin vuonna 1911: 
 

Romanialaiset ovat melkein yhtä typeriä ja tietämättömiä kuin turkkilaiset, mut-
ta heitä ei turkkilaisten tapaan ole opetettu kunnioittamaan ulkomaisia konsulei-
ta.1 

 
Tonavan komissaari Hamilton Browne piti majapaikkaansa Galaţissa, ja 
Britanniaa edusti Sulinassa varakonsuli. Britannian varakonsulin paikka 
Sulinassa oli varsin tuulinen. Konsuli joutui luovimaan Romanian viran-
omaisten, komission toimivallan, brittiläisten laivanvarustusintressien ja 
paikallisten laivausasiamiesten painostuksen viidakossa. Briteillä oli myös 
keskinäisiä riitoja, esimerkiksi juuri asiamiesten ja konsulien välillä. Levot-
toman satamakaupungin ilmapiiri ja kesäisin vallitseva painostava sää lisä-
sivät paineita, samoin kuin koleraepidemiat. Konsuleilla oli vuosien mittaan 
ollut alkoholiongelmia ja heitä oli syytetty taloudellisista epäselvyyksistä ja 
esimiehille niskoittelusta.2  

Höyrylaiva Northfieldin tapaus herätti huomiota brittiviranomaisten 
keskuudessa keväällä 1911. Northfield oli kokenut pienehköjä vahinkoja, 
minkä se ilmoittikin asianmukaisesti vahinkoraportissa Tonavan komissiota 
edustaneelle Sulinan satamakapteenille ja Britannian konsulille. Comisar 
maritim, Eugene Botez, vaati kuitenkin raporttia myös itselleen. Northfiel-
din kapteeni kieltäytyi, koska hän tiesi, ettei Botez ollut oikeutettu saamaan 
kyseistä raporttia. Northfield lastattiin, minkä jälkeen sen kapteeni pyysi 
karanteenipassia, joka oli edellytys satamasta lähtemiselle. Botez kieltäytyi 
myöntämästä todistusta, ja antoi lisäksi Northfieldin kapteenille ja muuta-

                                                 
1 FO 368/570/26795, Listerin muistio 10.7.1911.  
2 Ks. esim. FO 104/141/29 Liddell Salisburylle 2.10.1899; FO 104/157/17, Trotter Lans-
downelle 5.5.1903. 
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malle muulle miehistön jäsenelle sakot. Botez ilmoitti, että Northfield ei 
saanut lähteä ennen kuin nämä sakot oli maksettu. Kapteeni maksoi, koska 
halusi päästä lähtemään mitä pikimmin. Asiaa sotki vielä paikallisen lai-
vausasiamiehen, kreikkalaistaustaisen Kyriakidesin, toiminta. Kyriakides oli 
antanut harhaanjohtavaa tietoa Sulinan satamakäytänteistä Northfieldin kap-
teenille, ja brittiviranomaiset pitivätkin häntä ”ovelana ja juonikkaana”.1 

Botezin väitettiin yleisesti olevan erittäin brittiläisvastainen. Viha-
mielisyyden huhuttiin johtuvan ainakin osittain edellä mainitun laivaus-
asiamiehen Kyriakidesin persoonasta ja toimintatavoista. Kyriakides nimit-
täin edusti monia Sulinassa liikennöiviä brittiläisiä aluksi ja varustamoja. 
Ongelmia aiheutti myös brittiläisten merimiesten kohteluun liittyvät asiat, 
kun romanialaiset viranomaiset saattoivat esimerkiksi pidättää merimiehiä 
tappelunnujakoiden jälkeen. Romanialaiset karanteeniviranomaiset aiheutti-
vat myös ongelmia, ja brittikonsulit kuvailivat heitä ”normaaliin romanialai-
seen tapaan tuhlaavaisiksi, epäpäteviksi ja korruptoituneiksi”.2 

Romanian viranomaiset puolestaan syyttivät muutamia laivausasia-
miehiä petollisesta toiminnasta. Syytösten kohteena oli ensinnäkin huonossa 
maineessa ollut Kyriakides ja toisaalta George Marshall, joka toimi brittiläi-
sen varustamon Watson & Youellin asiamiehenä Sulinassa. Kyriakides ei 
ollut myöskään brittiviranomaisten suosiossa, mutta välillä varakonsulinakin 
toimineen Marshallin mainetta he puolustivat. Brittidiplomaattien mielestä 
Marshall ei suinkaan ollut petollinen, vaan syynä hänen epäsuosioonsa ro-
manialaisten keskuudessa oli hänen tarmokas toimintansa brittiläisen laiva-
liikenteen puolesta sekä romanialaisten viranomaisten asenne ja Eugene 
Botezin hankala persoona. Romanialaiset tuntuivat tahallaan asettavan estei-
tä brittien kaupalle ja laivaliikenteelle.3 Vaikuttikin siltä, että Botez todella 
yritti torpedoida Tonavan komission työtä ja arvovaltaa. Hän ryhtyi julkai-
semaan vuodesta 1913 alkaen kirjailijanimellä Jean Bart komissiota vastus-
tavia pamfletteja.4  

Sulinan sataman kiistat juonsivat kuitenkin juurensa epäselvistä val-
tasuhteista. Tonavan komission toimivalta käsitti laivaliikenteen, Sulinan 
sataman ja väylien poliisitoimen, meripelastuspalvelun ja satamassa olevien 
alusten valvonnan. Näistä asioista vastuussa olevan satamakapteenin tehtä-
viä hoiti 1910-luvun alussa itävaltalainen Franjo Vilfan, joka oli komission 
palkkaama virkamies. Romanian viranomaisilla ei ollut oikeutta puuttua 
asioihin, jotka kuuluivat satamakapteenin toimivaltaan. He huolehtivat niistä 

                                                 
1 FO 368/570/14169, Robertson Greylle 10.4.1911. 
2 FO 369/403/18360. Robertson Greylle 9.5.1911; FO 421/278/7 (liite), MacDonell Brow-
nelle, 20.9.1911.  
3 FO 368/570/25371, Robertson Greylle 25.6.1911. 
4 FO 368/850/31118, Adams Baldwinille 27.6.1913; Frucht 1982, 203. 
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seikoista, joita ei ollut nimenomaisesti alistettu komission alaisuuteen kan-
sainvälisissä sopimuksissa. Rajankäynti oli kuitenkin epäselvää. Lisäksi 
comisar maritim, Romanian tärkein viranomainen Sulinassa, hoiti käytän-
nössä Romanian valtion intressejä kaupungissa.1 

Sulinan laivaliikenteen kiistat kulminoituivat vuonna 1912 höyrylaiva 
Benheadin tapauksen myötä. Monimutkainen tapahtumasarja alkoi aluksen 
viljalastin kuntoa koskevista riidoista Benheadin kapteeni Robinsonin ja 
lastin omistaneen kreikkalaisen laivaajan Cavadian välillä. Robinson epäili 
viljalastia pilaantuneeksi, minkä jälkeen lastia tarkastettiin moneen kertaan. 
Kiista laajeni pian koskemaan eri viranomaisten toimivaltaa, henkilösuhteita 
Sulinassa, Romanian oikeusjärjestelmää ja koko brittiläistä kaupankäyntiä 
Tonavan alueella. Kapteeni Robinson pidätettiin ja tuomittiin vankeuteen 
romanialaisten viranomaisten uhkailusta, vaikka hänet myöhemmin vapau-
tettiinkin vetoomuksen jälkeen. Tilannetta mutkisti liverpoolilaisen Joseph 
Houltin laivanvarustamon käytös. Hoult oli vakuuttunut, että romanialaiset 
viranomaiset olivat toimineet vastoin lakia, ja hän painosti ulkoministeriötä 
puuttumaan asiaan. Hoult ja kapteeni Robinson odottivat, että ulkoministe-
riö tukisi heitä riippumatta siitä kuka oli syyllinen. Ulkoministeriö ei halun-
nut tehdä asiasta enää suurempaa numeroa, vaan suostui asian käsittelyyn 
normaalin oikeusprosessin kautta Romaniassa. Romanian viranomaiset eivät 
ulkoministeriön mielestä olleet tehneet varsinaista virhettä, vaan sotku oli 
aiheutunut Benheadin kapteenin ja kreikkalaisen laivaajan riidasta.2  

Britannian parlamentin alahuoneessakin huomioitiin Benheadin tapaus 
ja erityisesti sen kapteenin kohtalo kahdessa ulkoministeriölle osoitetussa 
kysymyksessä helmi- ja toukokuussa. Ulkoministeri Sir Edward Grey selvit-
ti vastauksessaan tarkasti tapauksen vaiheita.3  Samaan aikaan lehdistöstä 
Standard julkaisi ulkoministeriön kannalta erittäin kiusallisen sävyisen  
artikkelin, jossa syytettiin Romaniassa toimivia brittiläisiä diplomaatteja 
Britannian kaupallisten etujen laiminlyönnistä, laiskuudesta ja epäpätevyy-
destä. Lehti vaati ulkoministeriön ja diplomaattien suojelua Britannian kau-
pankäynnille.4 

Koska brittiläiset alukset maksoivat jopa kaksi kolmasosaa kaikista 
komission keräämistä maksuista, Britannia oli ulkovalloista kaikkein kiin-

                                                 
1  FO 368/714/33500, Malkinin muistio 29.10.1912; FO 368/714/3350, Brantin muistio 
9.9.1912. 
2 FO 368/713/1014, Townley Law’lle 5.1.1912; FO 368/713/7828, Townley Greylle 
20.2.1912. 
3 HC Deb 27 February 1912 vol 34 cc1329–30W; HC Deb 14 May 1912 vol 38 cc940–1, 
http://hansard.millbanksystems.com/, viitattu 29.1.2010. Tonavan komission asiat tulivat 
1900-luvun alussa vain muutamia kertoja esille parlamentissa. Komission alkuaikoina 
1800-luvulla kiinnostus oli ollut suurempaa. 
4 Standard 3.1.1912. 
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nostunein Tonavan suiston laivaliikenteen sujuvuudesta ja komission tehok-
kaasta toiminnasta. Edellinen komissaari Henry Trotter oli vuonna 1907 
laatimassaan loppuraportissa luonnehtinut Britannian asennetta osuvasti. 
Trotter arvioi komission merkityksen Britannialle kahtalaiseksi: komissio 
edisti rauhan ylläpitoa alueella ja toiseksi hyödytti kauppaa ja merenkulkua, 
erityisesti juuri Britannian merenkulkua.1 

Sulinan varakonsuli Alexander Adams otti vuonna 1912 laajasti kan-
taa Tonavan komission toimintaan ja brittiläisten intressien toteutumiseen. 
Samalla hän analysoi komission toimivallan rajoja ja kansainvälisten sopi-
musten tekstien tulkintoja. Adamsin mielestä komission olemassaolo oli 
välttämätöntä, koska Romanian valtio ei kykenisi hoitamaan vastaavia  
velvollisuuksia Tonavan suistossa puutteellisten resurssien ja virkamiesten 
korruptoituneisuuden vuoksi. Toisaalta komissio oli Adamsin mielestä  
oikea ”juonittelupesäke”. Romanian komissaari vuodesta 1909, Duiliu Zam-
firescu, oli sinnikkäällä toiminnallaan onnistunut saamaan romanialaisille 
hyviä hallintovirkoja ja insinöörinpestejä komissiosta. Tämä oli Adamsin 
mielestä vahvistanut romanialaisten valtaa ja romanialaistamissuuntausta. 
Adams piti muita komissaareja tehottomina ja välinpitämättöminä. Hän ei 
suoraan kritisoinut Hamilton Brownea, mutta vaati kuitenkin Britannian 
komissaarilta – kuka tuo henkilö sitten olisikin – aktiivisempaa otetta.2  
 
 
Hamilton Brownen toimikauden loppu 
 
Hamilton Brownen nimittäminen Britannian edustajaksi Tonavan komissi-
oon osoittautui ennen pitkää virherekrytoinniksi. Ensimmäiset suorat viitta-
ukset Brownen kykenemättömyyteen hoitaa Tonavan komissaarin tehtäviä 
löytyvät Britannian ulkoministeriön asiakirjoista vuodelta 1911. Tuolloin 
ulkoministeriössä arveltiin, että Browne ei ymmärtäisi erääseen tarjous-
kilpailuun liittyviä hintataulukoita tai teknisiä yksityiskohtia. Brownella ei 
yksinkertaisesti ollut tarvittavaa asiantuntemusta komissaarin tehtävien me-
nestyksekkääseen hoitoon.3  

Browne oli alun perin nimitetty vuonna 1906 silloisen Britannian  
Bukarestin lähettilään William Conyngham Greenen suosituksesta. Kun 
Britannian konsulijärjestelmä Romaniassa uudistettiin jälleen vuonna 1913 
siellä tehdyn ulkoministeriön tarkastuksen jälkeen, Tonavan komissaarin ja 
Galaţissa asemaa pitävän pääkonsulin tehtävät yhdistettiin taas. Välillähän 
pääkonsuli oli majaillut Bukarestissa, missä lähetystökin oli. Brownea pyy-

                                                 
1 FO 368/122/27201, Trotter Greylle 15.7.1907. 
2 FO 368/715/38169, Adams Gregorylle 29.8.1912. 
3 FO 368/571/24434, Listerin muistio heinäkuussa 1911 [n.d.]. 
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dettiin nyt lähtemään komissaarin paikalta, eikä sopivaa korvaavaa tehtävää 
ollut tarjolla. Hänelle esitettiin muodolliseksi syyksi juuri konsulipalvelun 
uudelleenjärjestely, mutta todellinen syy oli siis ”kyvyttömyys hoitaa vel-
vollisuuksia tehokkaasti”, vaikka toisaalta Brownen katsottiin toimineen 
aina ahkerasti ja ”parhaan kykynsä mukaan”.1 Browne, vasta 53-vuotiaana, 
oli närkästynyt erottamisestaan.2 Uudeksi komissaariksi nimitettiin pääosin 
Afrikan siirtomaissa diplomaatinuraa tehnyt John G. Baldwin, joka oli ollut 
Romaniassa vasta vuodesta 1912.  

Tarkasteluajanjaksolla Britannian toiminnasta Tonavan komissiossa 
nousee esille muutamia keskeisiä teemoja. Ensimmäinen oli Britannian hal-
litseva asema Tonavan alajuoksun kaupankäynnissä. Vain vuonna 1912 
Kreikan osuus laivaliikenteestä oli suurin. Tämän myötä Britannia halusi 
komission toimivan siten, että kaupankäynnille aiheutuisi mahdollisimman 
vähän haittaa. Britannia ei halunnut uusia maksuja komission kerättäväksi 
eikä halunnut korottaa olemassa olevia maksuja, toisin kuin esimerkiksi 
Saksa. Britannia ei myöskään toivonut uusia jäseniä komissioon. Romanian 
asenne komissiota ja sen toimivaltaa kohtaan oli puolestaan kaksijakoinen: 
toisaalta Romanialle oli elintärkeää, että viljakauppa sujui ongelmitta, mutta 
toisaalta komission olemassaolo tuntui rajoittavan Romanian itsemäärää-
misoikeutta. Tämä johti kahnauksiin komission virkamiesten ja romanialais-
ten viranomaisten välillä, ja suurimpana merenkulkuvaltiona Britannia kärsi 
väistämättä näistä kiistoista.  

Britannia käytti etujaan ajaessaan argumentteina omien kaupankäynti-
intressiensä ohella kansainvälistä oikeutta vedoten kiistoissa voimakkaasti 
laillisuusperiaatteeseen ja kansainvälisten sopimusten teksteihin.  

Ensimmäisen maailmansodan sytyttyä Tonavan komissio toimi enti-
seen tapaan parin vuoden ajan, mutta vuodesta 1916 toiminta keskeytyi. 
Sodan jälkeen Tonavan liikennöinnin turvaaminen muodosti osan rauhan-
sopimusten järjestelyjä. Vanha Tonavan komissio palautettiin tuolloin enti-
selleen, mutta lisäksi Tonavan yläjuoksulle perustettiin oma erillinen komis-
sio, jossa Britannia oli myös jäsenenä. 3  Tonavan komissio toimii nyky-
päivänä edelleen, joskin järjestö on vuosien saatossa kokenut erittäin suuria 
organisaatio- ja jäsenmuutoksia, eikä Britannia ole enää nykymuotoisen 
komission jäsen.4 

                                                 
1 FO 368/849/3054, Cartwright Upcottille 15.1.1913 ja Upcott Cartwrightille 18.1.1913. 
2 FO 368/849/36463, Barclay Montgomerylle 11.9.1913. 
3 Frucht 1982, passim. 
4 Nykyisestä järjestöstä ks. järjestön internetsivut: http://www.danubecommission.org/, 
viitattu 29.1.2010. 
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Kansainvälinen ja vertaileva näkökulma Suomen  
tuottavuuskehitykseen 
Janne Huovari – Jukka Jalava 
 
 
Johdanto1 
 
”On maamme köyhä, siksi jää” kirjoitti kansallisrunoilijamme J.L. Rune-
berg vuonna 1848.2 Suomi ei kuitenkaan jäänyt köyhäksi, vaan onnistui 
kuromaan kiinni johtavien teollisuusmaiden elintason. Elintasomme kohot-
tamisessa oli työn tuottavuuden kasvulla keskeinen rooli. 3  Suomen työn 
tuottavuuden kasvu oli pitkään kansainvälisesti vertaillen nopeaa. 1970-
luvun puolestavälistä aina 1990-luvun alun lamaan asti Suomen tuotannon 
kasvu suhteessa työtunteihin oli keskimäärin noin kolme prosenttia vuodes-
sa. Samaan aikaan vanhojen EU-maiden keskimääräinen kasvu oli noin kak-
si prosenttia ja Yhdysvalloissa ainoastaan reilun prosentin vuodessa. Nopea 
tuottavuuden kasvu Suomessa oli seurausta siitä, että suhteellisen kehitty-
mätön maa otti kiinni vauraampia ja kehittyneempiä talouksia. Suomi pysyi 
alkutuotantovaltaisena maana toisen maailmansodan päättymiseen asti ja 
metsäteollisuus oli teollisuuden tärkein ala.4 Tämä on varsin ymmärrettävää 
maassa jonka pinta-alasta kaksi kolmasosaa muodostuu metsäalueista. Vuo-
situhannen vaihteeseen mennessä nopea talouskasvu yhdistettynä nopeaan 
rakennemuutokseen ja hyvinvointivaltion rakentamiseen oli tehnyt Suomes-
ta erään Länsi-Euroopan vauraimmista maista ja absoluuttisen konvergens-
                                                 
1 Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia eivätkä vastaa Euroopan komission näkemyk-
siä. 
2 Tämä teksti on nykyisin tutumpi Maamme laulun toisen säkeistön alkuna (suomennos: 
Paavo Cajander). Alkuperäisteksti kuuluu: ”Vårt land är fattigt, skall så bli”. 
3 Jalava ja Pohjola 2004. 
4 Hjerppe 1990. 
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sin mallimaan. Suomi on 2000-luvulla kehittynyt maa, jonka elintaso on 
mittauksesta riippuen maailman 10–15 parhaan joukossa. 

Vaurastuminen ja tuottavuuden kasvu nojasivat pitkälti investointeihin 
kiinteään ja inhimilliseen pääomaan. Sekä pääomaintensiteetin kasvun että 
työpanoksen laadun paranemisen vaikutus työn tuottavuuteen oli ennen 
1990-luvun lamaa vertailumaita suurempi.1  Laman myötä ja sen jälkeen 
tuottavuuskehityksessämme on kuitenkin tapahtunut selvä muutos. Useim-
pien Euroopan maiden, Suomi mukaan lukien, tuottavuuden kasvu hidastui 
huomattavasti. Samaan aikaan Yhdysvaltojen tuottavuuden kasvu puoles-
taan kiihtyi selvästi. Syinä kehitykseen on pidetty toisaalta ns. uuden talou-
den vaikutusta Yhdysvalloissa ja toisaalta Euroopan kyvyttömyyttä uudis-
tua.2 Viime vuosikymmeninä Suomen talouteen on vaikuttanut sopeutumi-
nen globalisaatioon sekä valtava kasvu korkean teknologian toimialoilla. 
2000-luvulla Suomen on ollut pakko luopua perässähiihtäjän etuun perustu-
vasta ja korkeaan investointiasteeseen nojaavasta talouskasvusta. 1990-
luvulta lähtien henkinen ja aineeton pääoma ovat muuttuneet keskeisiksi 
tuotannontekijöiksi ja Suomen talouskasvusta on tullut innovaatioihin poh-
jautuvaa.3 

Tässä artikkelissa pyrimme valottamaan Suomen viimeaikaista tuotta-
vuuskehitystä. Luvussa 2 käydään läpi käytetty kasvutilinpitokehikko. Lu-
vussa 3 lasketaan työn tuottavuuden tasot toimialoittain Suomelle ja muu-
tamalle keskeiselle referenssimaalle vuosina 1997 ja 2004. Neljännessä lu-
vussa tarkastellaan kasvun lähteitä ja lopuksi luvussa 7 tehdään yhteenveto 
tutkimustuloksista.  

 
 

Euklems menetelmä 
 
Harvardin yliopiston professori Dale W. Jorgenson 4  on kehittänyt ns. 
KLEMS-kasvutilinpitomenetelmän tuottavuuden mittaamiseen toimialojen 
ja koko kansantalouden tasolla kansantalouden tilinpidon kehikossa. Kasvu-
tilinpito on menetelmä, jonka avulla talouskasvu voidaan osittaa tuotanto-
panosten ja teknologisen kehityksen osatekijöihin. KLEMS-menetelmässä 
huomioidaan kaikki tuotannossa käytettävät panokset ja kaikkia panoksia 
käsitellään samalla tavalla. KLEMS lyhenne tulee kirjaimista: K=pääoma 

                                                 
1 Eloranta, Jalava ja Ojala 2007. 
2 O’Mahony ja van Ark 2003. 
3 Asplund ja Maliranta 2006. 
4 Esim. Jorgenson, Gollop ja Fraumeni, 1987; Jorgenson, Ho ja Stiroh, 2005. 
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(capital), L=työ (labour), E=energia (energy), M= aineet ja tarvikkeet (mate-
rials) ja S= palvelut (services).1  

Jorgensonilla on takanaan pitkä ja ansiokas ura. Hän kuului jo 1960-
luvulla kasvutilinpidon eturintamaan ja hänen silloin yksin sekä yhdessä Zvi 
Grilichesin ja Robert Hallin kanssa kirjoittamat pääomateoriaan kuuluvat 
artikkelit ovat edelleenkin klassikoita.2 Poikkeuksellista on se, että Jorgen-
son on yli neljän vuosikymmenen ajan systemaattisesti kehittänyt omaa 
neoklassista kasvutilinpitojärjestelmäänsä. Merkittävä virstanpylväs oli Jor-
genson, Gollop ja Fraumeni (1987), jossa KLEMS-kehikkoon istutettiin 
panos-tuotosjärjestelmä. Jorgenson, Ho ja Stiroh (2005) on tuore kuvaus 
KLEMS-menetelmästä sen lisäksi että siinä keskitytään kvantifioimaan  
informaatioteknologian vaikutukset Yhdysvaltojen talous- ja tuottavuus-
kasvuun.3 Jorgenson käsittelee dataa poikkeuksellisen tarkasti ja hän on mm. 
pyrkinyt vaikuttamaan sekä tilastovirastojen käytäntöihin että tilinpitosuosi-
tuksiin. Jorgensonin järjestelmän tärkeimpiä piirteitä on jakaa pääoma ja työ 
mahdollisimman homogeenisiin ryhmiin ja huomioida myös pääoman ja 
työn sisäinen substituutio. Halutaan siis kvantifioida pääomakannan tieto-
koneistumisen ja työvoiman valkokaulustumisen vaikutukset. 
 
Tuotantofunktio voidaan esittää muodossa: 
 

(1) 
 
jossa tuotos Y muodostuu: välituotepanoksesta X, pääomapanoksesta K ja 
työpanoksesta L. Teknologian tasoa, eli kokonaistuottavuutta, kuvastaa pa-
rametri A. Oletettaessa vakioiset skaalatuotot tuotannossa sekä kilpailulliset 
markkinat, kasvutilinpidolla voidaan laskea tuotoksen painotettu kasvu pa-
nosten painotetun kasvun sekä kokonaistuottavuuden muutoksen summana. 
Kokonaistuottavuus on siis se osa tuotannon kasvusta, joka ei johdu tuotan-
topanosten käytön lisääntymisestä. Pitkällä aikavälillä kokonaistuottavuu-
den muutos kuvaa teknologian kehitystä, mutta lyhyellä aikavälillä siihen 
vaikuttavat myös tuotannon tehokkuuden ja panosten käyttöasteen muutok-
set sekä tilastovirheet.  
  

                                                 
1 Katso Aulin-Ahmavaara 2006 joka on mainio kuvaus aiheesta. 
2 Hall ja D.W. Jorgensen 1967; Jorgenson 1963; Jorgenson ja Griliches 1967. 
3 Jorgenson, Gollop ja Fraumeni 1987; Jorgenson, Ho ja Stiroh 2005. 
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Tuotantofunktion (1) pohjalta kokonaistuottavuuden muutos on:1 
 

(2) 
 
missä Δ kuvastaa ensimmäistä differenssiä, eli )1()( −−≡∆ txtxx , ja v on 
panoksen tulo-osuus (käytetään Törnqvist-painoja, eli lasketaan tulo-
osuuksien keskiarvo ajankohtina t ja t-1; tätä kuvastaa ”-”-merkki v:n ylä-
puolella). 
 
Työn tuottavuuden muutos voidaan johtaa yhtälöstä 2 vähentämällä tehtyjen 
työtuntien, H, muutos tuotoksen sekä panoksien muutoksesta: 
 
 

(3)  
 
 
jossa yhtälön vasemmalla puolella on työn tuottavuuden muutos, ja yhtälön 
oikealla puolella on välituotteiden tulo-osuudella painotettu muutos väli-
tuotepanoksessa työtuntia kohden, pääoman tulo-osuudella painotettu muu-
tos pääomapanoksessa työtuntia kohden, työn tulo-osuudella painotettu 
muutos työpanoksessa työtuntia kohden (eli työpanoksen laadun muutoksen 
kontribuutio) ja viimeinen termi kuvastaa kokonaistuottavuuden muutosta.  

Tässä artikkelissa käytetty aineisto (EUKLEMS-tietokanta, maaliskuu 
2007) tulee EUKLEMS-projektista2 (Productivity in the European Union: A 
Comparative Industry Approach (EU KLEMS 2003), ks. www.euklems.net), 
jossa on käytetty Jorgensonin KLEMS-menetelmää Euroopan maiden ai-
neistolle soveltuvin osin. Projektin tarkoituksena on luoda tietokanta, joka 
sisältää tietoa talouskasvusta, tuottavuudesta, työpanoksesta, pääoman muo-
dostuksesta sekä teknologisesta muutoksesta toimialatasolla. Mukana tieto-
kannassa on aikasarjoja EU:n 25 jäsenmaasta (ei Bulgariasta ja Romaniasta), 
lisäksi mukana ovat aineistot Yhdysvalloista sekä Japanista. Parhaimmillaan 
kattavuus on yli 70 toimialaa vuosina 1970–2004. Vuonna 2004 Euroopan 
                                                 
1 Tuotantofunktion oletetaan usein olevan Hicks-neutraali, näin ei kuitenkaan KLEMSissä 
tehdä kuten mm. Aulin-Ahmavaara 2006 toteaa (katso myös Jorgenson, Ho ja Stiroh 2005). 
Sen sijaan oletetaan ns. tuotantomahdollisuuskäyrä (production possibility frontier), jossa 
kokonaistuotos koostuu investointihyödykkeistä ja kulutushyödykkeistä jotka vuorostaan 
tuotetaan kokonaispanoksilla (eli välituotepanoksilla, pääomapanoksilla sekä työpanoksilla, 
jotka yhdistetään jollakin teknologialla). 
2 EUKLEMSiä rahoittaa Euroopan yhteisön kuudes tutkimuksen, teknologian kehittämisen 
ja esittelyn puiteohjelma ja sitä johtaa Groningenin yliopistossa sijaitseva Groningen 
Growth and Development Centre. Osallistujia on kaikkiaan 18 kappaletta joista Helsingin 
kauppakorkeakoulu ja Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos ovat suomalaisia. Lisäksi 
Tilastokeskus on hankkeen merkittävä alihankkija. 
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Unioniin liittyneiden maiden osalta aikasarjat alkavat kuitenkin usein vasta 
vuonna 1995 ja monen vanhemmankin jäsenmaan kohdalta löytyy tietoa 
vain 1980-luvulta lähtien.  
 
 
Työn tuottavuuden toimialoittaiset tasot vuosina 1997 ja 2004 
 
Tässä luvussa tarkastellaan, miten Suomi on menestynyt työn tuottavuuden 
tasoissa vuosina 1997 ja 2004. Analyysin kohteeksi valitaan ne toimialat, 
joille kansainvälisiä vertailutietoja on saatavissa EUKLEMS-tietokannasta. 
Tuottavuuden muutoksen mittaaminen vaatii tuotannon arvon, määrän ja 
hinnan välistä erottelua. Kun verrataan tasoja eikä kasvuja, käytetään nimel-
lisiä lukuja. Työn tuottavuus lasketaan toimialatasolla ja koko talouden  
tasolla sekä bruttotuotoksella että bruttoarvonlisäyksellä. 1  Ko. nimelliset 
arvot ostovoimakorjataan käyttäen Timmerin, Ypman ja van Arkin (2007) 
kehittämiä ostovoimapariteetteja2 . Tuottavuuden tasoerojen tarkka analy-
sointi vaatisi samalla toimialalla eri maissa toimivien yritysten vertailuja, 
jotta voitaisiin vakioida liiketoimintamallien ja – strategioiden vaikutus. 
Tällaisia aineistoja ei kuitenkaan ole julkisesti saatavilla, mistä syystä on 
tyydyttävä vähempään eli toimialatasolla tapahtuvaan analyysiin.  

Koko kansantalouden tasolla Suomen arvonlisäys työtuntia kohden oli 
vertailumaita (pl. Iso-Britannia) huonompi vuonna 1997 (Taulukko 1). Teol-
lisuudessa ”luovan tuhon” vaikutus tuottavuuden kasvuun on ollut Suomes-
sa suuri jo 1980-luvun puolivälistä alkaen.3 Vuonna 1997 tehdasteollisuu-
temme bruttotuotoksesta lasketun työn tuottavuuden taso olikin korkeampi 
kuin vertailumaissa EU15ex4, Yhdysvallat, Saksa, Ruotsi ja Iso-Britannia. 
Yhdysvallat oli lähimpänä ja ylsi 97 prosenttiin Suomen tasosta, joka oli 
105,8 euroa per tunti.  

                                                 
1 Preferoimme bruttotuotoksesta laskettua työn tuottavuutta. Osittain tämä johtuu siitä, että 
saatavissa olevat ostovoimapariteetit ovat nimenomaan bruttotuotokselle. Sinänsä työn 
tuottavuus on yleisimmin tasovertailuissa laskettu arvonlisäyksen mukaan. Näin tulee jos-
sain määrin paremmin välituotepanosten rakenne-erot eri maiden toimialoilla huomioitua. 
Harhaa tulee kuitenkin siitä, että useinkaan ei välituotepanoksille ole omaa ostovoimapari-
teettia saatavilla. Lisäksi arvonlisäysmittari (kuten bruttotuotoskin) kärsii siitä osittaistuot-
tavuusmittojen yleisestä ongelmasta, että muiden tuotantopanosten (työn tuottavuuden 
tapauksessa pääomaintensiteetin) intensiteetin vaikutukset eivät näy eksplisiittisesti. Ark ja 
Timmer 2006 suosittelevat bruttotuotoksen käyttöä disaggregoidulla tasolla ja arvonlisäyk-
sen käyttöä aggregoidummalla tasolla. 
2 Timmer, Ypma ja van Ark 2007. 
3 Maliranta 2003. 
4 EU15-maat ovat: Itävalta, Belgia, Tanska, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Irlanti, Italia, 
Luxemburg, Hollanti, Espanja, Portugali, Ruotsi ja Iso-Britannia. EU15ex-maat ovat: Itä-
valta, Belgia, Tanska, Suomi, Ranska, Saksa, Italia, Hollanti, Espanja ja Iso-Britannia.  
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Teollisuuden alatoimialoilla Suomi oli tuottavin viidellä toimialalla ja lähel-
lä huippua kolmella toimialalla vuonna 1997. Suomen menestystoimialoista 
suurin bruttotuotos tuntia kohden syntyi kemianteollisuudessa: melkein 210 
euroa tunnissa. EU15ex-maat ylsivät vain neljään viidesosaan ja Yhdysval-
lat kolmeen neljäsosaan tästä. Massan ja paperin valmistus oli myös erittäin 
vahva suomalainen ala. Ruotsissa massan ja paperinvalmistuksen tuottavuus 
oli kolme neljäsosaa, EU15ex-maissa, Yhdysvalloissa ja Saksassa noin puo-
let ja Isossa Britanniassa kolmasosa Suomen työn tuottavuudesta. Sähkötek-
ninen teollisuus oli myös Suomessa tuottavin, vaikka Ruotsi ja Yhdysvallat 
olivat hyvin lähellä. Metallien jalostuksessa ja metallituotteiden valmistuk-
sessa vertailumaiden työn tuottavuus oli enemmän kuin 30 euroa tunnissa 
pienempi. Viides vahva menestyjä oli koneiden ja laitteiden valmistus. Tällä 
toimialalla kilpailija maissa tuottavuus oli 76–94 prosenttiin Suomen työn 
tuottavuudesta. 

 
Taulukko 1. Työn tuottavuuden tasot bruttotuotoksen mukaan vuonna 1997, euroa per 
h sekä indeksi (USA=1,0). 

 
 
Suomen työn tuottavuus tukkukaupassa ja rakentamisessa oli vuonna 1997 
vertailumaita korkeampi. Vertailumaista Ruotsilla oli ko. aloilla matalin 
tuottavuus: 46 ja 59 prosenttia Suomen tasosta. Muilla toimialoilla Suomi 

Euro/h Indeksi, USA=1,0
FIN FIN EU15ex USA GER SWE UK

154.3 Massa- ja paperiteollisuus, kustantaminen 2.05 0.97 1.00 1.01 1.57 0.67
100.6 Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 1.50 0.80 1.00 0.84 1.55 0.38
60.2 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 1.46 1.09 1.00 1.26 0.67 0.72
115.5 Metallien jalostus ja metallituotteet 1.38 1.00 1.00 0.97 1.14 0.58
209.8 Kemianteollisuus 1.33 1.06 1.00 0.85 0.96 0.76
37.2 Muut yhteiskunnall. ja henk.koht. palvelut 1.31 1.47 1.00 1.80 1.13 1.20
36.5 Koulutus 1.30 1.50 1.00 1.14 1.15 1.64
71.1 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 1.24 1.57 1.00 1.40 1.22 1.10
69.8 Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 1.22 1.29 1.00 1.30 0.86 0.80
93.6 Koneiden ja laitteiden valmistus 1.21 1.14 1.00 1.09 1.05 0.92
258.5 Kiinteistöalan palvelut 1.20 2.07 1.00 2.21 1.43 1.10
72.2 Rakentaminen 1.14 0.88 1.00 0.75 0.67 0.80
35.7 Moottoriajoneuvojen kauppa ja huolto 1.13 1.14 1.00 0.99 1.19 1.12
121.3 Sähkötekninen teollisuus 1.08 0.73 1.00 0.73 1.05 0.66
65.4 Muu valmistus ja kierrätys 1.05 1.05 1.00 0.94 0.78 1.13
21.5 Vähittäiskauppa 1.02 1.16 1.00 1.26 1.08 0.93
53.1 Koko talous 0.95 1.01 1.00 1.04 1.02 0.88
22.1 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 0.81 1.02 1.00 0.97 0.63 0.77
21.2 Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 0.81 1.25 1.00 1.33 0.93 1.23
61.2 Maa-, vesi- ja ilmaliikenne; liik. palv. 0.80 0.81 1.00 0.66 0.91 0.81
99.1 Elintarviketeollisuus 0.78 0.75 1.00 0.65 0.89 0.62
64.1 Rahoitus- ja vakuutustoiminta 0.76 1.08 1.00 0.96 0.99 1.24
204.9 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 0.69 0.69 1.00 0.43 0.96 1.00
37.3 Liike-elämää palveleva toiminta 0.63 0.77 1.00 1.02 1.00 0.58
317.5 Öljytuotteiden, ym. valmistus 0.59 0.88 1.00 1.04 1.00 0.61
48.4 Tekstiiliteollisuus 0.57 0.79 1.00 0.79 0.60 0.56
71.3 Mineraalien kaivu 0.43 0.73 1.00 0.38 0.45 1.16
39.9 Posti- ja teleliikenne 0.36 0.64 1.00 0.73 1.48 0.83
56.4 Kulkuneuvojen valmistus 0.34 0.74 1.00 0.79 0.61 0.50
13.0 Maa- ja metsätalous 0.31 0.49 1.00 0.62 0.71 0.53
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oli perässähiihtäjä. Moottoriajoneuvojen kaupassa ylsimme hyvin lähelle 
EU15ex-maiden tasoa ja olimme parempia kuin muut vertailumaat lukuun 
ottamatta Ruotsia. Sähkö- ja vesihuollossa sekä maa-, vesi- ja ilma-
liikenteessä olimme myös keskimääräinen EU maa. Palvelualoilla työn tuot-
tavuuden taso on heikompi. Erityisen heikkoja palvelutoimialoja Suomessa 
näyttäisivät olleen posti- ja teleliikenne, liike-elämää palveleva toiminta, 
rahoitus- ja vakuutus sekä terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut. Varsinkin 
rahoitus- ja vakuutusalan osalta tämä tulos ihmetyttää, kuten myös Pohjola 
(2007) huomauttaa.1 Näillä toimialoilla tuotannon arvon ja määrän määrit-
täminen on kuitenkin tunnetusti erityisen hankalaa. 

Vuoden 2004 vertailua varten ostovoimapariteetit jouduttiin laske-
maan itse, sillä EUKLEMS-tiedoissa ostovoimapariteetit ovat vain vuodelle 
1997. Ostovoimaparitettien päivittämiseksi vuoteen 2004 olemme noudatta-
neet Timmer, O’Mahony ja van Ark (2007) menetelmää:2 

 
 
 
 
(4)
  

 
 
 
jossa PPP on ostovoimapariteetti, Y on bruttotuotos, P on bruttotuotoksen 
hintaindeksi ja GER on Saksa. 
 
Vuonna 2004 Suomen bruttotuotoksesta laskettu työn tuottavuus oli koko 
kansantalouden tasolla tasoltaan jopa hieman ohittanut EU15ex-maiden työn 
tuottavuuden (taulukko 2). Yhdysvaltojen, Saksan sekä Ruotsin tasot olivat 
vielä 6 prosenttia eli noin 4 euroa tunnissa korkeammat. Iso-Britannia jäi 
entistä enemmän jälkeen. Tehdasteollisuudessa Yhdysvaltojen työn tuotta-
vuuden taso oli 154,6 euroa per tunti ja Suomen taso 96 prosenttia tästä, eli 
148,2 euroa per tunti. 

Teollisuuden alatoimialoilla Suomi oli tuottavin neljällä toimialalla ja 
lähellä huippua kahdella toimialalla vuonna 2004. Suomen menestystoi-
mialoista suurin bruttotuotos tuntia kohden syntyi edelleen kemikaalien ja 
kemiallisten tuotteiden valmistuksessa: lähes 271 euroa tunnissa. EU15ex ja 
Yhdysvallat ylsivät edelleen noin neljään viidesosaan sekä kolmeen neljäs-
                                                 
1 Pohjola 2007. 
2 Mielestämme heikompi menetelmä olisi ollut vuoden 1997 toimialoittaisten tasojen vie-
minen eteenpäin kunkin maan toimialoittaisilla volyymin muutoksilla. Ks. ostovoimakor-
jauksista myös Varjonen 2007. 
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osaan tästä. Massan ja paperin valmistus oli myös erittäin vahva suomalai-
nen ala. Ruotsi ylsi lähes 80 prosenttiin mutta EU15ex-maat, Yhdysvallat ja 
Saksa alle puoleen ja Iso-Britannia kolmasosaan Suomen työn tuottavuudes-
ta. Sähköteknisessä teollisuudessa Suomen bruttotuotos tuntia kohden oli 
255 euroa. Yhdysvalloissa vastaava luku oli 228 euroa, Ruotsissa 239 euroa 
ja muissa vertailumaissa 40–45 prosenttia Suomen tasosta. Metallien jalos-
tuksessa ja metallituotteiden valmistuksessa Yhdysvallat paransi asemaansa 
Suomeen verrattuna yhdeksällä prosenttiyksiköllä, jääden silti 81 prosenttiin 
Suomen tuottavuudesta. 
 
Taulukko 2. Työn tuottavuuden tasot bruttotuotoksen mukaan vuonna 2004, euroa per 
h sekä indeksi (USA=1,0). 

 
 
Suomen työn tuottavuus rakentamisessa ja tukkukaupassa oli edelleen 
vuonna 2004 vertailumaita korkeampi. Koulutustoimialalla Suomi oli lähel-
lä huippua; hieman EU15ex ja Iso-Britanniaa jäljessä mutta selkeästi muita 
vertailumaita edellä. Sähkö- ja vesihuollossa sekä vähittäiskaupassa olimme 
keskimääräinen EU maa. Erityisen heikkoja palvelutoimialoja Suomessa 
vuonna 2004 näyttäisivät olleen liike-elämää palveleva toiminta, posti- ja 
teleliikenne, terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut sekä rahoitus- ja vakuutus. 

Palvelutuotannon osalta on epäselvää mikä ”luovan tuhon” merkitys 
on ollut. Voi olla että prosessi on vielä edessäpäin. Syyt eivät voi liittyä 

Euro/h Indeksi, USA=1,0
FIN FIN EU15ex USA GER SWE UK

199.9 Massa- ja paperiteollisuus, kustantaminen 2.05 0.92 1.00 0.92 1.62 0.64
131.0 Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 1.63 0.84 1.00 0.89 1.72 0.35
73.8 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 1.40 0.92 1.00 1.11 0.56 0.58
46.3 Koulutus 1.35 1.42 1.00 1.05 1.18 1.36
270.8 Kemianteollisuus 1.34 1.09 1.00 0.93 1.19 0.76
81.2 Rakentaminen 1.30 0.94 1.00 0.83 0.71 0.78
43.2 Muut yhteiskunnall. ja henk.koht. palvelut 1.29 1.35 1.00 1.59 1.12 0.95
147.7 Metallien jalostus ja metallituotteet 1.23 0.87 1.00 0.84 0.89 0.55
255.1 Sähkötekninen teollisuus 1.12 0.48 1.00 0.50 1.05 0.45
50.6 Moottoriajoneuvojen kauppa ja huolto 1.10 0.94 1.00 0.78 1.24 0.95
260.8 Kiinteistöalan palvelut 1.09 1.88 1.00 2.05 1.56 0.77
81.6 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 1.05 1.44 1.00 1.19 1.06 1.03
72.5 Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 1.01 1.20 1.00 1.26 0.88 0.80
92.4 Muu valmistus ja kierrätys 0.95 0.87 1.00 0.79 0.73 0.89
66.0 Koko talous 0.94 0.93 1.00 1.00 1.00 0.74
111.8 Koneiden ja laitteiden valmistus 0.90 0.89 1.00 0.85 0.87 0.81
28.0 Vähittäiskauppa 0.86 0.87 1.00 0.99 0.94 0.68
288.4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 0.83 0.83 1.00 0.55 0.86 1.04
121.1 Elintarviketeollisuus 0.81 0.74 1.00 0.68 0.85 0.60
74.9 Maa-, vesi- ja ilmaliikenne; liik. palv. 0.76 0.76 1.00 0.67 0.94 0.70
24.3 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 0.72 0.85 1.00 0.77 0.59 0.62
90.6 Rahoitus- ja vakuutustoiminta 0.70 0.93 1.00 0.89 0.87 0.95
20.3 Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 0.70 1.18 1.00 1.27 0.86 1.06
491.6 Öljytuotteiden, ym. valmistus 0.61 0.90 1.00 1.87 0.66 0.58
72.3 Posti- ja teleliikenne 0.57 0.86 1.00 1.22 1.93 0.72
39.5 Liike-elämää palveleva toiminta 0.53 0.64 1.00 0.78 0.91 0.43
52.6 Tekstiiliteollisuus 0.45 0.70 1.00 0.72 0.57 0.86
69.0 Mineraalien kaivu 0.29 0.67 1.00 0.36 0.38 1.04
16.1 Maa- ja metsätalous 0.27 0.41 1.00 0.54 0.59 0.52
61.9 Kulkuneuvojen valmistus 0.23 0.67 1.00 0.76 0.63 0.40
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koulutukseen eivätkä infrastruktuuri-investointeihin, sillä nämä samat tekijät 
vaikuttavat myös teollisilla aloilla. Syyn on siksi löydyttävä tehokkuuden ja 
kokonaistuottavuuden tasosta. Vaikuttaa siltä, että syystä tai toisesta suoma-
laiset palvelualan yritykset eivät käytä parasta mahdollista teknologiaa. 
Koska tällainen teknologia on – ainakin periaatteessa – vapaasti saatavissa, 
niin sen omaksumiselle on oltava käytännön esteitä. Asia voi olla yksinker-
taisesti niin, että yrityksillä ei ole kannusteita tai pakkoa sen omaksumiseen. 
Kilpailun vähäisyys voi olla mahdollinen selitys, mikä puolestaan voi johtua 
markkinoiden pienuudesta. Tarkastelemme kasvulaskennan avulla seuraa-
vassa luvussa näitä kysymyksiä. 
 
 
Työn tuottavuuden kasvun lähteet 
 
Seuraavassa tarkastellaan työn tuottavuuden kasvua ja kasvun lähteitä. Koko 
talouden osalta työn tuottavuutta on tarkasteltu suhteessa arvonlisäykseen ja 
se on jaettu työpanoksen laadun, ICT- ja muun pääoman sekä kokonaistuot-
tavuuden muutokseen. Kokonaistuottavuuden muutos tarkoittaa muiden 
kuin panostekijöiden muutoksen vaikutusta tuottavuuteen, tärkeimpänä  
teknologian kehitys. Toimialojen osalta työn tuottavuutta on tarkasteltu suh-
teessa kokonaistuotokseen ja kokonaistuotoksen osalta kasvuun vaikuttaa 
edellisten lisäksi myös välituotekäytön muutokset. Välituotekäytön lisään-
tyminen tarkoittaa sitä, että toimiala käyttää omaan tuotantoonsa panoksena 
enemmän muilla toimialoilla samassa maassa tai muissa maissa tuotettuja 
hyödykkeitä. Esimerkiksi tuotannon ulkoistaminen muille toimialoille lisää 
toimialan välituotekäyttöä. 

Suomen työn tuottavuuden kasvu oli pitkään kansainvälisesti vertail-
len nopeaa. 1970-luvun puolestavälistä aina 1990-luvun alun lamaan asti 
Suomen tuotannon kasvu suhteessa työtunteihin oli keskimäärin noin kolme 
prosenttia vuodessa. Samaan aikaan vanhojen EU-maiden keskimääräinen 
kasvu oli noin kaksi prosenttia ja Yhdysvalloissa ainoastaan reilun prosentin 
vuodessa. Nopea tuottavuuden kasvu Suomessa oli seurausta siitä, että suh-
teellisen kehittymätön maan otti kiinni vauraampia ja kehittyneimpiä talouk-
sia. Vaurastuminen ja tuottavuuden kasvu nojasivat pitkälti investointeihin 
kiinteään ja inhimilliseen pääomaan. Sekä pääomaintensiteetin kasvun että 
työpanoksen laadun paranemisen vaikutus työn tuottavuuteen oli ennen la-
maa vertailumaita suurempi.1 

Laman myötä ja sen jälkeen Suomen tuottavuuskehityksessä on tapah-
tunut kuitenkin selvä muutos. Muutos ei ole koskenut ainoastaan Suomea, 
vaan 1990-luvulla aiempi asetelma kääntyi ikään kuin päälaelleen. Useim-
                                                 
1 Hjerppe 1990; Eloranta, Jalava ja Ojala 2007. 
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pien Euroopan maiden, Suomi mukaan lukien, tuottavuuden kasvu hidastui 
selvästi. Samaan aikaan Yhdysvaltojen tuottavuuden kasvu puolestaan kiih-
tyi selvästi. Syinä kehitykseen on pidetty toisaalta ns. uuden talouden vaiku-
tusta Yhdysvalloissa ja toisaalta Euroopan kyvyttömyyttä uudistua.1 

 

 
Kuvio 1. Työn tuottavuuden muutos 1980–2006, % (sarjat tasoitettu HP-suotimella, 
λ=6,25). 
Lähteet: Vuosille 2005 ja 2006 lähteenä Groningen Growth and Development Centre 
and the Conference Board, Total Economy Database, January 2007, http://www.ggdc. 
net. 
 
Vaikka Suomen tuottavuuden kasvu on laman jälkeen hidastunut selvästi, ei 
kasvu ole ollut kansainvälisesti heikkoa. Yhdysvalloissa ja Ruotsissa tuotta-
vuuden kasvu on toki ollut Suomea nopeampaa, mutta muuhun Eurooppaan 
verrattuna Suomen kehitys on edelleen ollut kohtalaisen hyvä. Tuottavuuden 
osatekijöistä kokonaistuottavuuden paraneminen on ollut Suomessa laman 
jälkeen nopeinta tuottavuuskehityksessä vertailumaihin verrattuna. Laman 
myötä monet tehottomat yritykset ajautuivat konkurssiin ja kaikissa yrityk-
sissä tuotannon tehokkuutta täytyi parantaa. Laman aikana kokonaistuotta-
vuuden kasvu olikin kansainvälisesti poikkeuksellisen nopeaa. Nopean  
kokonaistuottavuuden lisäksi suuren murroksen tuloksena oli kuitenkin 
myös suurtyöttömyys. 

Kokonaisuudessaan positiivisempi tekijä kokonaistuottavuuteen oli ns. 
uusi talous tieto- ja tietoliikenneteknologian nopean kehityksen myötä. Ko-
konaistuottavuuden kasvu onkin pysynyt Suomessa nopeana myös laman 
jälkeen, vaikka kasvu ei ole ollutkaan Yhdysvaltojen kasvun luokkaa. Työn 
tuottavuuden kasvua kokonaisuudessaan on maiden välillä eriyttänyt nimen-
                                                 
1 O’Mahony ja van Ark 2003. 
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omaan kokonaistuottavuuden kehitys. Yhdysvalloissa kokonaistuottavuus 
lähti kasvuun 1990-luvun puolivälissä samaan aikaan kuin useimmissa Eu-
roopan maissa kokonaistuottavuuden kasvu oli hidastumassa.  

Tieto- ja viestintäteknologian vaikutus on näkynyt ICT-investointien 
kontribuutiossa. ICT-pääoman vaikutus kasvoi 1990-luvun jälkipuoliskolla, 
mutta kasvu oli varsin maltillista eikä maiden välillä ollut koko talouden 
osalta suuria eroja. Suomessa ICT-pääoman suora vaikutus tuottavuuden 
kasvuun oli alkuvaiheessa hieman muita maita pienempi, mutta viime vuo-
sina maiden välillä ei käytännössä ole ollut eroja. Heikointa kehitys Suo-
messa on ollut muun kuin ICT-pääoman osalta. Laman aikaisen investointi-
asteen laskun myötä pääomaintensiteetin kasvun vaikutus tuottavuuteen 
hävisi kokonaan ja on ollut koko laman jälkeisen ajan pienempi kuin vertai-
lumaissa. Samaan aikaan Yhdysvaltojen investoinnit kasvoivat merkittävästi 
ja pääoman vaikutus tuottavuuteen kasvoi selvästi. 
 
 
Johtopäätökset 
 
Tässä artikkelissa tarkastelimme Suomen viimeaikaista tuottavuuskehitystä 
käyttäen EUKLEMS-projektin maaliskuussa 2007 julkaisemaa aineistoa. 
Laskimme työn tuottavuuden tasot toimialoittain Suomelle ja muutamalle 
keskeiselle referenssimaalle vuosina 1997 ja 2004. Koko kansantalouden 
tasolla Suomen arvonlisäys työtuntia kohden oli vertailumaita eli vanhoja 
EU-maita, Yhdysvaltoja, Saksaa ja Ruotsia huonompi vuonna 1997. Teh-
dasteollisuutemme työn tuottavuuden taso oli kuitenkin korkeampi kuin 
vertailumaissa. Teollisuuden alatoimialoilla Suomi oli paras viidellä toimi-
alalla ja lähellä huippua kolmella toimialalla vuonna 1997. Myös rakentami-
sen ja tukkukaupan taso oli vuonna 1997 vertailumaita korkeampi. Vuonna 
2004 Suomen työn tuottavuus oli koko kansantalouden tasolla tasoltaan saa-
vuttanut EU15. Teollisuuden alatoimialoilla Suomi oli paras neljällä toimi-
alalla, ja lähellä huippua kahdella toimialalla. Suomen työn tuottavuus  
rakentamisessa ja tukkukaupassa oli edelleen vuonna 2004 vertailumaita 
korkeampi. 

Tarkasteltaessa kasvutilinpitokehikossa tuotosta suhteessa työtunteihin 
toimialoittain Suomessa, Yhdysvalloissa ja vanhoissa EU-maissa havaitaan, 
että suurin osa kasvusta juontuu vuosina 1995–2004 kokonaistuottavuudesta 
ja muilta toimialoilta tulevien välituotepanosten käytöstä. Näin oli varsinkin 
nopean tuottavuuden kasvun toimialoilla. Nopeasti tuottavuuttaan Suomessa 
kasvattaneita toimialoja yhdistää se, että niiden kokonaistuottavuuden kasvu 
on ollut eurooppalaisittain nopeaa ja välituotekäytön kasvu taas Yhdysvalto-
jen vastaavia toimialoja nopeampaa. Ulkoistamisilmiön ymmärtämiseksi 
tulisikin jatkossa tutkia sitä, että mistä välituotteet tulevat. Osittain ko. ilmiö 
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varmaankin johtuu työvoimavaltaisten prosessien siirtämisestä muualle, 
mutta esimerkiksi Wolff (2002) sai tilastollisesti merkitseviä tuloksia tieto-
koneistumisen ja toimialojen panosrakenteen ym. rakennemuutosindikaatto-
rien välille Yhdysvalloissa.1 Onko sama tapahtunut Suomessa? Selvää on, 
että työpanoksessa ja pääomapanoksessa on Suomessa tapahtunut merkittä-
vää valkokaulustumista ja tietokoneistumista. 

Muutamilla heikon työn tuottavuuden kasvun teollisuustoimialoilla on 
heikon tuottavuuden kasvun kompensoinut hintojen selvä nousu. Ero tuo-
tannon arvon kasvussa suhteessa työtunteihin on näillä aloilla huomattavasti 
pienempi vertailumaihin nähden kuin työn tuottavuudessa. Yritykset pysty-
vät nostamaan tuotteidensa hintoja eikä tuottavuuden kasvattamiseen ole 
pakkoa. Tuottavuushan on yrityksille vain väline saavuttaa päätavoite eli 
generoida liikevaihtoa ja liikevoittoa.  

                                                 
1 Wolff 2002. 



 

Talouskasvua työmarkkinoilta 
Jaakko Pehkonen 
 
 
Johdanto 
 
Työmarkkinat ovat talouskasvun ja hyvinvoinnin perusta, sillä työvoima on 
kansantaloutemme keskeisin voimavara ja työpanokseen liittyvä inhimilli-
nen pääoma on merkittävin osa Suomen kansallisvarallisuudesta. Koulutus-
pääomalla mitattuna inhimillisen pääoman arvo on yli 300 miljardia euroa. 
Kansantaloutemme pysyy taloudellisen kasvun ja kehityksen kansainväli-
sessä eturintamassa vain, jos inhimillistä pääomaa hyödynnetään mahdolli-
simman laajasti. Ikääntyvä Suomi tarvitsee inhimillistä pääomaa tulevaisuu-
dessa nykyistä enemmän. Olemassa olevien työvoimareservien vajaakäyttö 
heikentää erityisesti julkisen sektorin toimintaedellytyksiä. 

Työmarkkinoiden toiminta, tai niiden toimimattomuus, korostuu eri-
tyisesti alueellisessa tarkastelussa. 2000-luvun Suomi kärsii yhtäaikaisesti 
korkeasta työttömyydestä ja työvoiman puutteesta, eikä työvoiman alueelli-
nen tai ammatillinen liikkuvuus ei ole poistanut alueellisia työttömyyseroja. 
Kasvukeskuksissa viime vuosina koettu pula osaavasta työvoimasta yhdessä 
kaksinumeroisten työttömyysasteiden kanssa antaakin varsin kehnon kuvan 
työmarkkinoidemme toimivuudesta.  

Tämän artikkelin teemana on työmarkkinoiden merkitys talouskasvun 
ja hyvinvoinnin ylläpitäjänä. Tarkastelun kohteina ovat työvoimamarkki-
noiden rakenteita ja kohtaantoa uudistava työvoimapolitiikka, työperäinen 
maahanmuutto ja koulutettujen nuorten työmarkkinoille tulo. Vaikka rapor-
tin katse on tulevaisuudessa, monet asiat ovat toistoa menneestä talous- ja 
työmarkkinahistoriasta. Artikkelin keskeinen sanoma on, että työvoiman 
tarjonnan vähentyminen 2010-luvulla edellyttää uusia toimintamalleja työ-
voiman rekrytointiin ja sen välittämiseen. Myös työvoiman tarjonnan tueksi 
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tarvitaan lisää taloudellisia kannusteita. Erityisesti työvoimapolitiikkaa on 
suunnattava yhä enemmän aktivoivaan suuntaan.1 
 
 
Muuttuvat työmarkkinat 
 
Suomen kansantalous kasvoi yhtäjaksoisesti vuodesta 1994 lähtien aina 
vuoteen 2008. Markkinahintainen bruttokansantuote asukasta kohden yli 
kaksinkertaistui vuoden 1993 noin 16 500 eurosta vuoden 2008 yli 34 000 
euroon. Reaalisesti tämä on merkinnyt liki 60 prosentin kasvua kotitalouk-
sien käytettävissä oleviin tuloihin. 2000-luku on ollut erityisen ripeän kas-
vun aikaa. Kansantuote on noussut useana vuotena neljän prosentin vauhtia. 
Schumpeteriläisellä luovalla tuholla on ollut oma merkittävä rooli talous-
kasvussa erityisesti vuoden 1990-luvun laman jälkeen: matalan tuottavuu-
den toimipaikkojen osuus yrityskannasta on laskenut ja kannattavien, kor-
kean tuottavuuden toimipaikkojen osuus on kasvanut.2  

Kuvio 1 havainnollistaa 1990-luvun ja 2000-luvun alkupuolen kehi-
tystä työmarkkinoilla kolmen tilaston avulla. Työpaikkojen lukumäärä on 
lisääntynyt vuodesta 1994 lähtien jokaisena vuotena aina vuoteen 2008 asti. 
Työllisten määrä oli vuoden 2008 lopulla yli 400 000 henkilöä suurempi 
kuin 1990-luvun laman pohjilla vuonna 1994. Tämä näkyy työllisyysastees-
sa, eli työllisten suhteessa 15–64-vuotiaaseen väestöön, joka on noussut 
lähes 70 prosenttiin. Työvoimaosuus, eli työvoiman tarjonta suhteessa työ-
ikäiseen väestöön, on samoin lähestynyt 1980-luvun loppuvuosien tasoa. 
Myös työttömyys on vähentynyt vuosi vuodelta aina alkuvuoteen 2009 asti. 
Kesällä 2008 Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen perustuva virallinen 
työttömyysaste oli alimmillaan jo lähellä viittä prosenttia. 

Menneet vuodet ovat osoittaneet, että suomalaiset työmarkkinat toi-
mivat. Tosin tämä on tapahtunut hitaasti, paljon kustannuksia ja inhimillisiä 
kärsimyksiä tuottaen. Laman jäljet ovat olleet pitkät ja työmarkkinoilta syr-
jäytymistä on runsaasti. Työministeriön tilastojen mukaan työttömyyden 
kova ydin, mukaan lukien pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömyys, on pysynyt 
korkeana. Laskelmien mukaan näin arvioitu rakenteellinen työttömyys oli 
vuoden 2009 alussa yli 100 000 henkilöä.  
 

                                                 
1  Tämän artikkelin ajatuksia on raportoitu myös kirjoittajan EVA-raportissa, Pehkonen 
2009. Pohjolan, Satakomitean sekä Sinkon ja Vihriälä raportit tarjoavat täydentäviä näky-
kulmia tähän keskusteluun. Pohjola 2007, 144–160; Sinko ja Vihriälä 2007; Satakomitea 
2009. 
2 Maliranta 2003. 
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Kuvio 1: Työvoimaosuus (oikea asteikko), työllisyysaste (oikea asteikko) ja työttömyys-
aste (vasen asteikko) Suomessa 1990–2008, prosenttia. 
Lähde: Tilastokeskus. 
Työvoimaosuus = työvoima/työikäinen väestö (16–64) 
Työllisyysaste = työlliset/ työikäinen väestö (16–64) 
Työttömyysaste = työttömät/ työvoima 
 
Työikäisessä väestössä ja työvoiman tarjonnassa on tapahtunut merkittäviä 
muutoksia. Taulukko 1 dokumentoi kehityksen pääpiirteet viimeisten kah-
den vuosikymmenen ajalta. Keskeisiä muutoksia on kolme:  

Ensinnäkin 15–64-vuotias työikäinen väestö on lisääntynyt vuodesta 
1990 vuoteen 2008 liki 170 000 henkilöllä. Työvoiman tarjonta on samassa 
ajassa kasvanut 140 000 työntekijällä. Työikäisen väestön työvoiman tarjon-
taa hieman ripeämpi kasvu on laskenut työvoimaan osallistumisastetta noin 
puolella prosenttiyksiköllä ajanjakson aikana.  

Noin puolet työikäisen väestön lisäyksestä selittyy työikäisen väestön 
määrän kasvulla. Tästä kasvusta liki puolet johtuu lisääntyneestä maahan-
muutosta. Vuosina 2003–2008 nettomuutto Suomeen on ollut yhteensä lähes 
60 000 henkilöä. Määrä on huomattava, sillä Suomi ei ole perinteisesti ollut 
työperäisen muuton kohde. Toinen puoli tarjonnan kasvusta on ollut seu-
rausta työikäisen väestön työvoimaan osallistumisen muutoksesta. 15–64 
-vuotiaan väestön työvoimaan osallistuminen on noussut erityisesti varttu-
neella, yli 59-vuotiaalla työväestöllä. Vireä talouskasvu on pidentänyt eri-
tyisesti jo työelämässä olevien varttuneiden työuria.1  

Toiseksi väestö ja työllinen työvoima ovat keskittyneet yhä selvem-
min Uudellemaalle ja muihin suuriin kaupunkikeskuksiin. Uudenmaan 
osuus koko maan työvoimasta on noussut 32 prosenttiin. Pääkaupunkiseutu 

                                                 
1 Ilmakunnas 2009. 
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yhdessä yhdeksän muun suurimman aluekeskuksen kanssa kattaa yli 60 pro-
senttia koko maan työvoimasta. 1  2000-luvulla muuttoliike on kohonnut 
ajoittain 1970-luvun huippuvuosien tasolle ja enimmillään 2–3 prosenttia 
väestöstä on vaihtanut maakuntaa vuoden aikana. Asuinkuntaa vuoden aika-
na muuttavia on ollut keskimäärin 270 000, eli liki seitsemän prosenttia ko-
ko väestöstä. Muuttajat ovat olleet enimmäkseen nuoria ja työikäisiä ja 
muuttokohteena on ollut joko pääkaupunkiseutu tai suuri aluekeskus.2 

Kolmanneksi työvoiman tarjonnan laatu on muuttunut merkittävästi 
työikäisen väestön koulutustason nousun myötä. Vuonna 1975 vain noin 30 
prosentilla yli 15-vuotiaasta väestöstä oli perusasteen jälkeinen koulutus. 
Vuonna 2007 tämä osuus oli 65 prosenttia. 25–34-vuotiaiden nuorten ikä-
ryhmässä perusasteen jälkeistä koulutusta on jo 90 prosentilla väestöstä. 

 
Taulukko 1: Työvoiman tarjonnan tunnuslukuja 1990–2008. 

 
1990 1995 2000 2005 2008 

Työikäinen väestö, 16-64 3,367 3,409 3,465 3,496 3,536 
Työvoiman tarjonta 2,524 2,466 2,572 2,597 2,669 
Työvoimaosuus, % 74,9 72,3 74,2 74,3 75,5 
Osa-aikaisia työllisiä 238 245 286 329 351* 
Kuntien välisiä muuttoja - 209 255 289 281 
Maahanmuutto, netto 7 3,2 2,5 8,9 14,2 
Uudenmaan osuus työvoimasta, % 27,1 27,9 29,8 30,5 30,8* 
Koulutustaso, % .. .. .. .. .. 
Keskiaste tai ylempi 50 55 59 60,3 65,0* 
Korkea-aste tai ylempi  19 22,4 23,3 25,4 26,2* 

Lähde: Tilastokeskukset tilastot. Tarjonta on tuhansia henkilöitä. * tieto vuodelta 2007. 
 

Taulukossa 2 esitettyjen tilastotietojen mukaan inhimillisen koulutuspää-
oman määrä on noussut vuodesta 1970 vuoteen 2005 noin 30 prosentilla. 
Tuoreiden laskelmien mukaan 25–64-vuotiailla suomalaisilla oli koulutus-
pääomaa vuonna 2005 keskimäärin 74 000 euron arvosta. 3  Yli 55–64-
vuotiailla senioreilla koulutuspääomaa oli noin 72 000 ja 25–34-vuotiailla 
noin 82 000 euron verran.  

Koulutuspääomalla painotetun työvoiman tarjonta on ollut voimavaro-
ja keskittävää. Kasvu on ollut ripeintä suurilla kaupunkiseuduilla, erityisesti 
Oulun seutukunnassa, 29 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla koulutuspää-
                                                 
1 Lith 2007, 13–16. 
2 Myrskylän (2006) raportin mukaan maassamuuttoalttius on tyypillisesti korkein 20–25-
vuotiailla ja nuoremmat syntymäkohortit ovat muuttaneet edeltäjiään useammin. Tanskasen 
(2008) selvityksen mukaan vuoden 2008 alussa vajaat seitsemän prosenttia helsinkiläisistä 
oli ulkomaan kansalaisia. Helsingin seutukunnassa vastaava luku oli viisi ja koko maassa 
vajaat kaksi prosenttia. 
3 Karhunen 2008a. Karhunen 2008b. 
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omalla painotettu työvoiman tarjonta on lisääntynyt 18 prosentilla vuodesta 
1995 vuoteen 2005. Jyväskylän seutukunnassa kasvu on ollut 20 prosenttia. 
Harvaanasutussa ja väestökadosta kärsivässä Kainuussa koulutuspääomalla 
painotettua työvoimaa on menetetty noin seitsemän prosenttia vuoden 1995 
tasosta. Tilanne on ollut samantapainen myös muilla harvaanasutuilla seu-
duilla. 
 
Taulukko 2: Koulutuspääoma ikäryhmittäin, tuhatta euroa 25–64-vuotiasta asukasta 
kohden vuosina 1970 ja 2005. 

Ikäryhmä 1970 2005 
25–64 58,3 74,5 
25–34 64,7 82,3 
35–45 59,4 81,9 
45–55 57 78,1 
55–64 55,4 71,8 
65– 54,1 61,7 

Lähde: Hannu Karhunen (2008a). 
 
 
Työvoimapulasta talouskasvu este 
 
Väestön ikääntyminen vähentää työvoiman tarjontaa merkittävästi. Konsen-
susarvio on, että vuosina 2010–2015 poistuma työvoimasta ylittää tarjonnan 
kasvun yhteensä noin 100 000 henkilöllä. Työministeriön pitkän aikavälin 
työvoimamallin perusennusteen mukaan työikäinen väestö vähenee vuoden 
2005 tasosta vuoteen 2025 mennessä yli 200 000 henkilöllä.1  
 
 
Maahanmuutosta apua  
 
Maahanmuutto Suomeen on lisääntynyt. Vuosina 2007 ja 2008 nettomuutto 
kasvatti väestöä jo yli 26 000 ihmiselle. Valitettavasti muutto ei ole lisännyt 
työllisyyttä vastaavalla määrällä, sillä muuttajat ovat jääneet liian usein 
työmarkkinoiden ulkopuolelle tai työttömiksi. Vuoden 2008 alussa työvoi-
matoimistoissa oli ulkomaan kansalaisuuden omaavia työttömiä liki 13 000. 
Ryhmän työttömyysaste oli lähes 20 prosenttia ja ryhmän työllisyysosuus 
15–64 -vuotiaista työikäisistä oli vain reilut 50 prosenttia. Luvut vuodelle 
2009 ovat tätäkin synkempiä. 

                                                 
1 Valtioneuvoston kanslia 2009: Ikääntymisraportti. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 
1/ 2009, Helsinki ja Työministeriö 2007: Työvoima 2025: täystyöllisyys, korkea tuottavuus 
ja hyvät työpaikat hyvinvoinnin perustana työikäisen väestön vähetessä. Työministeriö, 
työpoliittinen tutkimus 325, Helsinki. 
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Työperäisen maahanmuuton edistäminen ei ole kuulunut suomalaisen  
työvoimapolitiikan keinovalikoimaan. Toiminta on ollut pienimuotoista ja 
epävirallista, kuten Eures-verkoston puitteissa tapahtuvaa neuvonta- ja  
informaatiotyötä sekä yrittäjäjärjestöjen kautta tapahtuvaa rekrytointia. 1 
Kansantalouden tuleviin tarpeisiin nähden toiminta on riittämätöntä. Työ-
voimaviranomaisten on syytä jalkautua ulkomaille aktiiviseen ja määrätie-
toiseen rekrytointityöhön. 

Suomen kannalta merkittävät ulkomaisen työvoiman lähtömaat löyty-
vät EU-maista ja sen lähialueilta Venäjältä ja Virosta. Merkittävin ja pää-
osin hyödyntämätön potentiaali löytyy Kaakkois-Aasian väkirikkaista mais-
ta. Prosentin tuhannesosa maapallon työikäisestä väestöstä riittää mainiosti 
Suomen tarpeisiin. 

Työvoiman rekrytoinnin pitäisi olla helppoa, sillä elintasokuilu köy-
hiin työvoimaa pursuaviin maihin on leveä. Viranomaisselvitykset tukevat 
tätä näkemystä. Niiden mukaan monet Suomeen töihin tulleet työntekijät 
ovat joutuneet maksamaan useiden tuhansien eurojen välityspalkkioita maa-
hanpääsystä ja työpaikasta.  

Rekrytoinnissa voitaisiin ottaa oppia Finprosta, entisestä Suomen  
Ulkomaankauppaliitosta. Finpron muodostuu 42 eri maassa toimivasta yksi-
köstä ja sen tehtävänä on viennin edistäminen, erityisesti suomalaisten kas-
vuyrityksille tarjottava asiantuntemus kansainvälisen liiketoiminnan kehit-
tämisestä. Suomalaisyritysten vientiponnisteluja maailmalla tuetaan Finpron 
kautta noin 20 miljoonalla eurolla joka vuosi.  

Julkisen sektorin panostus ammattitaitoisen työvoiman tuontiin voisi 
olla jopa 40 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä veisi vajaat kaksi prosenttia 
työ- ja elinkeinoministeriön budjetista. Aktiivisen työvoimapolitiikan me-
noista se haukkaisi nykytasolla noin viisi prosenttia. Tehoja uusi toiminta-
muoto toisi lisää. 

Toiminta voisi yhtäältä perustua koulutetun ja osaavan työvoiman 
yleiseen, Suomeen suuntautuvan muuton tukemiseen. Toisaalta se voisi 
pohjautua yritysten tai toimialojen toimeksiantoihin.  

Työvoimaa rekrytointiin panostaminen olisi kansantaloudellisesti tuot-
tavaa, sillä pääomalaskelmien mukaan yhden yhdeksäsluokkalaisen koulu-
tuspääoman arvo on noin 50 000 euroa. Ylioppilaassa tai muun toisen asteen 
koulutuksen saaneessa nuoressa koulutuspääomaa on jo 65 000–70 000  
euron verran. Korkeakoulututkinnon kustannukset ovat alasta riippuen 
100 000–200 000 euroa. Siten jo tuhat ammattitaitoista työntekijää toisi 

                                                 
1 Kirjallisuudesta katso mm. Sisäasiainministeriö, 2008: Työvoiman maahanmuuton edis-
tämisen yhteistyömuodot lähtömaiden kanssa. Sisäasiainministeriön julkaisuja 31/2008, 
Helsinki ja Tuomaala ja Torvi 2008. 
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Suomeen pääomaa 40 miljoonan euron verran, jos koulutus arvotetaan 
40 000 euroksi per henkilö eli noin 70 prosenttiin suomalaisen työikäisen 
väestön keskimääräisestä koulutuspääomasta. Tämä toisi kaivattuja kasvu-
mahdollisuuksia. 
 
 
Tukea ja kannusteita työllistymiseen 
 
Työttömien työnhakijoiden aktivointi on Suomessa monipuolista ja myös 
määrällisesti se on hyvällä tasolla. Vuonna 2007 aktivointiaste, eli aktiivisen 
työvoimapolitiikan piirissä olevien osuus työttömistä työnhakijoista oli 27 
prosenttia. Työ- ja elinkeinoministeriön tavoite vuosille 2008–2009 on 30 
prosenttia. Aktivointitaso lähentelee siten tasoa, joka saavutettiin 3–5 pro-
sentin työttömyystasolla 1980-luvun loppuvuosina. 

Muihin Pohjoismaihin verrattuna Suomessa harjoitettua työvoimapoli-
tiikka on kuitenkin verrattain passiivista ja passiiviset menot, ml. työttö-
myyspäivärahat ja työttömyyseläkkeet haukkaavat Suomessa noin kaksi 
prosenttia ja aktiivisiin toimiin menee noin prosentti bruttokansantuotteesta. 
Ruotsissa ja Tanskassa aktiivisten menojen osuus bruttokansantuotteesta on 
2000-luvulla ollut reilut kaksi prosenttia. 

Korkeana pysyvän pitkäaikaistyöttömyyden ja laajamittaisen toistu-
vaisuustyöttömyyden alentamiseksi työllistämis- ja kannustamistoimia on 
syytä lisätä. Erityisesti nuoret työttömät on aktivoitava työelämään mahdol-
lisimman nopeasti. Työmarkkinoiden toimintaa tehostavina toimenpiteinä 
voisivat olla ansiosidonnaisen työttömyystuen keston porrastaminen työttö-
män työnhakijan työhistorian mukaisesti ja ansiosidonnaisen työttömyys-
tuen porrastaminen työttömyyden keston mukaan. Myös työttömien työllis-
tymistä pitäisi tukea nykyistä suuremmalla palkkatuella ja vaikeasti työllis-
tyvien työnhakijoiden tukityöllistämisen pitäisi lisätä resursseja.  

Työttömyysturvan kesto voitaisiin porrastaa työhistorian mukaisesti: 
lähtökohtaisesti mitä lyhyempi työhistoria, sen lyhyempi tukikausi. Tämä 
olisi linjassa muiden työhistoriaan perustuvien etuuksien kanssa. Kertymä-
ajattelua voi perustella myös oikeudenmukaisuusnäkökulmasta. Työuransa 
ehtoopuolella olevilla olisi mahdollisuus pitempikestoisempaan työttömyys-
turvaan kuin juuri työmarkkinoille tulleille nuorille.  

Työttömyysturva voitaisiin mitoittaa siten, että yhden vuoden työ-
historia kerryttäisi 100 ja viiden vuoden työhistoria 500 päivän työttömyys-
turvan. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että yksi työkuukausi lisäisi työt-
tömyysturvan kestoa 1,67 päivällä. Siten esimerkiksi kolmen vuoden työhis-
toria toisi 300 ja neljän vuoden työhistoria 400 päivän keston työttömyys-
turvaan. Viidestä vuodesta eteenpäin ansiosidonnaisen työttömyysturvan 
kesto säilyisi nykyisessä 500 päivässä.  
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Myös ansiosidonnaisen työttömyysturvan taso voitaisiin porrastaa työttö-
myyden keston mukaan, ellei työtön työnhakija osallistu aktivointitoimiin. 
Työttömyysturvan asteittainen lasku aktivoisi työtöntä työnhakijaa työn-
hakuun, mahdollisesti alentaen myös työn vastaanoton kynnystä. Empiirisen 
tutkimustiedon mukaan ns. kynnyspalkat ovat Suomessa korkeita ja ne ylit-
tävät usein työn tuottavuuden mukaisen palkanmaksukyvyn.1  

Työttömänä työnhakijan ansiosidonnainen työttömyysturva voitaisiin 
mitoittaa siten, että se säilyy samalla tasolla yhden vuoden ajan. Passiivituki 
voisi laskea esimerkiksi 20 prosentilla vuoden työttömyysjakson jälkeen. 
Puolentoista vuoden työttömyysjakson jälkeen ansiosidonnainen työttö-
myysturva alenisi edelleen toiset 20 prosenttia. Tämä toisi ansiosidonnaisen 
työttömyysturvan asteittain työmarkkinatuen tasolle.  

Toisaalta työttömien työnhakijoiden työllistymistä tuettaisiin aiempaa 
runsaammin. Nykyistä yhdistelmätukea (palkkaseteli) korotettaisiin ja sen 
saatavuutta aikaistettaisiin. Tuen edellytykset voitaisiin mitoittaa siten, että 
työtön työnhakija saisi mahdollisuuden peruspäivärahan suuruiseen tu-
kiseteliin jo kuuden kuukauden (130 pv.) työttömyysjakson jälkeen.  

Myös tukitasoa voitaisiin nostaa merkittävästi. Keskimäärin taso voisi 
olla kolminkertainen nykytasoon verrattuna ja työnantaja (yksityinen tai 
julkinen) voisi vähentää tukisetelin arvon työnantajamaksuista. Tuen ehtona 
olisi sitoumus työntekijän ammatillisesta yms. koulutuksesta työpaikassa. 
Järjestelmän kustannusten hallinnointi ja markkinahäiriöiden estäminen 
edellyttäisi, ettei tuettu työllisyysjakso uudista ansiosidonnaista työttömyys-
turvaa. 

Työmarkkinoilta syrjäytymisvaarassa olevia työttömiä pitäisi velvoite-
työllistää yhä tehokkaammin. Esimerkiksi yhtäjaksoisesti yli kaksi vuotta 
työttöminä olleet työnhakijat voitaisiin työllistää kahdeksi vuodeksi yhdis-
telmätuella (minimipalkoilla). Alle 23-vuotiaille nuorille pitäisi rakentaa 
työllisyystakuu.  

Nykyistä avokätisempi tukiseteli lisäisi työttömien mahdollisuuksia 
työmarkkinoilla samalla kun työhistorian mukainen kesto ja työttömyys-
turvan alenemat lisäisivät aktiivista työnhakua. Työttömyyden aiempaa no-
peampi päättyminen vähentäisi pitkäaikaistyöttömyydestä aiheutuvia ongel-
mia – tietojen ja taitojen rapautumista sekä syrjäytymistä. Parhaimmillaan 
tuettu työllistyminen johtaisi aitoon työllistymiseen heti tukiperiodin jälkeen.  

Teoreettisen ja empiirisen kirjallisuuden mukaisesti tukiseteli toimisi 
testinä aktiiviselle työnhaulle ja samalla se kohdistaisi tukea paremman  
tuleman tuottavalle yksityiselle sektorille. Tuki kohdistuisi huonossa työ-

                                                 
1 Työllistymisveroasteet vaihtelevat erilaisissa kotitalouksissa keskimäärin 60–80 prosentin 
välillä. Katso tarkemmin laskelmista Honkanen, Jäntti ja Pirttilä 2007. 
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markkina-asemassa oleviin työnhakijoihin ja vain työttömille kohdennettu 
järjestelmä olisi edullisempi kuin yleinen matalapalkkasektorille kohdennet-
tu työnantajamaksujen alennus.  
 
 
Nuoret nopeammin työmarkkinoille  
 
Suomalaisessa korkeakoulujärjestelmässä on kaksi piirrettä, joihin kannattaa 
kiinnittää huomiota. Ensiksi opiskeluoikeuden omaavia opiskelijoita on pal-
jon. Opetusministeriön Kota-tietokannan mukaan 2000-luvulla korkeakou-
luissa on ollut vuosittain kirjoilla noin 130 000 ylempää korkeakoulututkin-
toa suorittavaa opiskelijaa. Tyypillinen sisäänotto on ollut vuosittain noin 27 
000 opiskelijaa. Ylempiä korkeakoulututkintoja on suoritettu keskimäärin 
13 000 ja valmistumisajan mediaani on ollut noin kuusi ja puoli vuotta. 

Toiseksi opintojen ohella käydään paljon töissä. Tilastokeskuksen 
koulutustilastojen (2008) mukaan lähes 60 prosentilla yliopisto-opis-
kelijoista ja reilulla 50 prosentilla ammattikorkeakouluopiskelijoista oli työ-
suhde opintovuoden 2006 aikana. Kansainvälisesti nämä luvut ovat korkeita. 
Opiskelijoiden opintoihin käyttämä aika onkin Suomessa yksi Euroopan 
lyhyemmistä, 26 tuntia viikossa.1  

Opiskelijoiden työssäkäynti vaikuttaa työmarkkinoiden toimintaan. 
Vakinaisista työntekijöistä koostuvan ydinryhmän lisäksi töissä on usein 
vain osa-aikaista vuokratyövoimaa. Pitkäaikaiset työsuhteet ovat vähenty-
neet monilla aloilla. Vähittäiskaupan kassoilla ja varastoissa sekä monissa 
siivous- ja huoltoalan tehtävissä on yhä vähemmän työmahdollisuuksia  
kouluttamattomalle ja ikääntyvälle työvoimalle. Kehitys on ollut myös 
työnantajien etujen mukaista: osa- ja määräaikaisen työvoiman käytöllä on 
vähennetty liiketoiminnan riskejä.  

Kansantaloudellisesti tilanne ei ole optimaalinen. Yhtäältä opiskelu-
mahdollisuuksia ei käytetä lukuvuoden aikana täysimääräisesti. Toisaalta 
opiskelijoiden työssäkäynti vie työmahdollisuuksia työttömiltä. Tilanne on 
haastava sekä työpanoksen tarjonnan että työmarkkinoiden toimivuuden 
näkökulmasta katsottuna. Tilannetta voidaan parantaa kannusteilla. 

Esimerkiksi opintotukijärjestelmää voitaisiin remontoida siten, että 
opiskelijoiden saama kokonaistuki opintoajalta nousisi. Ensinnäkin nykyi-
nen noin 500 euron keskimääräinen tukitaso voitaisiin korottaa 700 euroon 
vähentämällä tukikuukausien määrää ja nostamalla opintopistevaadetta.  

                                                 
1 OECD 2008: Education at Glance, Paris. Monet maailman eliittiyliopistot, muun muassa 
Cambridge and Oxford, rajoittavat opiskelijoiden työssäkäyntiä lukukausien aikana. Tosin 
jo pelkät lukukausimaksut, noin 3 500 puntaa oman maan perusopiskelijoilta, kannustavat 
täysipäiväiseen opiskeluun. 



238 
Pehkonen 

Toiseksi tämä opintotuki olisi ehdollinen ja lainamuotoinen: opinnot rahoi-
tettaisiin valtion takaamalla opintolainalla ja kertyneen lainapääoman voisi 
myöhemmin vähentää maksettavista tulevista veroista.  

Käytännössä tukimalli tarkoittaisi sitä, että valmistumisen jälkeen 
opiskelija saisi muutaman verovapaan vuoden. Malli ei siten ole lainajärjes-
telmä, eikä se heikentäisi vähävaraisten nuorten opiskelumahdollisuuksia.1 
Tuen ehtona olisi opintojen jälkeinen palkkatulojen ansaitseminen. Tämä ei 
liene liikaa vaadittu 2010-luvun lopun tilanteessa. Ensi vuosikymmenen 
työmarkkinoilla ei pitäisi olla pelkoa massatyöttömyydestä. 

Malli olisi hallinnollisesti yksinkertainen: asiointi pankissa ja veroil-
moituksen täyttäminen riittäisivät. Viranomaisen tehtäväksi jäisi opintoviik-
kokontrolli seuraavan vuoden lainatukea varten. Hallintobyrokratian säästöt 
voisi kanavoida tukeen ja uudella tukimallilla voitaisiin tarttua nykyjärjes-
telmän muihin ongelmiin. Tukitaso voitaisiin porrastaa alueellisten asumis-
kustannusten mukaan ja muun kuin asumistuen muodossa opintoihin kana-
voitu tuki vähentäisi byrokratiaongelmia. Opintorahan takaisinmaksuun 
liittyvät hankaluudet poistuisivat, kun tuki ei enää riippuisi hakijan työ-
ansioista.  

Uudessa mallissa olisi yksi selkeä häviäjäryhmä: pysyvästi ulkomaille 
muuttavat opiskelijat. Toisaalta miksi heitä pitäisi tukea? Päinvastoin, ehkä-
pä heille pitäisi lähettää lasku koulutuksesta. Lyhytaikaista ulkomailla työs-
kentelyä verotukimalli ei kuitenkaan estäisi. Verotuen saisi palattuaan Suo-
meen töihin. 
 
 
Lopuksi 
 
Tehokkaasti toimivat työmarkkinat antavat perustan vakaalle talouskasvulle 
ja hyvinvoinnille. Väestöennusteiden mukaan 2010-luvun työmarkkinoilla 
tulee olemaan pulaa osaavasta ja ammattitaitoisesta työvoimasta. Tilanne ei 
tältä osin ole poikkeuksellinen. Taloushistoriasta löytyy samantyyppisiä 
ajanjaksoja. Yhteistä näille kaikille on se, että pula ei ole pysyvä olotila: se 
poistuu yleensä markkinamekanismin kautta yli/alikysynnän nostaes-
sa/laskiessa hintatasoa. Työmarkkinoilla työvoimapula nostaa palkkatasoa, 
kunnes ylikysyntä (työvoimapula) on hävinnyt. Vastaavasti ylitarjonta (työt-
tömyys) hidastaa palkkojen nousuvauhtia. Tulevassa historiallisessa tarkas-
telussa vuosien 2008–2009 tapahtumat tulevatkin näyttäytymään tyypillisinä, 
markkinamekanismia heijastavina sopeutumisvuosina. 

                                                 
1 Hämäläinen ja Uusitalo 2003, 2–6. 
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Historia ja tulevaisuus eivät auta tämän hetken poliittisia päätöksentekijöitä. 
Heidän on toimittava tässä päivässä. Jos työvoiman tarjontaa halutaan lisätä 
ja työllisyysaste nostaa huoltosuhdetta parantavaan 75 prosenttiin, työllis-
tämistä sekä työllistymistä on kannustettava kepein ja porkkanoin. Demo-
grafisen kehityksen tuomiin haasteisiin voidaan vastata rakentamalla työ-
voiman rekrytointiin ja sen välittämiseen uusia aktiivisia toimintamalleja 
sekä lisäämällä kouluttautumista, työnhakua ja työllistymistä tukevia kan-
nusteita. Toiminnan painopisteet voisivat olla seuraavat: 
 
1. Ammattitaitoisen työvoiman maahanmuuton tukeminen tulee nostaa yh-
deksi 2010-luvun työvoimapolitiikan painopistealueeksi. Tavoitteena pitää 
olla, että työvoimahallintoon rakennetaan mittava kotouttamis- ja rekrytoin-
tiohjelma, jonka painopiste on osaavan ja ammattitaitoisen ulkomaisen työ-
voiman maahanmuutossa. 
 
2. Työttömien työnhakijoiden absoluuttisen määrän alentuminen 2010-luvun 
puoliväliin jälkeen mahdollistaa yksilöllisten erityistoimien lisäämisen. 
Työllistämistukia pitäisi laajentaa merkittävästi samalla lisäten taloudellisia 
kannusteita työttömyysturvan ehtoihin. Uudistukset lisäisivät valtiovallan 
työttömyysmenoja siten, että menot painottuvat aktiivisiin tukitoimiin. Toi-
menpiteillä pitää estää nuorten syrjäytymistä työmarkkinoilta. 
 
3. Nykyinen korkeakoulujen opintotukijärjestelmä ohjaa opiskelijoita työn-
tekoon samalla syrjäyttäen pitkäaikaistyöttömiä työnhakijoita. Verovähen-
nyksiin perustuva tukimalli lisäisi opiskelijoille suunnattua tukea. Nostamal-
la tukikuukautta kohden vaadittavia opintoja ja vähentämällä tukikuukau-
sien enimmäismäärää, kuukausittaista tukitasoa voitaisiin nostaa merkittä-
västi. Tämä toisi nuoret nopeammin työmarkkinoille samalla luoden työ-
mahdollisuuksia pitkäaikaistyöttömille. 
 
Toteutetaanko politiikkaa tämänlaisena jää nähtäväksi. Joka tapauksessa 
2000-luvun kahden ensimmäisen vuosikymmen talous- ja työmarkkinakehi-
tys tuottavat mielenkiintoisia tutkimuskohteita tuleville historiantuntijoille. 



 

Hur viktigt är det att jämföra sina inkomster med andras?  
En explorativ studie 
Leif Nordberg 
 
 
Inledning 
 
Allt sedan antiken har ett av de mest omdiskuterade problemen inom filoso-
fin gällt frågan om vad som gör en människa lycklig. Bl.a. Platon, Aristote-
les och Epikurus hade alla sina egna teorier om hur en människa kan bäst 
befrämja sin lycka och välfärd1. Utilitaristen Jeremy Bentham (1748–1823) 
brukar anses som den första som ansåg att individuell lycka eller välfärd kan 
kvantifieras och mätas2. Utvecklandet av detaljerade nationalräkenskaper i 
mitten av 1900-talet gav nya möjligheter att mäta den sk. bruttonational-
produkten (BNP), som fortfarande i många sammanhang användes som mått 
på nationell välfärd. 

Under de senaste åren har frågan om hur man kan och bör mäta väl-
färd på både individuell och nationell nivå på nytt rönt stor uppmärksamhet. 
De flesta forskare verkar vara överens om att BNP (alt. BNP per capita) inte 
är ett tillräckligt mått på välfärd ens på nationell nivå. Såsom alternativ har 
framkastats olika förslag baserade på iden om att i första hand försöka mäta 
de enskilda medborgarnas nytta eller lycka (eng. utility). Nationella mått 
eller mått för olika befolkningsgrupper skulle sedan erhållas som aggregat 
av de individuella mätresultaten. Speciellt bland nationalekonomer har den 
sk. lycklighetsforskningen upplevt ett stort uppsving under de senaste de-
cennierna. Richard Layards bok från år 2005 är ett centralt arbete i detta 

                                                 
1 Bergsma, Poot ja Liefbroer 2008. 
2 Moberg 2004. 
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sammanhang1. Ett tema som inom denna forskning väckt mycket diskussion 
är den sk. Easterlin-paradoxen. Easterlin kunde nämligen visa att trots att 
BNP per capita också reellt sett vuxit kraftigt i de flesta industriländer under 
de senaste decennierna kan man inte notera någon motsvarande uppgång i 
genomsnittlig lycka bland befolkningen, såsom den uppmätts i olika survey-
undersökningar. 

Eftersom ekonomisk tillväxt och ökande realinkomster länge ansetts 
vara det främsta och kanske tom. enda sättet att generera välfärd har resulta-
ten väckt stor uppmärksamhet och gett upphov till en räcka försök att förstå 
och förklara paradoxen2. Till saken hör att man i individbaserade survey-
undersökningar ofta funnit ett klart samband mellan disponibel inkomst och 
olika mått på individuell lycka och välfärd3. 
 
 
Förklaringar till Easterlin-paradoxen 
 
Förutom förklaringar som är relaterade till svårigheterna att definiera och 
mäta begrepp som välfärd och lycka på ett konsistent och tillförlitligt sätt, 
verkar de flesta försöken att förklara Easterlin-paradoxen bygga på idén att 
det inte är den absoluta inkomsten som sådan som har betydelse för hur 
lycklig en person upplever sig vara. Betydligt viktigare är förändringarna i 
inkomsten och hur stor inkomst man har i jämförelse med inkomsterna inom 
någon referensgrupp. I Clark, Frijters och Shields (2008) visas hur Easterlin 
-paradoxen lätt kan förstås och förklaras t.ex. genom att anta en för alla 
gemensam individuell nyttofunktion av typ 
 

(1) ut = U(u1(Yt), u2(Yt, Yt
*), u3(Ft, Zt)), 

där 
 ut = upplevd nytta under period t, 
 Yt = vektorn av inkomster under perioderna t, t-1, t-2 ... : yt, yt-1, yt-2, ...., 

 Yt
* = vektorn av referensinkomster under perioderna t, t-1,  t-2 ... : yt

*,  
   yt-1

*, yt-2
*, ..., 

 Ft = vektorn av omfattningen av fritiden under period t, t-1, t-2, ... : ft, 
   ft-1, ft-2, ..., 
 Zt = vektorn av värdena på andra socio-ekonomiska variable Z1, Z2, ... 
   som påverkar välfärden under period t: z1,t, z1, t-1, z1,t-2, ... , z2,t,  
   z2,t-1, z2, t-3..... . 
 

                                                 
1 Layard 2005. 
2 Se t.ex. Clark, Frijters ja Shields 2008. 
3 Se t.ex. Blanchflower ja Oswald 2004, samt Shields ja Wheatley Price 2005. 
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Funktionen U beskriver hur den ”totala välfärden” bestäms av välfärdskom-
ponenterna u1, u2 och u3. Om man antar att välfärden beror enbart av värde-
na på de förklarande variablerna under samma period kan man t.ex. tänka 
sig följande enkla variant av modellen: 
 

(2) ut =β1ln(yt) + β2ln(yt/yt
*) + β3z1,t + β4z2,t + .... , β1 , β2 > 0  . 

   
Om yt < yt

* är det uppenbart att en mer än proportionell ökning i referensin-
komsten yt

* kan mer än väl uppväga det tillskott i välfärden som en mindre 
ökning av den faktiska inkomsten yt genererar, eftersom β2 antagits vara 
positiv.  

Empiriska studier stöder också tanken på att effekten av förändringar i 
den relativa inkomsten yt / yt

* , generellt sett, kan vara osymmetrisk i den 
bemärkelsen att den välfärdsförlust som en minskning av den relativa  
inkomsten ger upphov till kan vara betydligt större än den positiva effekten 
av en lika stor ökning. Detta innebär bl.a. att enbart en omfördelning av  
inkomsterna alltid genererar en minskning av den genomsnittliga välfärden.  

I fråga om valet av referensinkomst har man traditionellt tänkt sig att 
den kan bero såväl av den egna inkomstutvecklingen som av nivån på och 
förändringarna i andra inkomsttagares inkomster. Om en individ primärt 
jämför sin inkomst med sina tidigare inkomster och en inkomstökning leder 
till att referensinkomsten åtminstone med tiden justeras i motsvarande mån 
uppåt, innebär det att den välfärdshöjande effekten av den temporära  
ökningen av den relativa inkomsten så småningom helt försvinner. För en 
person som vant sig vid relativt betydande årliga inkomstökningar kan redan 
en minskning av inkomstökningen medföra välfärdsförluster om inte tillväx-
ten av referensinkomsten dämpas i motsvarande mån. I fråga om jämförelser 
med andra inkomsttagare kan man tänka sig att det är inkomstutvecklingen 
bland andra familjemedlemmar, arbetskamrater eller andra personer med 
motsvarande utbildning och erfarenhet som primärt intresserar. I och med 
den ökande globaliseringen och ett tilltagande intresse för u-landsfrågor kan 
man också tänka sig att jämförelser med förhållandena i andra länder, både 
utvecklade och underutvecklade, har betydelse för hur tillfredställd man är 
med sina egna inkomster.  

Även om studiet av betydelsen av den relativa inkomsten för den upp-
levda välfärden har långa anor, finns det relativt få empiriska studier röran-
de valet av referensinkomst. Målet med denna studie är att bidra till känne-
domen om vilka faktorer som påverkar valet av referensgrupp vid inkomst-
jämförelser. 
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Hur viktiga är inkomstjämförelser och vem jämför man sina inkomster med? 
 
 
Datamaterial 
 
Den empiriska analysen basera sig på utnyttjade av svaren på frågorna i den 
välfärdsmodul som ingick i European Social Survey (ESS), omgång tre.1  
I denna omgång deltog totalt sett 25 länder. Denna studie omfattar dock 
enbart det finländska materialet som samlades in under perioden 18.9.– 
20.12.2006. I undersökningen, som i praktiken genomfördes av Statistik-
centralen, intervjuades 1896 med obundet slumpmässigt urval utvalda 16-år 
fyllda personer. Intervjuerna genomfördes som besöksintervjuer och bortfal-
let uppgick till drygt 35%. Datamaterialet har laddats ner från Norska sam-
hällsvetenskapliga dataarkivet, som handhar arkiveringen och distributionen 
av allt material från ESS. Datamaterialet är utan kostnad tillgängligt för 
forskningsändamål. Närmare information om ESS kan erhållas bl.a. från 
ESS hemsidor (www.europeansocialsurvey.org). Den svenskspråkiga ver-
sionen av intervju- och frågeformulären har erhållits från Finlands sam-
hällsvetenskapliga data-arkiv (http://www.fsd.uta.fi). 

ESS har i detta nu genomförts fyra gånger. Intervjuerna omfattar dels 
en kärnmodul av frågor som är desamma i varje omgång, dels en utbytbar 
modul med varierande teman från omgång till omgång. Kärnmodulen om-
fattar frågor rörande respondentens socioekonomiska karaktäristika och en 
mångfald frågor rörande bl.a. politiska preferenser, förtroende för olika 
samhällsorgan och inställningen till t.ex. ökad immigration. I omgång tre 
omfattade den utbytbara modulen 54 frågor rörande såväl den personliga 
välfärden i mera långsiktiga perspektiv som mera kortsiktiga känslor och 
erfarenheter. Två av frågorna berörde hur viktigt respondenten anser det 
vara att göra inkomstjämförelser och med vem man i första hand jämför sina 
inkomster med: 
 

E54: Hur viktigt är det för Er att jämföra era inkomster med andras? 
E55: Med vems inkomster är det mest sannolikt att Ni jämför Era egna? 

 
Frågorna ställdes till alla dem som uppgav sig ha förvärvsarbete vid tid-
punkten för intervjun (n=1000). I det följande presenteras resultaten av en 
explorativ studie av i vilken mån uppfattningen om betydelsen av inkomst-
jämförelser och valet av referensgrupp varierar mellan olika befolknings-
grupper. 
 

                                                 
1 Jowell et al 2007. 
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För vem är inkomstjämförelser viktiga? 
 
Av Tabell 1 framgår fördelningen för svaren på frågan rörande hur viktigt 
det är att jämföra sina inkomster med andras (E54). 
 
Tabell 1. Hur viktigt är det att jämföra Era inkomster med andras? (n = 1000) 

Svar 

0, inte 
alls 

viktigt 1 2 3 4 5 

6, 
mycket 
viktigt 

Ej 
svar Totalt 

Antal 183 239 222 157 149 42 7 1 1000 
% 18,3 23,9 22,2 15,7 14,9 4,2 0,7 0,1 100 

 
Av respondenterna anser knappa 65 % att inkomstjämförelser är ”mindre 
viktiga” (svarsalternativ 0, 1 el 2), medan nästan 20 % tycker att jämförelser 
är ”viktiga” (svarsalternativ 4, 5 el. 6). Det bör dock kraftigt understrykas att 
genom att frågan ställts enbart till dem som uppgett sig förvärvsarbeta vid 
tidpunkten för intervjun, kan man utgå från att respondenterna antagit att 
frågan gäller enbart förvärvsinkomsterna och inga andra typer av inkomster 
(som t.ex. barnbidrag och bostadsbidrag ). Svaren belyser alltså närmast hur 
viktigt man anser det vara att jämföra sin lön med andras. Att en stor majori-
tet av respondenterna anser lönejämförelser mindre viktiga är kanske något 
överraskande med tanke på att man t.ex. vid arbetsavtalsförhandlingar ofta 
brukar använda löneutvecklingen inom andra sektorer som ett viktigt argu-
ment för lönejusteringar. En möjlig tolkning är att man vant sig vid att löne-
utvecklingen trots allt är snarlik inom alla sektorer och därför anser det som 
mer eller mindre ointressant att jämföra sin lön med andras.  

För att bättre förstå betydelsen av förändringar i relativ inkomst är det 
skäl att undersöka i vilken mån intresset för inkomstjämförelser är relaterat 
till olika demografiska och socioekonomiska bakgrundfaktorer såsom kön, 
ålder, civilstånd, utbildning och inkomstnivå. Eftersom ESS också omfattar 
frågor rörande vad man uppfattar som betydelsefullt i livet och hur viktigt 
man anser det vara att planera för framtiden finns det möjlighet att också 
analysera i vilken mån skillnader i dylika attityder påverkar intresset för 
inkomstjämförelser. 

Sambandet mellan hur viktigt respondenterna ansett inkomst-
jämförelser vara och ett antal förklarande variabler har analyserats med till-
hjälp av korstabulering och ordinal regressionsanalys. Nedan anges vilka 
variabler som ingår i analysen och hur svaren klassificerats.  
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Beroende variabel 
 

Fråga E54: Hur viktigt är det för Er att jämföra era inkomster med andras? 
Tre klasser: 1) svar 0–1, 2) svar 2–3, 3) svar 4–6. 

 
Förklarande variabler 
Sociodemografiska variabler 
 

Fråga F02: Kön 
Två klasser: 1) man, 2) kvinna 

Fråga F03: Ålder 
Två klasser: 1) 25 år eller yngre, 2) 26 år eller äldre 

Fråga F62: Civilstånd 
Tre klasser: 1) ogift, 2) gift, 3) frånskild eller änka/änkling 

Fråga F06: Högsta utbildning 
Tre klasser: 1) grundskola, 2) student- eller yrkesexamen,  
3) högskoleutbildning 

Fråga F12: Arbetsmarknadsställning 
Tre klasser: 1) Löntagare, 2) Företagare, 3) Jordbruk eller  
annat familjeföretag 

 
Hushållsinkomst 
 

Fråga F32: Hushållets totala nettoinkomster 
På basen av uppgifterna om hushållets totala nettoinkomster och 
hushållets sammansättning har den disponibla inkomsten per kon-
sumtionsenhet uppskattats (OECD:s modifierade skala). Därefter 
har hushållen delats in i inkomstdeciler och för varje respondent 
har det konstruerats en indikatorfunktion som anger om responden-
ten tillhör ett hushåll inom decil 1−2, 3−8 eller 9−10. 

 
Framgångsfaktorer 
 

Fråga GS1b: Det är viktigt för honom/henne att vara rik. Han/hon vill ha mycket 
 pengar och dyrbara saker. 
Fråga GSid: Det är viktigt för honom/henne att visad han/hon kan. Han/hon vill 
 att människor ska beundra det han/hon gör. 
Fråga GS1m: Det är viktigt för honom/henne att vara mycket framgångsrik. 
 Han/hon hoppas att människor märker hans/henne framgångar. 

 
De intervjuade uppmanades ange i hur hög grad de anser att påståendet  
karaktäriserar dem själva (skala: 1:är väldigt som jag − 6:är inte alls som 
jag). Respondenterna har delats in i 6 grupper på basen det sammanlagda 
poängtalet. Respondenterna svarade på dessa frågor genom att fylla i ett 
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frågeformulär i efterhand. Bortfallet var drygt 12 % bland dem som deltog i  
intervjun. 
 
Nuvarande liv 
 

Fråga E07: På det stora hela är mitt liv ungefär som jag vill ha det? (skala: 
1:helt av samma åsikt – 5:av helt annan åsikt) 
Två klasser: 1) 1–2 p., 2) 3–5 p. 

 
Intresse och oro för framtiden 
 

Fråga D53: Hur orolig är ni för att era inkomster på äldre dagar inte skall räcka 
  till för ålderdomen (skala: 0:inte alls orolig − 10: ytterst orolig) 
  Fem klasser: 1) 0 p., 2) 1–3 p., 3) 4–6 p, 4) 7–8 p, 5) 9–10 p.  
Fråga E28: Jag tycker om att planera och förebereda för min framtid (skala: 

1:helt av samma åsikt – 5:av helt annan åsikt) 
Fyra klasser: 1) 1 p., 2) 2 p., 3) 3–4 p., 4) 5 p. 

 
Resultaten av analysen framgår av Tabell 2. Alla beräkningar har utförts 
med användande av det statistiska programpaketet STATA 10. 
 
Tabell 2. Sambandet mellan betydelsen av inkomstjämförelser och några bakgrunds- 
och attitydvariabler.  

Oberoende variabel 
χ2-

värde fr.g 
p-

värde 
Cramér’s 

V 
Sociodemografiska variabler 

    Kön 2,07 2 0,36 0,05 
Ålder 2,95 2 0,23 0,05 
Civilstånd 5,93 4 0,2 0,05 
Utbildning* 20,04 4 0 0,1 
Arbetsmarknadsposition* 29,48 4 0 0,12 
Inkomster 

    Disp, inkom per kons, enhet 4,4 4 0,35 0,05 
Framgång 

    Framgångsfaktorer*  81,22 10 0 0,22 
Tillfredsställelse 

    Nuvarande liv* 10,46 2 0 0,1 
Framtiden 

    Oro för framtida inkomster* 31,81 8 0 0,13 
Planering* 21,76 6 0 0,1 

Vid en ordinal regressionsanalys med de med ”*” utmärkta variablerna som  
oberoende (nominalskale-)variabler var förklaringsgraden 0,21 mätt med McKelveys 
och Zavoinas R2 och 0,20 mätt med Cragg-Uhlers R2, 1 

                                                 
1 McKelveys och Zavoinas R2 kan uppfattas som en approximation av förklaringsgraden 
vid linjär regressionsanalys med den underliggande latenta variabeln som beroende varia-
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Analysen visar att variationen i hur viktiga inkomstjämförelser anses vara 
beror i huvudsak av utbildning, position på arbetsmarknaden samt attityder 
som har att göra med hur viktigt man anser det vara att ha både ekonomisk 
och statusmässig framgång i livet. Ju högre utbildning desto större intresse 
för att jämföra sina inkomster med andras. Företagare och jordbrukare anser 
inkomstjämförelser mindre viktiga än löntagare. Strävan efter att bli rik och 
erhålla uppskattning ökar naturligt nog också intresset för att jämföra sina 
inkomster med andras. Andra attityder som ökar intresset för inkomst-
jämförelser är hur mycket man funderar på och planerar för sin egen framtid. 
Eftersom betydelsen av relativ inkomst har ansetts växa med stigande in-
komster är det anmärkningsvärt att inverkan av hushållets nettoinkomster 
inte var signifikant. 
 
 
Vem jämför man sina inkomster med? 
 
I enkäten frågades också om vem man i första hand jämför sina inkomster 
med. Fördelningen av svaren på denna fråga (E55) framgår av Tabell 3. 
Frågan ställdes igen enbart till dem som uppgav sig ha förvärvsarbete vid 
tidpunkten för intervjun. 
 
Tabell 3. Med vems inkomster är det mest sannolikt att ni jämför era egna? (n=1000) 
Svar Arbetskamrater Familje- 

medlemmar 
Vänner Andra Jag 

jämför 
inte 

Ej 
svar 

Totalt 

Antal 382 108 169 123 216 2 1000 
% 38,2 10,8 16,9 12,3 21,6 0,2 100 

 
Arbetskamraterna är den klart mest populära jämförelsegruppen. Det är nå-
got oklart vad som avses med familjemedlemmar, men det förefaller rimligt 
att tolka att denna grupp även ansetts omfatta t.ex. föräldrarna och andra 
nära släktingar. Det är också uppenbart att de som svarat ”andra” kan ha 
haft väldigt olika grupper i tankarna (folk i allmänhet, ”kändisar”, befolk-
ningen i u-länder osv.). Från den fortsatta analysen har utelämnats de som 
svarat att de inte gör jämförelser eller lämnat frågan obesvarad. Redan en 
preliminär analys gav vid handen att respondenternas attityder till t.ex. 
framgångsfaktorer och framtidsplanering inte i nämnvärd grad synes påver-
ka valet av referensgrupp, medan det däremot finns signifikanta skillnader 
mellan olika sociodemografiska grupper. I Tabell 4 presenteras resultaten av 
en multinominal regressionsanalys där sannolikheten för val av olika jämfö-
                                                                                                                            
bel. Cragg-Uhlers R2 grundar sig på en jämförelse av likelihooden för datat i en modell med 
resp. utan förklarande variabler. Se närmare Long ja Freese 2003. 
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relsegrupper förklarats med kön, ålder, civilstånd och arbetsmarknadsstatus. 
Modellen har anpassats separat för dem som ansett inkomstjämförelser 
oviktiga (svar 0–1 på fråga E54) och övriga (minst svar 2 på fråga E54). 
 
Tabell 4a. Multinominal regressionsmodell för sannolikheterna för val av jämförelse-
grupp (Analysgrupp: Inkomstjämförelser oviktiga (n=250)). 
Förklarande variabel Jämförelsegrupp 

 

Familje-
medlemmar Vänner Andra 

 

Reg. 
koef. p-värde 

Reg. 
koef. p-värde 

Reg. 
koef. 

p-
värde 

Kön* -kvinna 0,8 0,02 0,65 0,08 -0,61 0,2 
Ålder** -26 år eller äldre 0,32 0,61 -1,53 0 -0,28 0,76 
Civilstånd -gift -0,48 0,33 -0,31 0,63 0,08 0,9 
-frånskild/änka/änkling 0,16 0,7 1,02 0,02 -0,31 0,59 
Högsta utbildning  
-student/yrkesexamen -0,11 0,83 -1,16 0,03 -0,37 0,59 
-högskole-examen 0,08 0,88 -0,29 0,58 0,48 0,47 
Arbetsmarknads-
ställning** 
-företagare/jordbrukare 0,31 0,56 1,14 0,04 1,9 0 

Förklaringsgrad: Cragg-Uhlers R2 = 0.252  
** = signifikant på 1 %-nivån, * = signifikant på 5 %-nivån 
Referenskategorier: 
Beroende variabel: Arbetskamrater 
Oberoende variabler: Kön: man, Ålder: 25 år eller yngre, Civilstånd: ogift, Högsta 
utbildning: grundskola, Arbetsmarknadsställning: löntagare 
 
Man kan notera att kön och ålder har en signifikant inverkan i båda grup-
perna. Oberoende av hurudan vikt man fäster vid inkomstjämförelserna är 
det betydligt vanligare bland kvinnor än män att att jämföra inkomsterna 
med övriga familjemedlemmar. Högre ålder sänker kraftigt sannolikheten 
för jämförelser med vänner jämfört med yngre personer. Betydelsen av  
civilståndet är olika inom analysgrupperna och svagt signifikant endast 
bland dem som anser inkomstjämförelser viktiga. Effekten av utbildning är 
inte signifikant inom någondera gruppen. Arbetsmarknadsställningen har en 
betydande inverkan bland dem som anser inkomstjämförelser oviktiga.  
Jämfört med löntagare är det inom denna grupp betydligt mera sannolikt att 
företagare och jordbrukare jämför sina inkomster med ”andras”. 
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Tabell 4b. Multinominal regressionsmodell för sannolikheterna för val av jämförelse-
grupp (Analysgrupp: Inkomstjämförelser viktiga (n=530)). 
Förklarande variabel Jämförelsegrupp 

 

Familje-
medlemmar Vänner Andra 

 

Reg. 
koef. p-värde 

Reg. 
koef. p-värde 

Reg. 
koef. p-värde 

Kön* -kvinna 1,32 0 0,14 0,55 0,25 0,33 
Ålder** -26 år eller 
äldre 0,21 0,8 -1,17 0 0,16 0,79 
Civilstånd -gift -1,56 0,04 0,19 0,61 0,03 0,94 
-frånskild/änka/änkling -0,8 0,06 0,25 0,37 -0,59 0,06 
Högsta utbildning  
-student/yrkesexamen 0,05 0,94 -0,49 0,18 -0,27 0,51 
-högskole-examen -0,02 0,97 -0,91 0,01 -0,33 0,42 
Arbetsmarknads-
ställning** 
-företagare/jordbrukare 1,13 0,04 0,44 0,35 0,86 0,04 

Förklaringsgrad: Cragg-Uhlers R2 = 0.143   
** = signifikant på 1 %-nivån, * = signifikant på 5 %-nivån 
Referenskategorier: 
Beroende variabel: Arbetskamrater 
Oberoende variabler: Kön: man, Ålder: 25 år eller yngre, Civilstånd: ogift, Högsta 
utbildning: grundskola, Arbetsmarknadsställning: löntagare 
 
 
Sammanfattning 
 
I den ekonomiska och välfärdsinriktade litteraturen har man allt oftare beto-
nat betydelsen av den relativa inkomsten för människors välbefinnande. 
Tillsvidare finns det dock få direkta analyser av hur viktiga man anser in-
komstjämförelser vara och vem man primärt jämför sina inkomster med. 
Denna undersökning bygger på material från Finland som insamlats inom 
ramen för ESS år 2006. Resultaten tyder på att utbildning och arbetsmark-
nadsposition påverkar intresset för inkomstjämförelser. Ju viktigare man 
anser det vara att erhålla ekonomisk och annan erkänsla för sina insatser 
desto mera intresserad är man av att jämföra sina inkomster med andras. 
Intresse för att mera systematiskt planera sitt framtida liv stärker också upp-
fattningen om betydelsen av inkomstjämförelser. Valet av referensgrupp 
synes främst vara relaterat till kön och ålder, samt i viss mån position på 
arbetsmarknaden. För att explicit kunna ta ställning till på vilket sätt och i 
hur hög grad den relativa inkomsten faktiskt påverkar enskilda personers 
välfärd krävs dock betydligt mera empirisk forskning. Det bör också kraftigt 
understrykas att denna undersökning enbart gällt jämförelser av förvärvs-
inkomster, och inte t.ex. pensioner eller olika typer av socialbidrag. 
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För att få en tillförlitlig bild av i hur hög grad förändringar i den relativa 
inkomsten påverkar den upplevda välfärden krävs studier som omfattar  
betydligt längre tidsperioder. Det är självfallet omöjligt att utnyttja material 
från intervjuer som aldrig utförts. I detta avseende är det bara att vänta på att 
materialet från framtida panelundersökningar rörande subjektiv välfärd finns 
tillgängligt. En viss indikation på att relativ inkomst med åren upplevts som 
allt viktigare är dock att effekten på inkomstfördelningen blivit ett allt cent-
ralare tema vid utvärderingen av olika ekonomisk-politiska åtgärder. En 
historisk studie av den offentliga diskussionen kring inkomstojämnlikheter-
na i vårt land vore mycket välkommen.  



 

Suurten ikäluokkien synty Suomessa 
Kari Pitkänen 
 
 
Suuret ikäluokat1 
 
Suurten ikäluokkien käsite on 2000-luvun alun Suomessa osa kollektiivista 
tietoisuutta; niillä ymmärretään jatkosodan päättymisen jälkeen syntyneitä 
poikkeuksellisen runsaslukuisia ikäluokkia. Siihen yhteinen ymmärrys ei 
kuitenkaan enää ulotu, minkä vuosien syntyneisiin suurten ikäluokkien  
käsite tulisi rajata. Monesti suurina ikäluokkina puhutaan vuosien 1946–49 
syntyneistä, sillä kaikkina näinä vuosina syntyneiden määrä ylitti maagisen 
sadan tuhannen elävänä syntyneen lapsen rajan. Nämä ikäluokat ovat ainut-
kertaisia myös siinä, ettei näin suuria ikäluokkia ole milloinkaan muulloin 
Suomessa syntynyt. Huippulukujen jälkeen syntyneiden määrä vähitellen 
pienentyi seuraavina vuosikymmeninä ja syntyneiden lasten määrä on  
viimeksi kuluneina vuosikymmeninä asettunut noin 60 000 lapsen tasolle 
vuotta kohden. Suomen historian toiseksi suurimmat syntyneiden ikäluokat 
olivat syntyneet 1900-luvun alkuvuosina, jolloin huippuvuonna 1909 oli 
syntynyt 95 000 lasta (ks. Kuvio 1).  

Jos ainutkertaisuutta pidetään kriteerinä, suurina ikäluokkina tulisi pi-
tää myös vuosina 1945 ja 1950 syntyneitä, sillä yhtä suuria syntyneiden 
määriä ei muilta ajanjaksoilta Suomen historiasta löydy. Tämä on tietenkin 
puhtaasti vuosimääriä tuijottava rajaus, ja syntyneiden määrä ampaisi  
nopeaan kasvuun itse asiassa vasta elokuussa 1945. Vuoden alkupuolella 
syntyneet olivat vielä sotavuosien suvantovaiheen jatkumoa2. Suurten ikä-

                                                 
1 Avioituneisuutta koskevia kohorttilaskelmia varten tarvitun aineiston on kerännyt ja las-
kelmat tehnyt VTM Elina Mäenpää, mistä hänelle kirjoittajan monet kiitokset. 
2 Karisto 2005. 
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luokkien poikkeuksellisuutta voi hahmottaa myös suhteuttamalla niiden 
määrällinen suuruus sotavuosia (jotka tietenkin olivat poikkeuksellinen 
ajanjakso) edeltävän vuosikymmenen ikäluokkiin. 1930-luvulla syntyneiden 
määrä oli keskimäärin noin 71 500 lasta vuodessa ja vuosikymmenen suurin 
syntyneiden määrä saavutettiin vuonna 1939, jolloin syntyi 78 200 lasta. 
Samalle määrälliselle tasolle palattiin vasta 1960-luvun jälkipuoliskolla. 
Tästä näkökulmasta poikkeuksellisen suuria ikäluokkia syntyi parinkymme-
nen vuoden ajan. 
 

 
Kuvio 1. Elävänä syntyneiden lasten vuosittaiset lukumäärät viidessä Euroopan maas-
sa 1901–2008. 
Lähteet: Englanti ja Wales: Office for National Statistics (http://www.statistics.gov.uk/ 
statbase/) (30.1.2010); Ranska: Tableau 35 – nés vivants et enfants sans vie par sexe 
(territoire actuel) (http://www.ined.fr/fichier/) (30.1.2010); Ruotsi: Statistiska central-
byrån, Befolkningsutvecklingen i riket. År 1749–2008, (http://www.ssd.scb.se/ 
databaser) (30.1.2010); Suomi: Tilastokeskus: Tilastot: väestö (http://www.stat.fi/til) 
(30.1.2010); Tanska: Danmarks statistik, Befolkning og valg, Nøgletal om befolkning-
en efter nytilgang/bestand og tid, levendefødte i alt (http://www.statistikbanken.dk/ 
statbank5a/) (30.1.2010).  
Huomautus: Englannin ja Walesin sekä Ranskan syntyneiden määrät on piirretty kuvi-
oon yhtenä kymmenesosana todellisista määristä.  
 
Vaikka etenkin 1950-luvun alkupuolen syntyneiden määrät olivat nekin 
poikkeuksellisia ja liki 90 prosenttia huippuvuosien tasosta, edes näiden 
vuosien syntyneitä ei useinkaan mielletä osaksi varsinaisia suuria ikäluokkia. 
Sama koskee vuotta 1941, jolloin syntyneiden määrä kipusi lähes 90 000 
lapseen. Osaltaan suurten ikäluokkien rajaukseen vaikuttanee se, että synty-
neiden määrät jäivät jo 1950-luvun alussa maagisen sadan tuhannen rajan 
alapuolelle. Toisena syynä saattaa olla se, että yhteiskunnan perusrakentei-
siin kohdistuva pahin shokki läpikäytiin siinä vaiheessa, kun 1940-luvun 
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jälkipuoliskon ikäluokat siirtyivät edelläkävijöinä eri ikävaiheisiin. Esi-
merkiksi koululaitosta jouduttiin nopeasti sovittamaan tavattoman paljon 
aiempaa suurempiin oppilasmääriin, kun 1940-luvun lopulla syntyneet tuli-
vat kouluikään. 

Suuria ikäluokkia onkin julkisessa keskustelussa käsitelty usein nega-
tiivisessa äänensävyssä, joka on ollut omiaan harmittamaan omaan synty-
määnsä syyttömiä ikäluokkien jäseniä. Helsingin apulaiskaupunginjohtaja 
Paula Kokkonen, joka on syntynyt heti sotavuosien jälkeen, totesikin Hel-
singin Sanomien haastattelussa tammikuussa 2010, että ”olemme aina olleet 
ongelma. Mukuloina meitä oli nurkat pullollaan. Kun menimme kouluun, 
rakennukset eivät riittäneet. Kun valmistuimme ylioppilaiksi, aiheutimme 
ylioppilastulvan. Työelämässä tukimme jälkipolvilta etenemismahdollisuu-
det. Nyt olemme eläkepommi.” Tulevaisuuden keskustelua Kokkonen enna-
koi jatkamalla ”(v)ielä kuolemankin jälkeen, kun krematoriosta savu kohoaa, 
saastutamme ympäristöä, koska suussamme on niin paljon amalgaamia.” 
(Helsingin Sanomat 24.1.2010.) 

1950-luvun alun ikäluokkien tulo kouluikään tai muihinkaan ikävai-
heisiin ei enää tuntunut yhtä rajulta haasteelta yhteiskunnan toiminnoille, 
vaikka nämäkin olivat poikkeuksellisen runsaslukuisia.  

Miksi Suomeen sitten syntyi tällainen poikkeuksellinen ikäluokka, 
jonka vaikutukset ovat näyttäytyneet yhteiskunnallisina ongelmina koko 
ikäluokan elinajan? Tähän kysymykseen pyritään tässä artikkelissa vastaa-
maan. Tarkoituksena on selittää ikäluokkien synty nimenomaan demografi-
sena ilmiönä. Demografisten muutosten taustalla oleviin yhteiskunnallisiin 
tekijöihin ei tässä artikkelissa pureuduta.  
 
Suuria ikäluokkia syntyi myös muualla 
 
Riippumatta siitä, nähdäänkö suurina ikäluokkina vain 1940-luvun lopulla 
syntyneet vai myös 1950-luvulla syntyneet, Suomen suuret ikäluokat ovat 
kansainvälisessä vertailussa erityisiä. Toisen maailmansodan päättymistä 
seuraava syntyneisyyden lisääntyminen sinänsä oli yleinen piirre, eikä ilmiö 
edes rajoittunut sotaa käyneisiin maihin. Useimmissa muissa maissa sodan 
jälkeen syntyneet ikäluokat eivät kuitenkaan olleet aikaisempaan historiaan 
verrattuna niin ainutkertaisen suuria kuin Suomessa. Merkittävin suomalai-
nen erityispiirre oli kuitenkin se, että suurten ikäluokkien koko oli poik-
keuksellisen suuri, kun sitä vertaa niin edeltäviin kuin myös sitä seuraaviin 
ikäluokkiin.1 

Kuviossa 1 Suomea on verrattu neljään muuhun eurooppalaiseen 
maahan. Syntyneiden määrien vaihtelu näyttää äkkisilmäyksellä melko  
                                                 
1 Karisto 2005. 
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samanlaiselta kaikissa maissa. Syntyneiden lasten määrä on kaikkialla li-
sääntynyt rajusti 1940-luvun puolivälissä. 1900-luvun alkuvuosikymmeniin 
verrattuna sodanjälkeiset ikäluokat eivät kuitenkaan ole missään muussa 
maassa yhtä suuria kuin Suomessa. Tanska näyttäisi tässä tekevän poik-
keuksen, mutta on otettava huomioon, että vuotta 1920 edeltävistä luvuista 
puuttuvat ne lapset, jotka olivat syntyneet Schleswigin alueella, joka tällöin 
liitettiin Tanskaan.  

Lähes poikkeuksetta syntyneiden määrä lähti kaikissa maissa pienen-
tymään muutaman sodan päättymistä seuranneen vuoden jälkeen. Useim-
missa maissa syntyneiden määrän väheneminen kuitenkin taittui siinä vai-
heessa, kun sodan jälkeiset suuret ikäluokat itse tulivat lastenhankintaikään. 
Tässä vaiheessa syntyi toinen suuri ikäluokka, joka oli kooltaan suunnilleen 
suurten ikäluokkien suuruinen. Ranskassa itse asiassa syntyneiden määrä oli 
vähentynyt vain hieman näiden kahden ajankohdan välillä. Suomessa suur-
ten ikäluokkien ”kaikuilmiötä” sen sijaan ei ole lainkaan näkyvissä, vaan 
syntyneiden määrä pienentyi, kunnes saavutti 1970-luvulla noin 60 000 
vuosittain syntyneen lapsen tason.  

Kaikuilmiön puuttuminen Suomessa on johtunut monesta syystä. En-
sinnäkin suuriin ikäluokkiin kuuluvien naiskohorttien saama lasten määrä 
naista kohden laskettuna (ns. kokonaislapsikertymä) on jäänyt Suomen his-
torian pienimmäksi. Suurten ikäluokkien äitisukupolveen kuuluvat naiset 
synnyttivät vielä keskimäärin runsaat 2,5 lasta hedelmällisyysikäistä naista 
kohden. Suurilla ikäluokilla vastaava luku oli noin 1,85 lasta. Suuret ikä-
luokat olivat itse asiassa ensimmäinen sukupolvi, joka ei enää läheskään 
uusinut itseään eli synnyttänyt vähintään itsensä kokoista uutta ikäluokkaa. 
Toisena syynä kaikuilmiön puuttumiselle oli siirtolaisuus, joka suuntautui 
pääasiassa Ruotsiin ja joka vei merkittävän osan suurten ikäluokkien jäse-
nistä maan rajojen ulkopuolelle jo ennen perheenperustamisikää. Kolmante-
na – ja ilmeisesti merkittävimpänä – syynä on kuitenkin ollut se, että suurten 
ikäluokkien lastenhankinta hajaantui edeltäviin kohortteihin verrattuna pal-
jon laajemmin hedelmällisen ikäkauden eri vaiheisiin.1 Tästä syystä suurten 
ikäluokkien lapsensaanti ei aikajanatarkastelussa näyttäydy uutena korkean 
syntyneisyyden ajanjaksona.  

Kaikuilmiön puuttuminen selittääkin osaltaan sen, miksi suuret ikä-
luokat ovat olleet niin silmiinpistävä piirre Suomen väestön ikärakenteessa. 
Vaikka siirtolaisuus ja kuolemat ovat lyöneet lovensa suuriin ikäluokkiin, ne 
olivat vielä noin 60 vuotta syntymänsä jälkeen Suomen väestön suurimmat 
ikäryhmät. Vuoden 2007 lopussa jokaisessa 1946–50 syntyneiden vuosiluo-
kassa oli runsaat 80 000 henkeä. Kun vertailuryhmäksi ottaa väestön nuo-
rimmat eli alle 10-vuotiaiden lasten ikäryhmät (jotka olivat vielä suunnilleen 
                                                 
1 Ruokolainen ja Notkola 2007, 96–99. 
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syntymäkohorttinsa suuruisia), niin nämä olivat kukin runsaat 20 000 hen-
keä pienempiä.1 
 
 
Onko väestöillä pyrkimys korvata sodan tappiot?  
 
Väestöt ovat historiassa kokeneet rajuja väestötappioita monista syistä, jois-
ta sodat ovat yksi. Poikkeuksellisen rajuja kuolonvuosia on koettu myös 
nälkävuosien yhteydessä ja poikkeuksellisten tautiepidemioiden seuraukse-
na. Väestöillä on ollut tunnettu taipumus lisääntyä demografisten kriisiaiko-
jen jälkeen aikakaudelle tyypillistä kasvuvauhtia nopeammin ja näin korvata 
kärsittyjä väestötappioita nopeutetussa aikataulussa. Tämän ilmiön taustalla 
olevat demografiset mekanismit tunnetaan varsin hyvin2. Normaalin ylittävä 
kasvuvauhti on tosin eräässä mielessä harhaa, sillä kyse voi olla vain  
suhteellisen – ei absoluuttisen – kasvuvauhdin nopeutumisesta. Monet kriisit 
ovat tappaneet erityisesti vanhempia ikäluokkia ja pieniä lapsia, jolloin heti 
kriisiajan jälkeen väestön ikärakenne on painottunut poikkeuksellisessa 
määrin hedelmällisiin ikäryhmiin. Tämä on lisännyt väestön suhteellista 
kasvupotentiaalia. Väestön ikärakenne on toisin sanoen painottunut poik-
keuksellisen suuressa määrin ikäryhmiin, joissa kuolleisuus on pienimmil-
lään ja jotka synnyttävät väestöön uusia lapsia.  

Jos kriisiajan väestötappiot eivät ole kasvaneet tavattoman suuriksi, 
seuraavien vuosien syntyneet ikäluokat ovat saattaneet olla myös määrälli-
sesti poikkeuksellisen suuria. Ilmiö selittyy osin sillä, että kriisien jälkeen 
on yleensä solmittu poikkeuksellisen runsaasti avioliittoja. Tämä johtui osin 
siitä, että avioliiton solmimista on saatettu kriisiaikana lykätä ja osin myös 
siitä, että osa leskeksi jääneistä avioitui pian uudelleen. Joissakin tilanteissa 
kriisikauden kuolleisuus on myös avannut joukolle nuoria pääsyn sellaiseen 
itsenäiseen asemaan, jossa he ovat kyenneet perustamaan perheen. Tässäkin 
tapauksessa avioliittojen määrä on lisääntynyt. Avioliittobuumia on histo-
riallisissa väestöissä puolestaan nopeasti seurannut syntyneiden buumi, sillä 
historiallisissa väestöissä avioliiton solmimisen ja lastenhankinnan aloitta-
misen välillä on ollut kiinteä kytkös3. Syy ja seuraussuhde on toisinaan voi-
nut olla niinkin päin, että raskaus on johtanut avioitumiseen, eikä toisinpäin, 
mutta siinäkin tapauksessa asiat ovat kytkeytyneet toisiinsa.  

Kriisiaikojen jälkeinen aika on voinut olla otollinen runsaalle synty-
mien määrälle myös muista syistä. Raskauksien määrä on saattanut kriisi-
aikoina pienentyä ja keskenmenojen ja pienten lasten kuoleman mahdolli-

                                                 
1 Väestö 2008. 
2 Ks. Palloni 1987. 
3 Ks. Ruokolainen ja Notkola 2007, 99. 
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suus lisääntyä. Kun olot ovat normalisoituneet, poikkeuksellisen suuri osa 
hedelmällisyysikäisistä naisista ei ole raskaana, ei ole saanut vastikään lasta 
eikä ole imettämässä pientä lasta. Kaikki tämä on luonut poikkeuksellisen 
suuren potentiaalin uusille raskauksille ja sitä myötä suurelle syntyneiden 
ikäluokalle.  

On ilmeistä, että tässä kuvatun kaltaiset mekanismit ovat olleet 
edesauttamassa myös edellisten sotien jälkeisten suurten ikäluokkien syntyä. 
Kuten Kuviosta 2 on nähtävissä, sotavuosina syntyi ajoittain melko pieniä 
ikäluokkia. Suomella oli väestömääräänsä nähden varsin suuri armeija, joka 
merkitsi, että sotien kestäessä suuri osa miehistä oli suuren osan aikaa rin-
tamalla. Jo yksin tästä syystä osa syntymistä, jotka rauhanoloissa olisivat 
toteutuneet, jäivät ikään kuin varastoon. ”Varastojen purku” näkyy jo siinä, 
että välirauhan tuloksena vuonna 1941 syntyi poikkeuksellisen suuri ikä-
luokka. Jatkosota puolestaan päättyi syyskuussa 1944. Vaikka sotatoimet 
jatkuivat Lapin sotana saksalaisia vastaan huhtikuulle 1945, suurin osa rin-
tamamiehistä kotiutettiin vuoden 1944 loppuun mennessä. Suurten ikäluok-
kien syntymä alkoikin jo vuoden 1945 jälkipuoliskolla. Kun vuoden alku-
puoliskolla syntyi 4500–5800 lasta kuukaudessa, määrä oli yli kaksinkertai-
nen elo- ja syyskuussa.1 
 

 
Kuvio 2. Elävänä syntyneiden lasten ja solmittujen avioliittojen määrät vuosittain 
Suomessa 1901–2008. 
Lähteet: Suomen tilastollinen vuosikirja 1930 ja 1982; Tilastokeskus: Tilastot: väestö 
(http://www.stat.fi/til). 

 
Joltakin osin ”varastoon” jääneet syntymät eivät koskaan toteutuneet, sillä 
sotatappiot olivat melkoisesti verottaneet erityisesti 1910-luvulla ja 1920-
luvun alussa syntyneiden miesten joukkoa ja purkaneet suuren joukon  
                                                 
1 Karisto 2005. 
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näiden ikäluokkien avioliittoja. Kaikista vuosien 1912–22 ikäluokista oli 
kaatunut vähintään joka kymmenes ennen sotaa elossa olleesta miehestä1. 
Nämä ovat juuri niitä sukupolvia, jotka olivat olleet keskeisimmässä lapsen-
saanti-iässä erityisesti 1940-luvulla ja 1950-luvun alussa. Toki lasten syn-
nyttäjiä olivat tietenkin naiset, joiden kuolleisuutta sotavuodet eivät juuri 
olleet lisänneet, ja toisaalta miesten kyky saada lapsia ei samassa määrin 
rajoitu aikuisiän alkuvuosikymmeniin kuin naisilla. On kuitenkin tärkeätä 
huomata, että osa leskeksi jääneistä kaatuneiden rintamamiesten vaimoista 
avioitui pian sodan päättymisen jälkeen uudelleen. Naisleskien uudelleen-
avioitumisia olikin erityisen runsaasti heti sodan päättymistä seuraavina 
vuosina 1945–472. Vuoden 1950 väestölaskennassa leskien osuus 25–40-
vuotiaiden ikäryhmissä oli varsin pieni vaihdellen vajaasta yhdestä noin 
kuuteen prosenttiin3. 
 
 
”Marriage Boom” 
 
Sotavuosien pienemmistä syntyneiden määristä huolimatta voi kysyä, pys-
tyykö ”varastoon” jääneillä lapsilla sittenkään kovin suuressa määrin selit-
tämään 1940-luvun jälkipuoliskon suurten ikäluokkien syntyä. Syntyneiden 
määrä ei yhtenäkään sotavuonna jäänyt alle 60 000 lapsen ja vuonna 1943 
syntyi 76 000 lasta ja seuraavana vuonna miltei 80 000 lasta. Tämän enem-
pää lapsia ei ollut syntynyt 1930-luvun lopussakaan. Näiden määrällisten 
vertailujen perusteella ”varastolapsilla” ei kovin suurta osaa sodan jälkeises-
tä syntyneiden määrän lisäyksestä pystyisi selittämään. Suurten ikäluokkien 
synnyn ymmärtämiseksi onkin tarkasteltava yksityiskohtaisemmin avioitu-
neisuuden merkitystä syntyneisyyden kehityksessä.  

Kuvioon 2 on syntyneiden rinnalle piirretty myös solmittujen avioliit-
tojen määrää kuvaava käyrä. Tässä kiinnittää huomiota, että solmittujen 
avioliittojen määrä oli alkanut lisääntyä voimakkaasti jo 1930-luvun jälki-
puoliskolla. Osasyynä lienee ollut se, että 1930-luvulla avioitumisiän saa-
vuttivat tässä vaiheessa melko suuret vuoden 1910 vaiheilla syntyneet ikä-
luokat, mutta läheskään koko muutosta ei ikäryhmien kokoerolla voi selittää. 
Sotavuosinakaan solmittujen avioliittojen määrät eivät supistuneet 1930-
luvun jälkipuoliskon keskimäärää pienemmäksi ja jo 1945 solmittujen avio-
liittojen määrä ylitti 40 000 rajan. Seuraavana vuonna avioliittoja solmittiin 
lähes 50 000 ja vielä vuonna 1947 niitä solmittiin yli 40 000. Tämän ”mar-
riage boomin” voi selittää vain osin leskien (ja eronneiden) uudelleenavioi-

                                                 
1 Pitkänen 1999, 25. 
2 STV 1953. 
3 SVT 1956. 
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tumisen lisääntymisellä. Suurimmaksi osaksi kyse oli ensimmäisten avioliit-
tojen määrän kasvusta.  

Olen jo aiemmassa yhteydessä tarkastellut 1900-luvun alkupuolen 
avioituneisuutta1. Väestölaskentojen siviilisäätytietojen perusteella jo 1800-
luvun puolella alkanut avioliittoisuuden (eli aviossa olevan osuuden) pie-
nentyminen hedelmällisyysikäisessä väestössä saavutti pohjalukemansa 
maailmansotien välisenä aikana. Tämä selittää osaltaan myös sen, miksi 
syntyneiden määrät alkoivat vuoden 1910 jälkeen nopeasti pienentyä ja oli-
vat 1930-luvulla noin neljänneksen pienemmät kuin 1900-luvun alun huip-
puvuosina, vaikka samanaikaisesti hedelmällisyysikäisten naisten määrä oli 
lisääntynyt lähes kolmesataa tuhatta henkeä2 ja aviollisen hedelmällisyyden 
pienentyminen oli etenkin 1920-luvulle saakka melko vaatimatonta3.  

Avioliittoisuuden aleneva trendi näytti saavuttaneen käännepisteensä 
1930-luvulla ainakin kaupunkiväestöissä4. Ajoitusta tukee se, että solmittu-
jen avioliittojen määrä alkoi nopeasti lisääntyä 1930-luvun lopulla, vaikka 
tällöin naimaikään tulivat 1910-luvulla syntyneet, edeltäjiään pienemmät 
ikäluokat.  

Avioituneisuuden kehitystä koskevan kuvan tarkentamiseksi Suomen 
julkaistusta väestötilastosta on laskettu vuosina 1885–1936 syntyneille nai-
sille kohorttikohtaiset ensiavioituneisuusluvut jokaiselle ikävuodelle 15 
vuoden iästä aina 54 vuoden ikään. Tämän ikäkauden jälkeen naimattomat 
solmivat enää harvoin avioliiton, joten näiden laskelmien avulla pystyy nä-
kemään, kuinka suuri osa kustakin naiskohortista on jossakin vaiheessa 
solminut vähintään yhden avioliiton. Jotta kohorttien kuolleisuuserot eivät 
vaikuta tuloksiin, on käytetty elinajan tauluja sen laskemiseksi, kuinka suuri 
osa kunkin syntymäkohortin jäsenistä on elänyt eri ikävuosiin. Eri iässä 
solmittujen avioliittojen määrät on sitten suhteutettu kyseiseen ikään saakka 
eläneiden naisten määrään. Kumulatiiviset ensiavioituneisuusluvut kertovat 
näin ollen sen, kuinka suuri osa kunkin naiskohortin jäsenistä olisi jossakin 
vaiheessa avioitunut, jos kaikki kohortin jäsenet olisivat eläneet vähintään 
55 vuoden ikään.  

Kumulatiiviset ensiavioituneisuusluvut on esitetty Kuviossa 3 viiden 
vuoden keskitettyinä liukuvina keskiarvoina. Saadut luvut eivät ole aivan 
tarkkoja. Ensinnäkin aineistona jouduttiin käyttämään periodilukuja, joiden 
perusteella kohorttikohtaiset luvut laskettiin. Tästä syystä avioituneisuus-
lukuja ei ole esitetty yksittäisille kohorteille, vaan luvut on piirretty kuvioon 
liukuvina keskiarvoina. Toiseksi laskelmissa ei ole pystytty ottamaan huo-

                                                 
1 Pitkänen 1981. 
2 STV 1953. 
3 Pitkänen 1984. 
4 Pitkänen 1981. 
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mioon siirtolaisuutta, joka oli erityisen suurta 1800-luvun lopulla ja 1900-
luvulla ennen ensimmäisen maailmansodan syttymistä eli ajanjaksona, jol-
loin Amerikan siirtolaisuus oli vilkkaimmillaan. Vaikka siirtolaiset olivat 
poistuneet Suomen väestöstä, heidät kuitenkin jätettiin Suomen väestörekis-
tereihin ja laskettiin osaksi väestöä väestölaskennoissa, kunnes vuoden 1910 
laskennasta alkaen tiedot pyrittiin antamaan ns. läsnäolevaa väestöä koske-
vina. Siirtolaisia koskevia väestönmuutostietoja sen sijaan tuli tietoon ja 
merkittiin suomalaisiin väestörekistereihin varsin vajavaisesti.1 Kaikki tämä 
merkitsee, että erityisesti 1800-luvun puolella syntyneille kohorteille laske-
tut kumulatiiviset ensiavioituneisuusluvut jäävät todellisuutta pienemmiksi, 
koska väestössä olevien naisten määrä tulee yliarvioiduksi. Kun tämän vir-
heen ottaa huomioon, on luultavaa, että ensiavioituneisuuluvuissa näkyvä 
kasvu on 1800-luvulla syntyneiden kohorttien osalta joko kokonaan tai  
ainakin osin väärin. Sen sijaan on hyvin todennäköistä, että avioituneisuu-
den kasvu kuvastaa viimeistään 1900-luvun alussa syntyneistä kohorteista 
alkaen todellista muutosta. Kumulatiiviset avioituneisuusluvut kasvavat aina 
vuoden 1915 vaiheilla syntyneisiin kohortteihin saakka, jonka jälkeen luvut 
tasaantuvat noin tasolle 0,90.  
 

 
Kuvio 3. Kumulatiiviset ensiavioituneisuusluvut henkeä kohden vuosina 1885-1936 
syntyneille naiskohorteille 54 vuoden iässä (viiden vuoden keskitetty liukuva keskiarvo). 
Lähteet: Ikäryhmittäiset avioituneiden määrät: Suomen virallinen tilasto, sarja VI, vä-
estönmuutokset. Syntyneet: Tilastokeskus: Tilastot: väestö (http://www.stat.fi/til). 
Eloonjäämistodennäköisyydet: Kannisto ja Nieminen 1996.  
 
Kuviossa 4 tarkastelua on täydennetty vertaamalla neljän kohortin kumula-
tiivisia ensiavioituneisuuslukuja. Vertailu näyttää, että kohorttien välillä ei 

                                                 
1 Ks. Pitkänen ja Laakso 1999, 29–30. 
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ole eroa vain kumulatiivisten lukujen päätetasossa, vaan että sama päätetaso 

on myös voitu saavuttaa eri nopeudella. Kahden ensimmäisen kohortin vä-

lillä on eroa vasta 30. ikävuoden jälkeen ja tämäkin ero saattaa olla ainakin 

osaksi näennäinen, jos siirtolaisuuden vaikutus on vääristänyt 1800-luvun 

kohortteja koskevia laskelmia. Jos ero kuitenkin kertoo todellisesta muutok-

sesta, niin 1900-luvun alussa syntyneiden kohortti on lisännyt avioitunei-

suuttaan edellistä kohorttia suuremmaksi vasta nuoremman aikuisiän jälkeen. 

Aika-akselilla muutos ajoittuisi 1930-luvun jälkipuoliskolle. 1910-luvun 

alussa syntyneiden kohortti on avioitunut edeltäjäänsä vauhdikkaammin 

erityisesti noin 25. ikävuodesta alkaen ja he olivat saavuttaneet esimerkiksi 

tason 0,70 jo 29. ikävuoteen mennessä, kun edellinen kohortti oli yltänyt 

samaan tasoon vasta 34 vuoden iässä. 1920-luvun alussa syntyneiden ko-

hortti on avioitunut vielä vauhdikkaammin, vaikka he eivät lopulta saavut-

taneet sen suurempaa avioituneisuuden tasoa kuin 1910-luvun alussa synty-

neiden kohortti.  

 

 
Kuvio 4. Kumulatiiviset ensiavioituneisuusluvut henkeä kohden neljälle naisten synty-
mäkohortille ikävälillä 15 ja 54. 
Lähteet: Ikäryhmittäiset avioituneiden määrät: Suomen virallinen tilasto, sarja VI, Vä-
estönmuutokset; syntyneet: Tilastokeskus: Tilastot: väestö (http://www.stat.fi/til); 
eloonjäämistodennäköisyydet: Kannisto ja Nieminen 1996. 

 

Avioituneisuuden kasvu ei tässä esitetyn tarkastelun valossa ollut siinä mie-

lessä kohortti-ilmiö, että toisiaan seuranneet ikäpolvet olisivat enemmän tai 

vähemmän tasaisesti kasvattaneet avioituneisuutensa tasoa. Ennemminkin 

kyse näyttää olevan periodi-ilmiöstä, joka on vaikuttanut hieman eri tavoin 

eri kohortteihin riippuen siitä, missä ikävaiheessa kukin kohortti tässä pe-

riodivaiheessa oli. Kehityksessä heijastuu toisin sanoen 1930-luvun jälki-
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puoliskon ja 1940-luvun suuri avioituneisuus. Suomalaisessa yhteiskunnassa 
tapahtui tällöin jotakin sellaista, joka kenties sai jopa 1900-luvun alkuvuosi-
na syntyneet lisäämään avioituneisuuttaan hieman kypsemmällä aikuisiällä 
ja edesauttoi 1910-luvun alussa syntyneitä kirimään aikaisempaa suurem-
paan avioituneiden osuuteen jo noin 25. ikävuodesta lähtien sekä nopeutta-
maan 1920-luvun alussa syntyneiden avioitumista edelliseen tarkasteltuun 
kohorttiin verrattuna.  
 
 
Lopputulema 
 
Sotia seurannut demografinen tilanne ei edellä esitetyn tarkastelun valossa 
näyttäydy minään sotavuosien erityisesti tuottamana kehityskulkuna. Avioi-
tuneisuus oli kääntynyt voimakkaaseen kasvuun jo 1930-luvun lopulla ja 
sotavuodet saattoivat pikemminkin olla omiaan häiritsemään tätä kehitystä, 
koska myös avioliittoja saattoi jäädä ikään kuin ”varastoon” odottamaan 
rauhanomaisempia aikoja. Avioituneisuuden lisääntymiseen sisältyi myös 
melkoinen syntymien määrällisen kasvun potentiaali, joka osin ehti tulla 
näkyviin 1930-luvun lopulla mutta joka jäi sen jälkeen sotavuosien luoman 
poikkeustilan jalkoihin. Avioituneisuuden kasvu olisi näin ollen joka ta-
pauksessa johtanut siihen, että 1940-luvulla olisi syntynyt pariin edelliseen 
vuosikymmeneen verrattuna suuret ikäluokat. Sotavuodet hidastivat lisään-
tyneen avioituneisuuden luoman lapsenhankintapotentiaalin realisointia ja 
tämä johti siihen, että vuosikymmenen syntymät keskittyivät suuremmassa 
määrin vuosikymmenen lopulle kuin mikä muuten olisi ollut asianlaita.  

Lisääntynyt avioliittoisuus olisi ilman sota-aikaa heijastunut 1950-
luvun ja edelleen 1960-luvun syntyneisyyteen siten kuin tilanne todellisuu-
dessakin kehittyi. Näin ollen ajanjakso 1930-luvun lopulta aina 1960-luvulle 
olisi selkeästi erottunut Suomen väestön ikäprofiilissa suurten ikäluokkien 
ajanjaksona. Nämä ikäluokat eivät kuitenkaan olisi syntyneet maahan niin 
äkkinäisesti eikä yksittäisinä vuosina todennäköisesti olisi koskaan ylletty 
niin suuriin ikäluokan kokoihin kuin mitä sodanjälkeisinä vuosina koettiin. 
Koska ikäluokkien välisten kokoerojen muutos olisi näin ollen ollut vä-
hemmän jyrkkä, yhteiskunnalla olisi ollut jossain määrin helpompi sopeutua 
muuttuviin ikäluokkien kokoihin. Samalla suomalainen yhteiskunnallinen 
keskustelu olisi saattanut jäädä yhtä teemaa köyhemmäksi. 
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Historioitsija ”tekee” menneisyyden 
Toivo Nygård 
 
 
Kirjoittamisella on aina syynsä 
 
Oikeat tiedemiehet ja -naiset sekä yleensä kulttuurihenkilöt otaksuvat, että 
tieteellisvivahteinen kirjoitus voi vain silloin olla syvällinen, kun se on täy-
sin käsittämätön. Tämä artikkeli ei ole ”historiallistieteellinen ”, vaikka täyt-
täisi käsittämättömyyden vaatimukset. Sanathan vain ovat ainoa ase taistella 
historian ”valheita” vastaan, vaikka ne saattavat toisaalta tappaa totuuden 
(Nietzsche). Vaikka tiedän, että totuus on sama asia kuin hiljaisuus, siitä 
huolimatta: jos vakavan ”historiatieteen” ja populaarin historiaharrastuksen 
välinen raja hävitetään, meistä historioitsijoista tulee historiaa järkevästi, 
ainakin julkisuuden kannalta, käyttäviä kansalaisia, mutta samalla järjettö-
miä tieteenharjoittajia. Bismarck jakoi historioitsijat kahteen ryhmään: toiset 
tekevät veden sameaksi, toiset kirkkaaksi. Voi vain arvailla mitä politiikan 
jättiläinen olisi sanonut niistä historioitsijoista, jotka eivät saa vedessä ai-
kaan mitään muutosta; ts. ovat jättäneet ”suuret ajatuksensa” kertomatta 
muille tai kertoneet ne sanoin, joita kukaan ei edes välitä ymmärtää. 

On kuitenkin itsepetosta julkistaa typeriä mielipiteitä toivoen, että nii-
tä odotetaan. Useimmat ihmiset odottavat vastauksia, joita rehellinen vastaa-
ja ei voi antaa. Kun tutkija julkaisee paljon, hän saattaa kohota vakinaiseksi 
viikko- ja iltapäivälehtien käyttämäksi historian asiantuntijaksi, joka ”toi-
saalta on samaa mieltä”, mutta ”toisaalta hieman eri mieltä” kuin hänen 
kanssaan keskusteleva terävä toimittaja. Näin ei voi olla. Kielellä on sään-
tönsä, jokainen sana merkitsee sitä, mitä on sovittu (ad placitum). Moni 
teksti ei sisällä mitään metodisia tai ajatuksellisia avauksia katselee sitä mil-
tä puolen tahansa. Tilanne on sama, jos miettisi, kummalta puolen lypsäisi 
sonnia: yhtä kaikki maitoa ei heru, yritti kummalta puolen tahansa (Gogol). 
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Kaikkia tutkimuksia ei tosin luetakaan siksi, että niistä opittaisiin, vaan siksi, 
että saataisiin selville kirjoittajan asiantuntemus. Suomen poliittisesta lähi-
historiasta monet tutkijat sekä tapahtuma-aikaan ja vielä nytkin päätöksiä 
tekemässä olleet poliitikot ovat näennäisesti ”kuorineet kerman päältä”. 
Edellisiä on ajanut ja ajaa tutkimiseen maineen saavuttaminen, jälkimmäisiä 
maineensa pelastaminen. Viimeksi mainitun ryhmän ”historiointi” onkin 
omien tekojen puolustelua. Oikeastaan tästä avautuukin yksi historian kes-
keinen kysymys: kenen historiaa kirjoitetaan, miksi kirjoitetaan ja milloin? 
Mutta hyvääkään ei arvosteta, jos sitä tarjotaan liikaa – vaikka toisilta lai-
nattuakin. Sen sijaan huonollakin, jos sitä on vähän, katsotaan olevan jota-
kin arvoa. Kirjoittamisen perusteluksi voi riittää, että luovaan joutilaisuu-
teen kyllästyneestä ihmisestä toimelias tylsyyskin tuntuu ajoittain viehättä-
vältä. Onhan toki ihmisiä, jotka eivät koskaan halua erehtyä. Mutta ehtona 
on, etteivät he koskaan teekään mitään. 

Koska toisto näyttää tehoavan paremmin kuin uutuuden esittäminen, 
tieteellinen teksti on usein lähes puhdasta plagiointia; toistellaan muiden 
(myös omia) ajatuksia, mikä sellaisenaan ei suinkaan ole vaarallista. Sanoi-
han Egon Friedell jo aikanaan, että prioriteettiongelmat kuuluvat patentti-
oikeuden, eivät tieteen piiriin. Maalarikin yrittää jäljitellä kuuluisien esiku-
viensa alkuperäisiä teoksia. Mitä muuta tiedekään on kuin toisten ajattelun 
ja julkaisujen hyväksi käyttöä. Vaikka kaikki kirjallisuudesta saatava tieto 
on hyvin katkelmallista, siinäkin asiat toistuvat tuhansia kertoja, mikä sekin 
lienee ihmisen rajoittuneisuuden osoitus.  

Jokaisen tieteenalan kirjat voikin nähdä keskustelukerhona tai juo-
rusakkina. Kirjoissahan puhutaan paljon toisten kirjojen puheesta. Jokin 
pieni julkaisu voi olla kuin siemen, jonka sanoma, kuiskaus, nousee kukois-
tukseensa – saa äänensä jyrisemään – toisessa teoksessa. Kirjat tekevät tut-
kijan levottomaksi, ne riistävät perusteellisesti hänen itsevarmuutensa. Ku-
kaan ei voi olla säpsähtämättä kirjastoa, paikkaa, jossa jatkuu vuosituhan-
siakin vanha vuoropuhelu ja kinastelu. Kirjojen yhteys eli kirjasto on monen 
järjen jälkeen jäänyt kalleus, jonka luoneet ihmiset ovat aikoja sitten poistu-
neet. Teokseen tuleekin aina tieteellistä hohtoa, jos mainitsee sen kuuluisan 
ajattelijan tai tutkijan nimen, jonka käsityksiä julkeasti plagioi. Viime vuo-
sina on historiantutkimuksessakin tosin mielestäni edetty vaaralliseen suun-
taan, koska vanhempi tutkimus jää monelta tuntematta.  

Monet sellaiset asiat, jotka eittämättä kuuluisivat tekstiin, jätetään 
huolimattomuuden, laiskuuden, enimmäkseen kuitenkin tietämättömyyden 
vuoksi ”mustepulloon”. Vastapainoksi kannattaa olla rehellinen, sillä hyvien 
valheiden keksiminen on rasittavaa. Ainakin voi luvata olla rehellinen, 
vaikka ehkä ei puolueeton. Luuloteltu itsetuntemus lienee tosin pahinta itse-
petosta, sillä nyt tiedän, mitä en muistanut.  
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Joskus historioitsijan olisi kuuluisaa filosofia Schopenhaueria plagioiden – 
hän tosin puhui filosofiasta – todettava historian olevan niin pulmallinen 
asia, että kannattaa viettää jonkin aikaa pelkästään pohtimalla – ajattelemi-
nen lienee liian vaativa sana – sitä. Historiasta ei ehkä kannattaisi etsiä mi-
tään ns. punaista lankaa. Tuskin elämäkään on suora ja eheä jatkumo Cro 
Magnon-ihmisestä Irakin sotaan. Miten ihmeessä tutkija pystyy tarkastele-
maan menneisyyttä siten, että siitä muodostuisi ”objektiivinen” ja ”todelli-
nen” sekä kaiken lisäksi kokonaisvaltainen jatkumo, ristiriidaton kuva, 
vaikka häntä kannustaisi pelkkä totuuden kaipuu ja terve epäilys siitä, ettei 
totuus olekaan sellainen kuin se hänestä sillä hetkellä näyttää. Mutta!  
Varsinkin lukijan omanarvontuntoa kutkuttavat valheet vannotaan nopeasti 
täydeksi totuudeksi. Jokaisellahan on täysi oikeus, kuten minullakin, olla 
väärässä jokaisessa tarkastelemassaan asiassa. Tyhmyys ei ole rikos. Hä-
peäksikin sen tuntevat vain omaiset. Historiasta opimme senkin ihmeellisen 
asian, että kokemuksen laajetessa voi aikanaan typeräkin käsitys saada 
myöhemmin vaikutusvaltaa.  

Yleensä tekstimme on ”käärepaperisuomella” kirjoitettua sovinnaista 
deskriptiota itsellemme tärkeistä asioista. Hyvään historiankirjoitustapaan 
näyttää ainakin lähihistorian osalta kuuluneen se, että kirjoittaja luo omasta 
päästään ilmiöstä mallin, jota hän kutsuu ”vallitsevaksi käsitykseksi” tai 
hypoteesikseen ja, jota todellisuudessa ei kukaan edes ole välttämättä esittä-
nyt. Tätä ”käsitystä” hän sitten tutkimuksensa kuluessa koko ajan kumoaa. 
Hän on kuin don Quijote, taistelee jättiläisiä vastaan, jotka ovatkin tuulimyl-
lyjä, usein eivät edes niitä. Historia voidaan käsittää ja onneksi käsitetäänkin 
tuhansin eri tavoin, aivan kuin elämä eletään monin muodoin. Siksi ei tarvit-
se pyrkiä vaikuttamaan kirjoituksella kehenkään. Yrityskin mielipiteen oh-
jaamiseksi johonkin muuhun kuin tieteelliseen suuntaan ei ole historioitsijan, 
vaan markkinoijien, poliitikkojen, mielipidejulkaisuissa toimivien journalis-
tien tai joidenkin kamasaksojen tehtävä.  
 
 
Lööppien suosikiksiko? 
 
Eric Hobsbawnin mukaan useimmat nykyajan ihmiset kasvavat ”pysyvässä 
nykyhetkessä”, mikä ei merkitse sitä, että he kokonaisvaltaisesti eläisivät 
siinä, sillä heillä on aivan liian kiire tulevaisuuteen. Heiltä puuttuu yhteys 
yhteiseen menneisyyteen. Tämän vuoksi historioitsijan tehtävä on muistaa 
se, mitä muut unohtavat. Se tekee heistä nyt tärkeämpiä kuin koskaan ai-
emmin. Heidän pitäisi saada palkkaa vain siitä, että puhuvat asioista, joita 
muut eivät halua kuunnella, mutta jotka heidän olisi tiedettävä, jos haluavat 
säilyä kulttuuriolentoina. Historiantutkimus tuskin koskaan tulee tuottamaan 
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osinkoa kvartaalitalouden ehdoilla. Eikä tämä toteamus tarkoita laiskuuden 
ja tehottomuuden ylistystä. 

Nykyään vaaditaan, että historioitsijoiden tulisi tarjota rentouttavaa 
ajanvietettä tai helppolukuista suurta kertomusta esim. Suomen menneisyy-
destä. Historioitsijan pitäisi kuitenkin päinvastoin tehdä lukijat levottomiksi, 
hälyttää, ravistella heidät hereille. Historian olisi oltava aikakauden paha 
omatunto. Oikea historioitsija rumentaa maailmaa, herjaa sitä ja täyttää sen 
pahoilla asioilla. Historioitsijan on käsitettävä menneisyyden tapahtumat 
sellaisina kuin ne ovat tapahtuneet. Tänään hänen eräs tärkeimmistä tehtä-
vistään on olla ”sielultaan” pirstoutuneiden ja itserakkaiden ihmisten histo-
rioitsija, sellaisten, joiksi elämä on nämä tehnyt. Hänen on kerrottava ihmi-
sille, että menneisyydessäkin yksinkertaiset ovat aina maksaneet kaikkien 
puolesta, niidenkin, jotka sanovat puhuvansa heidän puolestaan.  

Kun esim. sotaa tutkivat historioitsija lukee lähteistään sotilaiden sil-
votuista ruumiista, hänen on joko menetettävä uskonsa ihmisyyteen, jonka 
vuoksi hän historiaa tutkii, tai hyväksyttävä raadellut ihmiset, raunioituneet 
kaupungit, koko sodan äärimmäinen julmuus tapahtuneena tosiasiana. Tut-
kijan on hyväksyttävä tosiasia, että elämä vaatii kuolemaa. Elämää, mennei-
syyttä, siten myös historiaa voidaankin verrata sotaan; taistelun keskellä 
olevat ajattelevat vaaraa harvemmin, kammoksuvat verta vähiten. Jälkijou-
koissa tulevien ”sotarosvojen” ja ”ruumiinryöstäjien” – yleensä sodasta hyö-
tyneiden – kasvoilta vasta lopullisesti luetaan taistelun kauheudet. Sodassa 
tapahtuu valtiolle, kansalle, yhteisölle, ihmiselle aina jotain väkivaltaista, 
joka vaikuttaa pitkään (vrt. rauhankriisi).  

Vuosisatoja vallitsi periaate, joka sulki ihmisiltä harvoja lukuun otta-
matta tiedon portit. Keskiajalla oppineet päättelivät, että kun oli kyse sellai-
sista totuuksista, joista saattoi seurata hyvää tai pahaa, oli viisaalla oikeus ja 
velvollisuus käyttää hämärää kieltä, jota vain hänen kaltaisensa ymmärsi-
vät .Nyt kiitetään historiaa koskevaa tutkimusta, jos se on helppolukuista. 
Miksi jonkin tieteenalan tulosten esittelyn pitäisi aina ja kokonaan olla 
helppotajuista? Tieteellinen selkeys ei ole sama asia kuin yksinkertaisuus. 
Ei historiantutkimuksen tarvitse olla poikkeus. Monesti historiaa koskevia 
tutkimuksia lukiessa tekee mieli hieman Pascalin ajatusta muuntaen todeta: 
todellinen historioitsija ei välitä historiasta, tarkoittaa konventionaalisesta 
historiasta. Tieteen historia on täynnä maallikoista paradokseilta näyttäviä 
ilmiöitä. Sielutiede nousi uudelle tasolle kun sielutieteilijät hävittivät ”sielun” 
ja valtio-oppi koki nousun kun sen tutkijat hävittivät vanhanaikaisen, lähes 
persoonallisia piirteitä saaneen valtio(käsittee)n. Historioitsija ei voi hävit-
tää menneisyyttä, mutta hän voi koko ajan kyseenalaistaa sen ilmiöiden liit-
tymisen ja vaikuttamisen toisiinsa, historiasta annetun kuvan koon, muodon 
ja olemuksen. Saattaa olla, että lopullisen tarkoituksen pohtiminen ihmisen 
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teon yhteydessä on ajatuksellinen erehdys. Tarkoitus voi olla kuvittelua, 
toteutuminen on aina todellisuutta. 

Entä tutkimmeko todella merkittäviä menneisyyden ilmiöitä? Siihen 
on mahdotonta vastata, koska emme tiedä, milloin joku historian ilmiö voi 
tulla merkittäväksi. Monesta eri syystä – kilpailu, julkisuuden kipeys mm. – 
kerromme sovinnaisuuksista tai skandaaleista, asioista, joita odotamme ih-
misten mielellään kuuntelevan ja tavalla, joka kuulijoita ja lukijoita miellyt-
tää, vaikka ei ole olemassa hengettömämpää olentoa kuin toisten haluamalla 
ja odottamalla tavalla ajatteleva ja toimiva henkilö. Me ns. historioitsijat 
väitämme seuraavamme aikaamme ja tutkivamme ilmiöitä, jotka ovat muka 
nykyajalle tärkeitä. Lopputuloksesta taaksepäin eteneminen johtaa helposti 
siihen, että tapahtuman selittäminen muuttuu sen välttämättömyyden todis-
telemiseksi. Menneisyyden toimijoiden mielissä olleiden vaihtoehtojen nä-
keminen edellyttää historian kirjoittamista eteen- ei taaksepäin. Traagista on, 
että kaiken lisäksi katsomme ylhäältä mielestämme ”kevyttä” historiaa lu-
kevaa yleisöä muistamatta, että meniväthän keskiajan ihmiset niihin ”kaup-
poihin”, joista sai halvimmat aneet.  

Kuriositeetit ovat lööppien aineistoa. Näppärät ja älykkäät toimittajat 
sovittavat sanat mielensä ja lukijoiden halun mukaan. Historioitsija ei kui-
tenkaan saa olla pelkkä kammiossaan istuva tekstivertailija; hänen on puhut-
tava laajoillekin piireille. Mutta anti historialle jää pieneksi, kun historioitsi-
ja alkaa olla väittelevä kapakkafilosofi, jota nykyään kutsutaan hienommalla 
nimellä yhteiskunta- tai kulttuurikriitikoksi, ja jos ei muuta nimeä löydy, 
niin kulttuurivaikuttajaksi. Usein meidän ammattihistorioitsijoidenkin tut-
kimukset ovat kuin menneiden vuosisatojen kerjäläisten passeja. Ne todista-
vat, että niiden isäntä tarvitsee”kolikon”. Se taivuttaa laupiaan kristityn (lu-
kijan) armeliaisuuteen (lukemaan teoksen). Tänään ei kuitenkaan voi olla 
varma, millä tavalla sanoma menee parhaiten perille.  

Keskellä suomalaisen historiantutkimuksen ja yleisön mieltymystä 
viimeaikaisten tapahtumien historiaan lienee turha muistuttaa, että osin lähi-
historia, joka nykyihmiselle olisi erittäin tärkeä, koska se heijastuu puhtaim-
pana meissä ja meidän toimintamme siinä, on suureksi osaksi reportaasia, 
erittäin epätieteellistä ja toisarvoista sekä epäilyttävää historiaa, yhtä luotet-
tavaa kuin päivän sanomalehti. Siinähän kaikki poikkeuksellinen on terävöi-
tettyä, muu osa latteaa. Jos ns. vanhemmassa historiassa, sen tutkimisessa, 
on osaksi tyhjyyden tylyä syvyyttä, eri syistä johtuen, niin nyky- tai lähihis-
toria on suureksi osaksi latteuden laveutta. Kiinan pääministeri Tsou-En-lai 
totesi, että on liian varhaista sanoa mitään, koska suurten mullistusten vai-
kutukset näkyvät vasta vuosien päästä, kun joku tiedusteli hänen käsitystään 
Ranskan vallankumouksen merkityksestä. 

Se ”sosiaalisen tilauksen” houkuttamana hankittu historiallinen tieto, 
joka ripustetaan nykyisyyden naulaan, ei ansaitse tieteellisen tiedon mai-
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nesanaa. Siinä menneisyys alistetaan nykyisyydelle. Tuloksena on usein 
tarkoitushakuisia mielipiteitä, joiden arvo – toisin kuin väitetään – todellista 
tietoa tarvitsevalle nykyihmiselle, on minimaalinen, usein suorastaan vahin-
gollinen. Jos jatkamme pitkälle tällä tiellä, meidän historioitsijoiden tilanne 
on näennäisestä menestyksestä huolimatta vaarallinen ja muistuttaa paljon 
sitä, miksi Friedell kuvaili humanistien kohtaloa 1500-luvun alussa. 

Friedellin mukaan kukaan syvällisestä tiedosta kiinnostunut ei jaksa-
nut enää sulattaa heidän korupuheitaan, omahyväisyyttään, kaikkitietävyyt-
tään, julkisuushakuisuuttaan, pintapuolisuuttaan ja suoranaista henkistä 
köyhyyttään. Jotkut tuntuvat tietävän sen ”ikuisen totuuden”, jonka mukaan 
tottumuksella on niin valtava vaikutus ihmismieleen, että tuskin voi väittää 
mitään niin kummallista, etteivätkö ihmiset sitä uskoisi. Monessa maassa, 
Suomessakin, jotkut tutkijat tuntuvat toimivan kuin vanhan sadun saituri. 
Hän tottui pettämään niin täysin, että lopulta varasti omasta taskustaan sete-
lin ja kätki sen kirstuunsa pettääkseen itseään. Toisaalta on sama kertooko 
totuuksia vai valheita, jos ihminen ei tiedä, mikä on totuutta mikä valhetta.  

Metodisesti ja historiallisesti on täysin väärin ja kestämätöntä selittää 
historiallisia tapahtumia antamalla vallan poliittiselle, uskonnolliselle tai 
sosiaaliselle vakaumukselle. On väärin vaatia, että esim. jokin humaniteetti, 
valistus, taloudellinen, poliittinen ja kulttuurinen evoluutio, kansakunnan 
vapaus, luonnonalistaminen, maailmanrauha, maailmanvaltio, Euroopan 
yhtenäisyys, demokratia, hyvinvointivaltio, sukupuolten välinen tasa-arvo 
tai jokin muu meille nyt arvokas ilmiö tai pyrkimys asetetaan vuosituhansi-
en ehdottomaksi mittapuuksi, jolla ratkaistaan, olivatko menneisyyden ihmi-
set – tai eivätkö olleet – käsittäneet ”oikean”, saavuttaneet tai menettäneet 
onnen; toisin sanoen: he ovat joko epäonnistuneet tai onnistuneet riippuen 
siitä, miten heidän saavutuksensa suhtautuvat nykyisyyden arvoasteikkoon. 
Ainoa oikea historian mittapuu on kuitenkin Goethen ajatus, jonka mukaan 
elämässä on tärkeää eläminen, ei sen lopputulos; eli historiassa, toisin kuin 
politiikassa, on tärkeää historiallinen tapahtuminen, ei lopputulos.  

Jotta me historioitsijat tieteellämme palvelisimme aikamme yhteiskun-
taa, riittäisi yksinkertainen menettely; historioitsijan pitäisi olla nimen-
omaan historioitsija. Häntä ei ole tarkoitettu väittelemään, vaan tutkimaan ja 
kertomaan kanssaihmisille menneisyyden moninaisuudesta. Historioitsijan, 
jos kenen, olisi syytä muistaa Voltairen Candide-kirjassaan tekemä loppu-
päätelmä: on viljeltävä puutarhaansa, kaikki muu on toisarvoista, eikä puu-
tarhan viljeleminenkään ole kovin tärkeää. Mitä itse historian tapahtumiin 
tulee, pikainenkin vertailu luontoon ja sen ilmiöihin riittänee aiheuttamaan 
epäilyn; lienevätkö ns. suuretkaan historialliset tapahtumat ja murrokset 
kovin suuria juttuja.  

Historioitsija ei ole poliitikko, opettaja, psykiatri, kirjailija tai luon-
nontieteilijä. Kyseisten alojen tuntemus olisi hänelle kyllä hyödyksi, ja osal-
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listuminen ammatin ulkopuoliseen elämään ja yhteiskunnalliseen toimintaan 
on hänelle suureksi avuksi. Varjelkoon, etteivät humanistit saata itseään 
tilanteeseen, jota Ernest Hemingway käytti kuvaamaan halveksimiaan New 
Yorkin kirjailijoita. Hänen mielestään nämä elivät kuin madot pullossa, sai-
vat seuraa vain toisistaan ja – pullosta. Raja on kuitenkin yritettävä pitää 
tutkimuksen ja henkilökohtaisten ambitioiden välillä. Julkisuus vie helposti 
mennessään ja alistaa itselleen muita asioita. Yksilön on turha luulla, että 
voi hallita julkisuutta. Julkisuus voittaa varmasti – oikein tai väärin. Luthe-
rilla oli peräti 95 teesiä kirkon opin puhdistamiseksi, konstailemattomalle 
historioitsijalle riittää yksi; Fransiskus Assisilaisen ajatusta mukaillen: olisi 
saatava voimaa kestää se, mitä menneisyydessä on tapahtunut, ja mitä ei voi 
enää muuttaa.  

Mutta varsinkin lähihistoriaa tutkittaessa – aivan viimeisten vuosi-
kymmenten osalta – meidän monen historioitsijan kirjallisen lukeneisuuden 
– ei voi sanoa sivistyneisyyden – takana puhuu joskus politrukin kauna tut-
kittavaa henkilöä tai asiaa aiemmin tutkinutta kohtaan. Monet kysyvätkin, 
mikä on sellainen tiede, jonka edustajien täytyy kadehtia haudattuja vaina-
jiakin. Tai sitten tutkijoilla on suoranainen jumalusko tutkimuskohteeseen. 
Tämän historioitsija voisi muistaa ennen kuin kertoo keskeneräisistä tutki-
muksistaan julkisuuteen. 
 
 
Julkisuus ottaa kyllä osansa 
 
Julkisuus on tänään ratkaiseva lähes jokaisessa inhimillisessä asiassa. Onkin 
katsottava myös historiantutkijan koulutusta vailla olevien osuutta ”histo-
riankirjoituksessa” viime vuosien osalta. Asia sopii tähän yhteyteen siksi, 
että näiden mielenkiinto kohdistuu useimmiten juuri lähihistoriaan, jonka 
tutkimisen vaikeuksiin jo aiemmin viittasin ja jonka tapahtumat kiinnostavat 
ns. suurta yleisöä. Jotkut tarttuvat aiheisiin, joissa heidän tottumattomuuten-
sa paljastuu karkeimmillaan ja selvimmin. He yrittävät uhkarohkeasti suorit-
taa mahdotonta. Jotkut yrittävät tosissaan. Ongelmana on, etteivät he tiedä 
mitä tosissaan on yritettävä. Tällainen ”historioitsija” on kuin kauppias, joka 
tyrkyttää asiakkaalleen ostettavaksi revolveria, jonka kuula tunkeutuu minkä 
tahansa suojuksen läpi, mutta muutamaa minuuttia myöhemmin yrittää 
myydä samalle asiakkaalle luotiliiviä, joka pysäyttää minkä tahansa luodin. 
Niinpä tutkimus muistuttaa vauhdikasta amerikkalaista TV-sarjaa, jossa 
riehuvat asioita kaunistelevat puolustusasianajajat, innosta tärisevät syyttäjät, 
laiskat nuokkuvat tuomarit sekä säikkyneet tai huomion kipeät todistajat – 
täydessä unessa oleva jury on vain muotokuvan taustamaisemaa. Ikivanha 
viisaus neuvoo, ettei kannata pyrkiä siihen mikä on liian vaikeaa eikä tut-
kiskella asioita, jotka käyvät yli voimien. 
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Tilannetta ei paranna, vaikka tällaisella ”tutkijalla tai tietokirjailijalla” olisi 
käytössään hyllykilometrein lähteitä ja legioona rehellisiä asiansa osaavia 
asiantuntijoita. Yksittäinen tieto on tosin luotettava pelkästään siinä määrin 
kuin sen lähdekin. Mutta arkisto- ja muut käytetyt asiakirjat tulevat histo-
riallisiksi lähteiksi vasta niiden tarkastelijan käsityksen ja arvostelun avulla. 
Lähteet ovat historioitsijalle kuin rakennustarvikkeet rakentajalle. Ne ovat 
välttämättömiä, mutta eiväthän ne ole rakennuksia. Hieman provosoiden 
voisi väittää, että myös Suomen kirjoitettu lähihistoria on eräiltä osin sano-
malehtiuutisten arvoista. Tai hieman korjaten, koska uutinen voi pitää paik-
kansa: sanomalehtikolumnin luokkaa.  

Journalismilla on kuitenkin oma tarkoituksensa. Historia kiinnostaa 
vain osittain niitä, joita media palvelee. Mutta journalismin vaatimus pa-
himmillaan voi muuttaa historiankin – sen kirjoitetun, ei eletyn – elämättö-
mäksi paatokseksi, tyhjäksi, ristiriitaiseksi ja kuluneeksi kronikaksi, johon 
oheislukemisena liittyy sovinnaisuuksia, trivialiteetteja ja aikalaisten korvin 
kuultuja valheita tai latteuksia. Se on jo tänään osin liiketaloudellista etua 
tavoittelevien ja heitä matkivien ”tutkijoiden” sanelemaa aiheiden ja tyylien 
valintaa, hengettömän ja triviaalin tiedon palvontaa. Se muistuttaa näennäi-
sessä kaikkitietävyydessään meidän professorien kirjoituksia ja luentoja.  

Mutta lehdistön ja television tehtävä on toinen kuin tieteen tekijöiden 
julkaisujen. Eivät sanoma- ja aikakauslehdet ole historiallisia aikakauskirjo-
ja. Siksi niillä on oikeus käsitellä historiaa toisin kuin tutkijat toisilleen – 
miksei myös yleisölle – kirjoittamissaan julkaisuissa, tosiasioissa kuitenkin 
pysyen. Historiantutkimuksen ”elämisen” kannalta lähihistorian tulosten 
esittely julkisuudessa on välttämätöntä. Veronmaksajilla on toki oikeus saa-
da jotakin korvaukseksi tutkimukseen suunnatuista rahoista niin vaatimat-
tomia kuin ne historian osalta moneen muuhun tieteeseen verrattuna ovatkin. 
Historiaa koskeva ja tutkimukseen perustuva kirjallisuus ei saa hukkua luet-
tavaksi sopimattomien teosten vuoristoon. Ei ole mieltä kirjoittaa pelkästään 
sellaista historiaa, jolta puuttuu mielenkiintoinen aihe, lukijat, muitakin kuin 
tutkijaa innostava aspekti, kypsyttelyn voima ja – ennen kaikkea – lukijan 
kiitollisuus.  

Edelliseen liittyy toinen tärkeä piirre tieteen ja taiteen arvostuksessa ja 
arvostelussa yleensä. Tutkijat ja monet asiantuntijat moittivat – kuten itsekin 
edellä melkein tein – ns. suuren yleisön kykyä tutkimuksen oivaltamisessa. 
On liikaa niitä hyviä tutkijoita, jotka tuntuvat julistavan teksteillään, etteivät 
he ole katutaiteilijoita, jotka häpäisevät jaloa tiedettään kirjoittamalla tavalla, 
jota rahvaskin ymmärtää. Ehkä heidän mielestään, kuten katolisten teologi-
en keskiajalla, kaikkia totuuksia ei ole tarkoitettu kaikkien korville, eikä 
kaikkia valheita hurskas sielu heti tunnista valheiksi. Usein yleisön kyky 
oivaltaa taidetta ja ihmistieteitä, erityisesti historiaa, on laajasti ajatellen 
kuitenkin parempi kuin historianprofessoreiden, jotka ottavat muotiteoksen 
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vakavasti vasta silloin kuin viimeinenkin lukiolainen on sen lukenut, sulat-
tanut ja kiitellyt. Oikeastaan kysymys on siitä vakavammasta asiasta, että 
ainakin ns. länsimaisissa demokratioissa arvostuksille ei voi antaa pysyvää 
järjestystä millään alalla. Priorisointi tapahtuu uskomisen avulla.  

Lähihistoria on kuin luotu journalismia varten; miten siitä muuten voi-
si kertoa. Syvemmässä mielessä oikeastaan vasta nyt eräs ihmislajin luke-
mattomista muodoista – ns. länsieurooppalainen ihminen – kokee päässeen-
sä yhteen suureen päämääräänsä. Hän uskoo saavuttaneensa jotakin ainut-
kertaista, joka liittyy oleellisesti häneen itseensä. Kyseisen ihmisen muotoa 
ja olemusta historioitsijoiden olisi kaivettava esiin, ei pelkästään hänen kro-
nikkaansa, joka kertoo hänen ulkonaisista teoistaan. Tässä työssä me histo-
rioitsijat emme ole päässeet vielä edes kunnolla alkuun; oikeastaan emme 
ole löytäneet vielä sopivia työvälineitä tehtäväämme. Länsimaisenkaan ih-
misen historian – edes suomalaisen ulkopoliitikon – kirjoittamiseen ei riitä 
toimijoiden jälkeensä jättämät paperivuoret, niiden kopiointi ja monistami-
nen julkisuuden tarpeisiin.  

On historioitsijan onni, että ihmisen muisti – tai muistamisen halu – 
on niin perin lyhyt. Hän kuvittelee löytävänsä uusia asioita, vaikka samoista 
seikoista on puhuttu perusteellisesti useita kertoja vuosisatojen kuluessa. 
Suomalainenkin väittää aina uudestaan ja uudestaan löytäneensä esimerkiksi 
luonnon ja maiseman, nimenomaan ”ensimmäisen kerran”. Toisaalta kaikki 
nykyisin arvokas menettää merkityksensä muutaman vuoden kuluttua. Hy-
vin pian ihmiset osoittanevat NASA:n tietokoneille ja nykyajan eri alojen 
tulevaisuuden strategioille yhtä suurta arvostusta tieteen saavutuksina kuin 
me tänään osoitamme tuhat vuotta vanhoille kiinalaisille horoskoopeille tai 
Nostradamuksen ennustuksille.  
 



 

Mikä tekee meistä verenhimoisia tappajia? Kansanmurhien 
psykohistoriaa 
Juha Sihvola 
 
 
Monestakaan ei ole mukavaa kuulla väitettävän, että miltei kuka tahansa 
meistä tavallisista ihmisistä, sellaisista kuin minä ja sinä, voi sopivissa olo-
suhteissa muuttua verenhimoiseksi tappajaksi. Meistä voi tulla jopa kan-
sanmurhaajia, joka yhdessä toisten tavallisten ihmisten kanssa kiduttavat, 
silpovat ja tappavat puolustuskyvyttömiä tai vangiksi antautuneita miehiä, 
naisia ja lapsia. Moni suorastaan pillastuu ja raivostuu, jos kuulee esitettä-
vän, että tällainen käyttäytymistaipumus on paljon yleisempi kuin yleensä 
tulee ajateltua. 

Lokakuussa 2009 julkaisin Helsingin Sanomissa arvion professori  
Juha Siltalan teoksesta Sisällissodan psykohistoria1. Teos pohtii, millaisia 
viholliskuvia Suomen sisällissodan osapuolet toisistaan rakensivat ja miten 
niin nopeasti alkoi silmittömän väkivallan kierre maassa, jossa poliittisen, 
varsinkaan omiin kansalaisiin kohdistuvan väkivallan perinnettä ei juuri 
ollut. Siltala viittasi selitysperusteina lukuisiin tunnettuihin psykoteoreetti-
siin malleihin, kuten Klaus Theweleitin puolisyntyneisyysteoriaan, Lloyd de 
Mausen ryhmäfantasioihin ja Melanie Kleinin paranoidis-skitsoidisiin posi-
tioihin. 

Arvioni tuotti keskimääräistä enemmän lukijapalautetta ja tunteikasta 
verkkokeskustelua. Erään lukijan henkilökohtaisesti minulle lähettämä säh-
köposti jäi hyvin mieleen. Vantaan mies katsoi, että oikeuden tuomittaviksi 
ja vankilaan kuuluisivat niin professorit Siltala ja Sihvola kuin Helsingin 
Sanomien vastuulliset tahot, kun noin törkeästi puhuvat. On rikollista syyt-
tää suomalaisia murhaajiksi. Onhan hän itsekin suomalainen mutta ei mur-

                                                 
1 Sihvola 2009; Siltala 2009. 
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haaja nyt eikä yllytettynä. Mies tosin yllättäen rauhoittui, kun tavoistani 
poiketen vastasin hänelle ja hieman tarkemmin valotin sekä Siltalan että 
itseni käyttämien argumenttien loogista rakennetta. Vaikka kaikki tappajat 
olisivat olleet suomalaisia, siitä ei seuraa, että kaikki suomalaiset olisivat 
olleet tappajia. Tähdensin, että kirja ja arvio eivät syyllistäneet koko Suo-
men kansaa, vaikka aika paljon tappajia vuonna 1918 olikin liikkeellä. 

Tarkastelen nyt kysymystä silmittömän väkivallan motivaatiotaustasta 
hieman yleisemmällä tasolla. Kuvaan ensin psykologisia tutkimuksia, joissa 
on selvitetty ihmisten taipumusta totella tunnustamiaan auktoriteetteja ja 
mukautua toiminnassaan ryhmän antamaan esimerkkiin. Ihmisten enemmis-
tö tottelee psykologien ja sosiaalipsykologien mukaan luotettavina pitä-
miään auktoriteetteja silloinkin, kun käskyjen sisältö sinänsä huomataan 
moraalisesti arveluttaviksi tai jopa selkeästi vääräksi. Ryhmän paineeseen 
mukaudutaan myös silloin, kun ryhmä suosittaa ilmeisellä tavalla virheellis-
tä tai moraalitonta toimintaa. Toiseksi pohdin näiden tutkimusten valossa 
holokaustin ongelmakenttää, ennen kaikkea saksalaisten laajaa vapaaehtois-
ta osallistumista juutalaisten joukkotuhoon. Lopuksi nostan esiin kysymyk-
sen, onko kulttuurien välillä olennaisia eroja suhtautumisessa joukkoväki-
valtaan vai ovatko kysymyksessä ihmisyyteen olemuksellisesti kuuluvat 
piirteet. 

Uskon, että kirjoitukseni on sopiva tapa tehdä kunniaa kollegalleni, 60 
vuotta täyttävälle monipuoliselle historioitsijalle Ilkka Nummelalle. Hän on 
taloushistorioitsija ja tutkimusmetodologisesti tiukka empiristi, joka arvos-
taa ennen kaikkea konkreettista, laskettavaa ja tilastollista lähdeaineistoa. 
Toisaalta sota on pitkään kuulunut päivänsankarin mielenkiinnon kohteisiin. 
Hän on lähestynyt tätä aihepiiriä kuten muitakin tutkimusaiheitaan karun 
arkirealismin hengessä, suomalaiselle miehelle sopivaan tapaan. Tutkimuk-
sen perusmotivaatio on myös itselläni sama, tyylin pintarakenteen erilaisuu-
desta huolimatta. Siksi olen toiveikas, että voisin näin avata dialogisia silto-
ja kahdella erilaisella tavalla rakenteellisia selityksiä etsivän tutkimusmeto-
dologian välillä. Täten toivotan onnea hyvälle ystävälle, luotettavalle kolle-
galle, innostavalle tutkijalle. 
 
 
Milgramin sähköshokit ja muut ryhmäpainetutkimukset 
 
Yhdysvaltalainen sosiaalipsykologi ja Yalen yliopiston professori Stanley 
Milgram (1933–1984) teki 1960-luvulla seuraavan koesarjan, jolla pyrki 
selvittämään ihmisten tottelevaisuutta ja luottamusta auktoriteetteihin1. 

                                                 
1 Ks. Stanley 1974. 
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Koehenkilöille kerrottiin, että he olivat mukana hankkeessa, jonka tarkoitus 
oli kehittää opiskelijoiden muistamista parantavia menetelmiä. Siksi heidän 
tuli koetilanteessa antaa opiskelijoille sähköiskuja kokeen johtajan ohjeiden 
mukaisesti aina silloin, kun nämä vastasivat esitettyyn kysymykseen väärin. 
Tosiasiassa sähköiskut eivät olleet oikeita ja opiskelijatkin olivat näyttelijöi-
tä, jotka vain esittivät reaktioita kuviteltuihin shokkeihin. Kokeen edetessä 
johtaja lisäsi vähitellen sähköiskujen voimakkuutta, kunnes saavutettiin 450 
voltin taso, jonka kaikki asianosaiset hyvin tiesivät kuolettavaksi. Koehenki-
löille kerrottiin kulloinenkin iskujen taso volteissa ja lisäksi eroteltiin toisis-
taan lievät, voimakkaat ja vaaralliset iskut. Asteikon loppupäässä kerrottiin 
ensin ”Vaara: vakava isku” ja lopulta pelkästään ”XXX”. 65 prosenttia koe-
henkilöistä oli valmis antamaan johtajan käskystä jopa vahvimman tason 
iskuja, vaikka samalla näkivät kohdehenkilöiden kouristelevan kuoleman 
kielissä. 

Milgramin tuloksia on siteerattu ja kommentoitu laajasti suomalaisia 
sosiaalipsykologian perusoppikirjoja myöten1. Koetta on kuitenkin myös 
usein arvosteltu tutkimuseettisistä lähtökohdista. Koehenkilöt kokivat tilan-
teen henkisesti erittäin raskaaksi, vaikka juoni lopulta heille paljastettiinkin. 
Koe osoitti vakuuttavasti, että useimmilla ihmisillä on vahva taipumus auk-
toriteettien tottelemiseen. Jos koehenkilö luottaa, että käskyjen antajalla on 
oikeus toimintaansa, he tottelevat, vaikka samalla tunnistaisivat itse toimin-
nan moraalittomaksi. He tulkitsevat käskettävänä olemisen siirtävän vastuun 
auktoriteetille. 

Milgramin kokeen uusintaversiot eivät ole olennaisesti muuttaneet al-
kuperäisiä tutkimustuloksia, vaikka koehenkilöitä onkin kohdeltu hieman 
pehmeämmin. Koehenkilöiden iällä ja sukupuolella ei ole näyttänyt olevan 
suurta merkitystä tottelevaisuuden kannalta. Milgram, jonka työn varhainen 
kuolema katkaisi, oli jo itse yrittänyt selvittää niitä luonteenpiirteitä, joka 
erottivat tottelevaiset ja käskyistä huolimatta sähköshokkien antamisesta 
kieltäytyneen merkittävän vähemmistön. Tältä osin yksiselitteisten tulosten 
saaminen on ollut hankalaa, mutta humanistinen kasvatus ja sisäistetty us-
konnollinen etiikka ovat näyttäneet liittyvän usein itsenäiseen käyttäytymi-
seen. 

Milgram ei ole ainoa tottelevaisuus- ja ryhmäpainetutkimuksen mo-
derni klassikko. Puolasta Yhdysvaltoihin 1920-luvulla siirtynyt, Milgramin 
opettajanakin sittemmin toiminut Solomon Asch (1907–1996) saavutti jo 
1950-luvulla mainetta kokeilla, jotka osoittivat sosiaalisen paineen vaikutta-
van dramaattisesti ihmisten tekemiin arvostelmiin2. 

                                                 
1 Helkama, Myllyniemi ja Liebkind 1999. 
2 Rock 1990. 
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Aschin tutkimuksessa sijoitettiin koehenkilöitä ryhmään toisiksi koehenki-
löiksi väitettyjen henkilöiden kanssa, jotka olivat tosiasiassa näyttelijöitä. 
Ryhmälle käytettiin lukuisia kuvia erilaisista päällekkäin sijoitetuista janois-
ta siten, että kussakin kuvassa oli neljä janaa, joista kolmea alinta tuli verra-
ta ylimpään. Kaikissa kuvissa yksi alemmista janoista oli selvästi pidempi, 
toinen lyhyempi ja kolmas samanpituinen kuin ylin jana. Kokeessa kysyttiin 
eri tapauksissa, mikä kolmesta alemmasta janasta oli samanpituinen kuin 
ylin. Näyttelijät saivat vastata ensin ja oikeat koehenkilöt aina vasta ryhmän 
viimeisinä. Vaikka janojen pituuserot olivat selvät, koe osoitti, että suuri osa 
oikeista koehenkilöistä mukautui muun ryhmän vastaukseen silloinkin, kun 
näyttelijät vastasivat tahallaan väärin. Enemmistö omaksui ainakin joskus 
ryhmän mielipiteen, kun taas vain noin neljäsosa vastasi jokaiseen kysy-
mykseensä oman havaintonsa ja arvostelukykynsä mukaan, tarvittaessa 
ryhmän arvion vastaisesti. 

Kaliforniassa toimiva psykologi Philip Zimbardo (s. 1933) on tunnettu 
niin sanotusta Stanfordin vankilakokeesta ja koululaisten roolikäyttäytymis-
tä koskevista tutkimuksista 1 . Vankilakokeessa kutsuttiin joukko noin  
20-vuotiaita yliopisto-opiskelijoita koehenkilöiksi kokeilemaan elämää 
mahdollisimman aidoissa vankilaolosuhteissa. Heidät arvottiin vankien ja 
vartijoiden rooleihin ja sijoitettiin erityisesti koetta varten kampukselle ra-
kennettuihin vankilatiloihin. Miltei heti vartijat alkoivat käyttäytyä sadisti-
sesti ja nöyryyttävästi vankeja kohtaan, ja nämä puolestaan masentuivat ja 
muuttuivat passiivisiksi. Muutaman päivän jälkeen roolit vaihdettiin niin, 
että ensin vankeina olleet saivat vartijan roolin ja päinvastoin. Kokemus ei 
muuttanut heidän käsityksiään roolin vaatimasta käyttäytymisestä lainkaan, 
vaan uudet vartijat olivat yhtä sadistisia kuin entisetkin. Koe osoittautui niin 
raskaaksi koehenkilöille, että se jouduttiin lopettamaan alle viikossa suunni-
tellun kahden viikon sijasta. 

Zimbardon kouluissa tekemät kokeet osoittavat, että lapset käyttäyty-
vät ryhmässä yhtä julmasti kuin aikuisetkin. Eräässä kokeessa opettaja us-
kotteli noin kymmenvuotiaille koululaisille, että sinisilmäiset ovat ihmisinä 
parempia ja arvokkaampia kuin ruskeasilmäiset. Oppilaat ryhtyivät heti syr-
jimään ja kiusaamaan ruskeasilmäisiä. Kun opettaja seuraavalla viikolla 
pahoitteli erehdystään ja sanoi, että oikeastaan parempia ovatkin ruskeasil-
mäiset, kiusaaminen ei loppunut mutta osat vaihtuivat. Syrjityiksi joutuivat 
sinisilmäiset. Alistamisen kokemus ei siis osoittautunut jalostavaksi sen 
enempää vankilan kuin koulun oloissa. 
 
 
 
                                                 
1 Zimbardo 2007. 
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Holokaustin tulkintakiista kärjistyy 
 
On luonnollista, että psykologiset tottelevaisuustutkimukset ovat kiinnosta-
neet kansanmurhien ja joukkoväkivallan historian tutkijoita. Holokaustin 
tutkimukseen Milgramin ja kumppaneiden ajatukset toi yhdysvaltalainen 
historiantutkija Christopher Browning teoksessaan Ordinary Men: Reserve 
Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland1. Tosin samantapaisia 
ajatuksia oli jo aikaisemmin esittänyt, vaikkakin ilman systemaattista empii-
ristä aineistoa, Saksassa syntynyt mutta Yhdysvaltoihin muuttanut filosofi 
Hannah Arendt (1906–1975). Holokaustin pääorganisoijiin kuuluneen Adolf 
Eichmannin Jerusalemissa tapahtunutta oikeudenkäyntiä käsitelleessä kir-
jassa2 hän väitti, että Eichmannin kaltaisten massamurhaajien pahuus ei ole 
raivokasta verenhimoa vaan arkipäiväistä banaalia pahaa, moraalisen mieli-
kuvituksen puutetta, byrokratian ja käskyjen taakse vetäytymistä, henkilö-
kohtaisesta vastuusta kieltäytymistä. 

Browningin kirja käsittelee juutalaisten murhaamista ja kuljettamista 
kuolemanleireille Puolassa vuonna 1942. Tähän tarkoitukseen perustetun 
poliisipataljoonan sotilaat eivät Browningin mukaan olleet fanaattisia kan-
sallissosialisteja eivätkä muutenkaan verenhimoisia ihmisiä. He olivat kes-
ki-ikäisiä, useimmiten työläistaustaisia miehiä, jotka oli jo aikaisemmin 
kutsuttu palvelukseen mutta havaittu kelpaamattomiksi rintamalle lähinnä 
iän takia. Pataljoonalaiset saivat käskyn, jonka mukaan kaikki juutalaiset oli 
otettava kiinni ja lastattava juniin leireille kuljetettaviksi. Ne tuhannet juuta-
laiset, joille ei ollut tilaa junissa, käskettiin muitta mutkitta tappaa. 

Poliisipataljoona 101:n komentaja antoi erikseen miehilleen luvan 
kieltäytyä tappamisesta, jos se tuntui liian epämiellyttävältä. Harvat kuiten-
kaan käyttivät tätä mahdollisuutta. Browningin mukaan miehet lähtivät tap-
potyöhön, koska halusivat totella määräyksiä ja koska muutkin lähtivät.  
Verenhimo ja voimakas juutalaisviha eivät olleet tavallisia motiiveja. Brow-
ning katsoo aineistonsa vahvistavan Milgramin tutkimustuloksia: jos ryh-
män jäsenenä saa valita, tappaako ja kuulua ryhmään vai olla tappamatta ja 
jäädä ryhmän ulkopuolelle, useimmat suostuvat tappamaan. Tavalliset ihmi-
set ovat myös taipuvaisia tottelemaan määräyksiä, vaikka niiden sisältö ar-
veluttaisikin, jos määräyksen antajan arvovalta on kiistaton. 

Browningin tutkimus sai kiitosten ohella myös kritiikkiä, jota esitti 
myrkyllisimmillään nuori Harvardin jatko-opiskelija Daniel J. Goldhagen 
arvovaltaisessa New Republic -lehdessä3. Hän käsitteli saksalaisten haluk-
kuutta juutalaisten tappamiseen myös väitöskirjassaan ja julkaisi sen pohjal-

                                                 
1 Browning 1992. 
2 Arendt 1963. 
3 Goldhagen 1992. 
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ta erittäin suurta huomiota saavuttaneen teoksen Hitler’s Willing Execu-
tioners. Ordinary Germans and the Holocaust1. 

Goldhagenin mielestä Browningin tulkinta murhaajien motivaatioista 
on epäonnistunut ja osittain sepitettyyn lähdeaineistoon perustuva. Goldha-
gen itse esitti, että saksalaisten halukkuus holokaustin toteuttamiseen ja sen 
edellyttämiin hirmutöihin oli paljon suurempaa kuin muissa tutkimuksissa 
oli myönnetty. Poliisipataljoonien jäsenten suurten enemmistön ei tarvinnut 
Goldhagenin mukaan taistella estojaan ja vastenmielisyyttään vastaan tul-
lakseen ammattimaisiksi tappajiksi vaan he tekivät sen mielellään ja nautin-
nollisesti, kokien mielihyvää saavutustensa takia. Holokaustiin osallistumi-
sen motivaatiotaustan selvittämiseksi ei siksi tarvinnut etsiä monikausaalisia 
selitysmalleja, vaan Goldhagenille riitti yksi perusselitys. Hänen mukaansa 
koko saksalaisen kulttuurin oli vallannut demoninen antisemitismi, joka 
perustui jo 1800-luvulta alkaen systemaattisesti esitettyyn juutalaisvastai-
seen propagandaan. Koska Hitler ja hänen sotilaansa olivat samaa mieltä 
juutalaisista ja heidän hävittämisensä välttämättömyydestä, eivät kidutukset 
ja murhat pääsääntöisesti aiheuttaneet mitään moraalisia ongelmia niiden 
tekijöille. 

Keskustelu on holokaustin toteuttajien motiiveista on jatkunut tähän 
päivään. Browning ja Goldhagen ovat kuuluneet sen aktiivisimpiin osanotta-
jiin2. Browning on käyttänyt tilaisuutta maksaakseen nuoremmala kollegal-
taan saamansa moitteet samalla mitalla3. Goldhagenin kannalta debattitilan-
ne näyttää kuitenkin heikolta. Browning tuo vastineissaan ja myöhemmissä 
tutkimuksessaan runsaasti esiin aineistoa, joka osoittaa, ettei demoninen 
juutalaisviha ollut läheskään kaikkien holokaustin toteuttajien motiivina. 
Tappamiskäskystä kieltäytyjiäkin on lähteiden valossa täytynyt olla selvästi 
enemmän kuin Goldhagen myöntää, kenties noin 20 prosenttia. Eräät Au-
schwitzin selviytyjät ovat todistaneet monien saksalaisten myös auttaneen 
heitä ja käyttäytyneen inhimillisen kunnioittavasti juutalaisia kohtaan. Nii-
denkään joukossa, jotka tottelivat tappokäskyjä, ei Browningin aineiston 
mukaan ollut niin paljon halukkaasti ja innokkaasti, demonisen vihan aja-
mina toimineita kuin Goldhagen väittää. 

Daniel Goldhagenin selitykset holokaustin toteuttajien motivaatiolle 
ovat olleet yksipuolisia ja totalisoivia. Ne eivät onnistu myöskään selittä-
mään sitä, miten saksalainen antisemitismi katosi sodan jälkeen näyttämöltä 
miltei jälkiä jättämättä. Asia tulee paljon helpommaksi ymmärtää, jos  
tappamisen motiiveina viitataan myös tilannekohtaisiin, rakenteellisiin ja 
yleisemmän tason psykologisiin selityksiin. Monet poliisipataljoonalaiset 

                                                 
1 Goldhagen 1996. 
2 Ks. Browning 2000, 1996; Goldhagen 2002, 2009. 
3 Browning 1996. 
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tappoivat, koska halusivat totella esimiehiään ja toimia samoin kuin ryhmän 
enemmistökin toimi. He eivät olleet verenhimoisia natseja eivätkä demoni-
sia, juutalaisten kiduttamisesta ja hävittämisestä nauttivia antisemiittejä. He 
kuitenkin tunnustivat kansallissosialistisen hallituksen legitiimiksi, vaikka 
eivät sen ideologiasta olleetkaan innostuneet. Kun Saksan Liittotasavalta 
demokratisoitiin sodan jälkeen, ei juutalaisvastaisuudelle enää juuri ollut 
perustaa. 
 
 
Voiko se tapahtua myös meille? 
 
Goldhagenin näkökulmasta Browningin selitykset näyttävät vähättelevän 
holokaustin ainutlaatuisuutta ja aiheettomasti lieventävän saksalaisten kol-
lektiivista moraalista syyllisyyttä tapahtuneeseen. Asian voi tulkita toisella-
kin tavalla. Itse asiassa Browningin tulkinta herättää vielä hermostuttavam-
pia kysymyksiä kuin Goldhagenin. Jos holokaustin toteuttajien keskeisiä 
motiiveja olivat auktoriteettiusko, ryhmäpaine ja laumahenki, eikö saman-
laista voi tapahtua melkein missä ja milloin tahansa? Milgramin ja kumppa-
neiden psykologisten tutkimusten valossa huoleen on aihetta: ihminen näyt-
tää toimivan epäitsenäisen laumaeläimen lailla melkein missä tahansa. 
Meissä on potentiaalia myös tappotyöhön. 

Holokaustilla oli tietysti omat rakenteelliset ja kontekstuaaliset syynsä 
Saksan yhteiskunnassa. Ikävä kyllä rokotuksia poliittista joukkoväkivaltaa 
vastaan ei ole keksitty. Meidän on kerrottava lapsillemme totuus holokaus-
tista, jotta niin ei enää koskaan tapahtuisi. Ehkä tuloksia voidaan saavuttaa 
myös kehittämällä humanistista kasvatusta, joka hylkää preussilaisen keppi-
kurin ja kehittää itsenäistä kriittistä ajattelua, suvaitsevaisuutta ja myötätun-
toista asennetta inhimillistä heikkoutta ja haavoittuvuutta kohtaan. Ehkä niin 
kasvaa ihmisiä, jotka uskaltavat sanoa myös ei. 

Sotahistorioitsijoiden tehtävä on paljastaa rehellisesti ja yksityiskoh-
taisesti historian ikävätkin piirteet niin Saksassa, Venäjällä, Yhdysvalloissa, 
Lähi-idässä kuin myös Suomessa, jossa väkivallan psykohistorian ja itse 
asiassa jopa tapahtumahistorian tutkimus on alkutekijöissään. Lisäksi heillä 
on myös eettinen tehtävä: selittää sitä, millaiset käytännöt, instituutiot ja 
rakenteet ehkäisevät joukkoväkivaltaa’ 
 



 

Moraalitilaston paluu?  
Prokuraattorin kertomusten oikeustilastot 1800-luvun  
puolivälin suomalaisen rikollisuuden kuvaajina 
Olli Matikainen 
 
 
”Suomalaisten huono viinapää rotuominaisuus? Professori Veli Verkon  
teoriat torjutaan Ruotsissa”, otsikoi Helsingin Sanomat 27.1.1952. Hieman 
aiemmin ruotsalainen valtio-opin professori Herbert Tingsten oli arvostellut 
sanomalehti Dagens Nyheterin palstoilla suomalaisen sosiologin Veli Ver-
kon tutkimuksen ”Homicides and Suicides in Finland and their Dependence 
on National Character” (1951) tylysti. 1  Tingstenin mukaan tutkimuksen  
tilastollinen anti menetteli, mutta suomalaisten viinahuuruisen väkivaltai-
suuden selittäminen biologisesti määräytyneellä kansanluonteella oli ”naivia 
loruilua”. Tingstenin mukaan Suomen korkea väkivaltarikollisuuden taso oli 
päinvastoin tyypillistä ”puoliprimitiivisille” yhteiskunnille, joita arvostelijan 
mukaan olivat esimerkiksi Uruguay, Portugali ja Bulgaria. Ylioppilaslehdel-
le antamassaan haastattelussa Verkko korosti, että hänen suomalaisten huo-
noa viinapäätä koskevat tuloksensa perustuvat laajalle tilastolliselle vertai-
lulle ja ovat ”kumoamattomia”. Vihamielisen reaktion hän epäili liittyvän 
tutkijoiden erilaiseen lähestymistapaan: kriitikko näytti ”antavan ratkaisevan 
merkityksen ympäristötekijöille yksilön luonteen muodostumisessa”, kun 
hän itse ”nimesi suomalaisille tiettyjä biologisia luonteenominaisuuksia”.2 

Henkirikosten ja itsemurhien määrän välinen suhde on klassinen mo-
raalitilastollinen tutkimusongelma, joka kiinnosti tutkijoita jo 1800-luvulla. 
Oppihistoriallisesti moraalitilastollisen tutkimuksen tieteellistyminen liite-

                                                 
1 Verkko 1951. 
2 Helsingin Sanomat 27.1.1952; Ylioppilaslehti 1952/5. Heikki Wariksen kokoelma. JY 
Mattilanniemen kirjasto. 
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tään belgialaisen Adoplhe Quetelet´n (1798–1874) ja ranskalaisen Andre-
Michel Guerryn (1802–1866) nimiin; tutkimussuuntauksella oli merkittävä 
rooli modernin kriminologian ja koko tieteellisen sosiologian synnyssä. 
Quetelet ja Guerry etsivät rikollisuuden säännönmukaisuuksia ja ”sosiaalisia 
lakeja” vertailemalla keskenään erilaisia muuttujia, kuten rikosten esiinty-
mistiheyttä sekä tekijöiden ikä-, koulutus- ja varallisuuseroja. Alueellisista 
eroista kiinnostunut Guerry oli myös kartografisen kriminologian edellä-
kävijänä.1  

Veli Verkko omisti kansainväliselle yleisölle suunnatun pääteoksen-
sa ”niiden miesten muistolle, jotka 200 vuotta sitten suunnittelivat erinomai-
set väestötilastot Ruotsi-Suomessa ja lisäsivät niihin tiedot väkivaltaisista 
kuolemista ja itsemurhista”. Tilastotoimen kehitys 1800-luvun alkuvuosi-
kymmeninä oli ratkaiseva edellytys moraalitilastollisen tutkimuksen nousul-
le; Ranskassa keskitettyjä oikeustilastoja alettiin laatia vuodesta 1825 lähti-
en. Suomalaisen oikeus- ja rikostilastoinnin syntyvaiheet liittyivät Venäjän 
valtakunnan tilastotoimen uudistamispyrkimyksiin 1830-luvun lopulla, jol-
loin prokuraattori velvoitettiin keräämään alioikeuksien antamisen tietojen 
perusteella tarkat tilastot oikeuksien käsittelemistä asioista. Prokuraattorien 
kertomusten liitteinä olevat oikeustilastot alkavat vuodesta 1843.2 Taulu-
koissa oikeusjutut on hienojakoisesti eritelty vuosittain käsiteltyjen tapaus-
ten määrän ja tuomittujen henkilöiden mukaan. Periaatteessa taulukot eivät 
siis kuvaa rikosten määrää, vaan oikeuksien työtaakkaa tai tuomittujen mää-
rää – samaa juttua voitiin käsitellä jopa useampana vuotena ja samasta ri-
koksesta voitiin tuomita monia henkilöitä. Oikeuskäsittelyjen ulkopuolelle 
jäävää piilorikollisuutta mitkään tilastot eivät tavoita 

Jo aikalaiskritiikin mukaan alioikeuksien tunnollisuudessa tietojen lä-
hettämisessä oli toivomisen varaa, ja taulukoista puuttuu tietoja joiltakin 
vuosilta ja alueilta. Tietojen aukollisuus on ilmeistä itsemurhien tilastoinnin 
kohdalla: eräistä tuomiokunnista tiedot puuttuvat ja lisäksi tilastoitujen ta-
pausten määrä laskee epäilyttävän selvästi 1860-luvulta lähtien. Havainto 
kuvannee enemmän itsemurhan rikosleiman heikkenemistä kuin itsemurhien 
määrän todellista vaihtelua. Prokuraattorien tilastoja tulkittaessa on huomi-
oitava merkittävä rikoslain osittaisuudistus (1866), joka vaikutti lain sovel-
tamiseen ja siten suoraan tilastoitujen tapausten määrään. Osittaisuudistus 
siirsi historiaan useita vanhan rikoslain piirteitä, joiden juuret olivat 1600-
luvun ankaran rikosoikeuden kaudella tai jopa keskiajalla.3 Osittaisuudis-
tuksen jälkeen monia väkivallantekoja ei enää tuomittu ja luokiteltu erilaisi-
na rauhanrikoksina tai rikkomuksina patriarkaalista järjestystä vastaan. Esi-

                                                 
1 Letto-Vanamo ja Ylikangas 1982; Friendly 2007. 
2 Verkko 1941, 58–79. 
3 Blomstedt 1964, 421–515. 
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merkiksi aiemmin verraten yleiset tuomiot väkivallasta vanhempia tai appi-
vanhempia kohtaan vähenivät tilastojen mukaan yksittäistapauksiksi. Taulu-
koiden luokitteluperiaatteiden olisi pitänyt seurata muutosten mukana, mutta 
virkamiesten keskinäiset arvovaltaristiriidat ja uuden rikoslain valmistumi-
sen odottelu lykkäsivät uudistuksia: painetun virallisen tilaston osaksi oike-
ustilasto saatiin vuonna 1894.1 

Prokuraattorin tilastojen lähdekriittisistä ongelmista huolimatta niillä 
on tutkimuksellista arvoa etenkin uusien hypoteesien etsimisessä. Lukumää-
räisesti yleisimpiä tilastojen erittelemistä rikoksista olivat metsämaan laiton 
käyttö, juopumus, paloviina-asetusten rikkominen, salavuoteus, pahoinpitely 
ja varkaus. Seuraava kuvio näyttää näiden oikeusjuttujen kokonaismäärän 
1843–1863 ilman kaupunkeja ja ennen rikoslain osittaisuudistusta sekä 
1860-luvun suurten kuolonvuosien vaikutusta.2 
 

 
Kuvio 1. Rikostapaukset maaseutukäräjillä 1843–1863. 

 
Tapaustyyppien välistä yhteyttä voidaan tarkastella lähemmin hajontakuvi-
oiden avulla. Mitä lähemmäksi regressiosuoraa hajontakuvion pisteet aset-
tuvat, sitä merkitsevämpi on muuttujien välinen tilastollinen yhteys. Ylös-
päin nouseva suora osoittaa positiivista yhteyttä, laskeva puolestaan negatii-
                                                 
1 Verkko 1941, 71–77. 
2 Kaikkien kuvioiden ja karttojen lähde: Kansallisarkisto. Senaatin arkisto. Prokuraattorin 
toimituskunta. Prokuraattorin kertomuksiin liittyvät tilastotaulukot 1843–1880. Mikrofilmi-
kopiot SEN 1962–1964. Haluan kiittää FM Tiina Hemminkiä, joka osana Suomen Akate-
mian rahoittamaa hanketta ”Morals and Institutional Change” auttoi tilastomateriaalin ke-
räämisessä. 
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vista. Pahoinpitelyjen ja juopumusten välillä on merkitsevä positiivinen yh-
teys, mutta pahoinpitelyjen ja varkauksien tilastollinen yhteys on olematon. 
Helpointa regressiosuora on piirtää pahoinpitelyjen ja kunnianloukkauksien 
hajontakaavioon, joskin havaintojen määrä on tässä tapauksessa vähäinen. 
Juopumusten ja paloviina-asetusten rikkomisten välinen merkitsevä negatii-
vinen yhteys ansaitsee myös huomiota. 
 

 
Kuvio 2. Juopumukset ja pahoinpitelyt 1843–1863. 
 
 

 
Kuvio 3. Varkaudet ja pahoinpitelyt. 
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Kuvio 4. Pahoinpitelyt ja kunnianloukkaukset 1851–1863. 
 
 

 
Kuvio 5. Juopumukset ja paloviina-asetusten rikkomiset 1849–1863 
 
Pelkän kahden muuttujan välisen korrelaation perusteella ei voi päätellä 
mitään varmaa ilmiöiden syy-seuraussuhteista, vaikka alkoholin ja väkival-
lan yhteys näyttää tälläkin tavalla tulleen osoitetuksi. Yksinkertaisten korre-
laatiotestien tulokset ovat korkeintaan suuntaa-antavia, mutta jo niiden pe-
rusteella voidaan luoda hypoteeseja tarkempaa tutkimusta varten. Paloviina-
asetusten ja niiden valvonnan tiukentumisella 1850-luvulta lähtien oli mah-
dollisesti vaikutusta juopumusten ja pahoinpitelyjen määrän vähenemiseen, 
mutta yhtä hyvin ilmiöt saattoivat olla toisistaan riippumattomia. Kokonais-
otannan rinnalla voidaan tarkastella rikosten alueellista jakaumaa. Seuraa-
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vissa karttakuvioissa käräjillä käsiteltyjen tapausten määrä vuosina 1847–
1863 on tuomiokunnittain suhteutettu vuotta ja 100 000 asukasta kohden.1  
 

 
Kuvio 6. Pahoinpitelyt ja paloviina-asetusten rikkomiset 1849–1863. 

 

 
Kuvio 7. Juopumukset ja salavuoteudet 1843–1863. 
                                                 
1 Tapausmäärät on suhteellistettu vuoden 1850 väestöön (Tilastokeskus: Väkilukutaulut 
1850. Mikrofilmikortit 79–83); kaupungit on jätetty tarkastelun ulkopuolelle. Tuomiokunta-
jako (Jutikkala 1959, 36) poikkeaa väkilukutaulujen rovastikunnille perustuvasta jaosta ja 
joidenkin pitäjien tietojen yhdistäminen on mahdotonta yksiselitteisesti (ks. Valtionarkiston 
1956, 139–147): tämän vuoksi syntyvät mahdolliset virheet tuomiokuntien väestömäärissä 
voidaan kuitenkin arvioida niin pieniksi, ettei niillä ole kokonaiskuvan kannalta suurta 
merkitystä. 
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Moraalistatistikot pyrkivät johtamaan aineistoistaan yleispäteviä ”sosiaalisia 
lakeja”: Veli Verkon päätelmän mukaan ”väkivalta- ja varkausrikokset 
muodostavat kaksi toisilleen vastakkaista sosiaalista virtausta”.1 Kokonais-
otantojen perusteella tehdyt väittämät osoittautuvat kuitenkin usein ongel-
mallisiksi.2 Alueellisesti tarkasteltuna huomataan, että varkaus- ja väkivalta-
rikokset keskittyivät 1800-luvun puolivälin Suomessa osittain samoille seu-
duille: ilmeisimpänä esimerkkinä Etelä-Pohjanmaa ja puukkojunkkarien 

                                                 
1 Verkko 1936, 347–348. 
2 Friendly 2007, 378–379. 
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rikollisuus.1 Väkivalta- ja varkausrikokset eivät siis olleet välttämättä toisis-
taan riippumattomia ilmiöitä, vaikka kokonaisotannan ja korrelaatiotestin 
perusteella näin voisi päätellä. Pahoinpitelyjen ja kunnianloukkausten vahva 
tilastollinen yhteys on ”kunniakulttuurien” merkitystä korostavan nyky-
kriminologian tulosten mukainen, mutta rikosten alueellinen jakauma mo-
nimutkaistaa tulkintaa. Etelä-Pohjanmaalla tilastoitiin eniten väkivaltaa, 
mutta vähiten kunnianloukkauksia. Miten nämä näennäisen ristiriitaiset ha-
vainnot selittyvät?  

Ennen vahvoja päätelmiä kansan moraalista eri puolilla Suomea on 
kysyttävä, kuinka tapaukset päätyivät oikeuskäsittelyyn ja sitä kautta tilas-
toihin. Oikeusantropologiassa oikeuksia on tarkasteltu konfliktinratkaisun 
instituutioina, jolloin käräjätuvassa käsitellyt asiat voidaan karkeasti jakaa 
paikallisyhteisön sisäisistä ristiriidoista tai esivallan ja alamaisten (tai kansa-
laisten) välisistä ongelmista nouseviksi.2 Näkökulmaa havainnollistaa arvo-
valtainen aikalaismielipide. Käräjöinnin lieveilmiöt olivat kantautu-
neet ”kaikilta maan kolkilta” J.V. Snellmanin korviin, joka ”Saimassa” 
vuonna 1845 julkaistussa kirjoituksessa piti julkijuopottelun kriminalisoivaa 
väkijuoma-asetusta kansan moraalin ja oikeuden arvostuksen kannalta epäi-
lyttävänä. Ihmiset tekivät ilmiantoja saattaakseen riitapuolensa rangaistuk-
seen asiassa, jossa kansan suvaitsevat katsomukset ja ankarat viralliset ase-
tukset olivat erisuuntaisia.3  
 

                                                 
1 Ylikangas 1987, 649–740. 
2 Roberts 1983, 8. 
3 Snellman 1929, 113–125. 
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Snellmanin havainto osoittaa, että juopumustuomioiden syntyyn vaikuttivat 
viinanjuonnin yleisyyden lisäksi sekä esivallan valvontapyrkimykset että 
paikallisyhteisön sisäiset ristiriidat. Osittain eri tapaustyyppien tilastollinen 
yhteys selittyy niiden samankaltaisella tai toisistaan poikkeavalla motivaa-
tiotaustalla. Pahoinpitelyt ja kunnianloukkaukset kumpusivat yleensä sa-
moista paikallisyhteisön henkilökohtaisista, toisilleen tuttujen ihmisten väli-
sistä ristiriidoista. Varkausrikosten motivaatiotausta on usein toisenlainen: 
esimerkiksi alueella liikkuva yksittäinen varasjoukko saattoi nostaa tapaus-
ten määrää. Toisaalta taloudelliset suhdanteet vaikuttivat varkausrikoksiin 
herkemmin kuin muihin rikostyyppeihin. Salavuoteusrikkomusten alueelli-
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nen jakauma ei kerro yksiselitteisesti eteläpohjalaisten ja karjalaisten suu-
remmasta ”siveellisyydestä” pohjoispohjalaisiin tai hämäläisiin nähden, 
vaan asiaan lähemmin perehtyvän tutkijan on huomioitava yhtälössä demo-
grafiaan, perherakenteeseen ja paikallisyhteisöjen sosiaaliseen kontrolliin 
liittyviä muuttujia. 

Paloviinasäädösten rikkomisissa kuvastuu muita tapausryhmiä sel-
vemmin paikallisen viranomaiskontrollin vaihtelevan tehokkuuden ja uusien 
asetusten täytäntöönpanon voima. Ylä-Satakunta on huomionarvoinen esi-
merkki paikallisyhteisön sosiaalisten paineiden ja tiukentuvan kontrollin 
yhteisvaikutuksesta rikostilastoon. Ylä-Satakunnan ylisestä tuomiokunnasta 
tilastoitiin 1800-luvun puolivälissä väkilukuun suhteutettuna eniten laitto-
maan metsänkäyttöön ja paloviinasäädösten rikkomiseen liittyviä tuomioita. 
Paikallishistoriallinen tutkimus antaa viitteitä ilmiön syistä. Paloviinan val-
mistus, myynti ja kapakointi olivat seudulla merkittävä sivuelinkeino, jota 
alettiin säädöksin rajoittaa. Samoihin aikoihin metsiä alettiin hyödyntää en-
tistä tehokkaammin: esimerkiksi lankkujen sahauksesta ja myyntituloista 
halusivat osalliseksi myös torpparit, joiden määrä Ylä-Satakunnassa kasvoi 
voimakkaasti.1  
 

 
 
Paikallisen oikeuskulttuurin vaikutus on usein jäänyt vähälle huomiolle  
moraalitilastojen tulkinnassa. Julkitullut rikollisuus ja tapausten päätyminen 
oikeuksien käsiteltäväksi ei heijasta yksiselitteisesti ihmisten todellisen käy-
töksen eroja tai ole pelkästään viranomaisvalvonnan tehokkuuden luo-
maa ”sosiaalista konstruktiota”. Tutkimuksen on vaikea tavoittaa oikeuden 
                                                 
1 Nallinmaa-Luoto 1990, 271–273, 321–322, 332–333. 
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roolia tai arvostusta paikallisyhteisössä, sillä viranomaislähteet vaikenevat 
oikeuksien ulkopuolella sopimisesta. Kansankirjailija Eljas Raussin huomiot 
1840-luvun Virolahdelta antavat viitteitä käräjäaktiivisuuden merkityksestä. 
Hänen mukaansa ihmiset ”oikeen halusivat opetella käräjänkäyntiä” ja suuri 
osa jutuista oli turhia, kun aikaisemmin käräjiin joutumista pelättiin.1 Kun-
nianloukkaustuomioiden määrästä kertovaa karttaa voi tulkita Topeliuksen 
ja Veli Verkon hengessä osoituksina pohjalaisten ja savolaisten kansanluon-
teiden eroista, mutta käräjäaktiivisuuden merkitystä ei voi jättää huomiotta.2 
Etelä-Pohjanmaalla ei käräjöity kunnianloukkauksista tai lievemmistä pa-
hoinpitelyistä, mikä osaltaan heijastanee paikallisen oikeuskulttuurin kriisiä 
puukkojunkkarikaudella. Vaikka Hämeen ja Savon rintamailla käräjöitiin 
hanakasti tappeluista ja kaikenlaisista henkilökohtaisista ristiriidoista, vaka-
vin väkivalta eli henkirikollisuus oli näillä alueilla suhteellisen vähäistä. 
Historiallisessa kriminologiassa vuosikymmeniä toisteltu luonnehdinta 
Suomesta Länsi-Euroopan väkivaltaisimpana maana on alueellisen variaa-
tion vuoksi jopa harhaanjohtava: puukkojunkkarikauden Etelä-Pohjanmaa 
oli 1800-luvulla muusta Suomesta selvästi poikkeava alue ja nosti yksinään 
Suomen henkirikollisuusluvut keskiarvon yläpuolelle. 

Varhaisemman moraalitilastollisen tutkimuksen menetelmälliset on-
gelmat, osittain moralisoivat tulkinnat sekä viime vuosikymmeninä yhä 
enemmän laadullisiin merkitysanalyyseihin keskittynyt yhteiskuntatutkimus 
selittänevät, miksi moraalitilastollinen tutkimus on herättänyt vain vähän 
mielenkiintoa. A-M. Guerryn päätyön valtavaa, 226 000 rikostapausta käsit-
tävää aineistoa on hiljattain käyty uudelleen läpi modernin tilastotieteen 
monimuuttujamenetelmien ja uusien visuaalisten esitystekniikoiden avulla.3 
Uusien taloudellista ja sosiaalista kehitystä kuvaavien muuttujien kehittely 
ja niiden peilaaminen oikeustilastoihin voisi avata uuden näkökulman myös 
suomalaisen yhteiskunnan historialliseen muutokseen.  
 

                                                 
1 Raussi 1966, 457–458. 
2 Verkko 1945. 
3 Friendly 2007. 



 

Lupa kasvaa: kansalaisesta kriitikoksi 
Vilma Luoma-aho 
 
 
Johdanto 
 

”Ensimmäinen edellytys kehitykselle on tyytymättömyys.”  
Thomas Edison 

 
Kun yhteiskunta muuttuu, muuttuu myös yksilö. Tämän artikkelin tarkoi-
tuksena on avata niiden roolien ja käsitteiden muodostumista, joita yksilöis-
tä on lähihistorian eri kehitysvaiheissa käytetty suhteessa valtionhallintoon. 
Ei ole samantekevää miten ja missä roolissa yksilö nähdään, sillä rooleihin 
liittyy aina tiettyjä odotuksia, jotka luovat sekä mahdollisuudet että rajat 
tulevalle kehitykselle1. Käsitteissä ei ole kyse ainoastaan sosiaalisista merki-
tyksistä ja ymmärtämisestä, vaan yhä enemmän käsitteiden kautta määrittyy 
myös yksilön identiteetti ja käytännön toiminta2, sekä paljastuvat piilevät 
asenteet ja temperamentti3.  

Tausta-ajatuksena on, että kun tietty käsite ei enää kuvaa yksilöä oike-
alla tavalla, käsite vaihtuu. Tämä artikkeli keskittyy vuorovaikutussuhtee-
seen viime vuosikymmeninä kehittyneen Suomen valtionhallinnon ja sen 
kansalaisten välillä. Tätä suhdetta tarkastellaan yksilöistä käytettävien käsit-
teiden kautta, sillä muutokset sekä terminologiassa että odotuksissa ovat 
suuria. Ensimmäisenä tarkastellaan ’kansalaista’, joka nousi hyvin vastaa-
maan nuoren hyvinvointivaltion kasvun haasteisiin. ’Asiakkaita’ suomalai-
sista tuli 1980-luvun puolella kun yhteiskunnassa arvostettiin palvelua ja 
tehokkuutta. ’Sidosryhmissä’ korostui 1990-luvulle yleinen kansalaisten 
                                                 
1 Hyvärinen, Kurunmäki, Palonen, Pulkkinen, et al. 2003. 
2 Isin ja Wood 1999. 
3 Richter 1995. 
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uudelleenvastuuttaminen, joka todennäköisesti entisestään vahvistuu tule-
vaisuudessa. Tulevaisuuden kansalainen onkin medialukutaitoinen sosiaali-
sissa verkostoissa vaikuttava kriitikko, joka pystyy toimimaan reaaliajassa 
palautteenantajana ja äänestäjänä yhteiskunnan suurissa ja pienissä asioissa 
yhtä lailla.  

Roolien määrittely on usein tieteenalakysymys. Hallinnon, johtamisen 
sekä julkisuustyön kirjallisuus painottaa julkishallinnon yleisöistä puhutta-
essa termiä stakeholder, kun taas sosiaalitieteissä ja yhteiskuntatutkimukses-
sa kansalainen on tärkeä käsite. Asiakkuus on parhaiten esillä liikkeen-
johdon ja markkinoinnin kirjoituksissa, vaikka asiakkuutta pidetään tärkeä-
nä myös julkishallinnossa1. Kaikissa näissä on lopultakin kyse hallinnon 
toimivuudesta ja sen suhteesta hallittaviin. Uusimpien käsityksien mukaan 
tavoitteena on luoda kestävä suhde, jonka kautta vuorovaikutus jatkuu ja sitä 
voidaan kehittää. Viestinnän kirjallisuudessa puhutaan tällöin suhdejohtami-
sesta, ja sen ideoita on managerialismin myötä omaksuttu myös Suomen 
valtionhallintoon. 

Roolimuutosten myötä käsitys valtionhallinnon legitimiteetistä on 
muuttumassa. Vaikka yhteiskunnan päätehtävänä on yhteisen hyvän takaa-
minen, ’almänna bästa’ -käsite on liitetty jo 1700-luvulla hyötyyn ja intres-
seihin2. Pelkkä äänestäjien mobilisointi ja yksisuuntainen tiedottaminen ei 
enää riitä, vaan vuorovaikutus ja kontaktit kansalaisten kanssa nähdään tär-
keinä osina toimivaa demokratiaa. Puhutaankin monikontekstisesta legitimi-
teetistä ja ’alhaalta-ylös’ -näkökulmasta3, jolloin valtion oikeutus olla ole-
massa koostuu yhdessä erilaisten tahojen hyväksynnästä ja yhteistyöstä. 
Keskeistä ei ole enää valvonta tai hallinta vaan tuki ja yhteistyö. Valtionhal-
linnossakin on jo paineita ottaa käyttöön internetistä tuttu ”arvioi palveluni” 
mainenäppäin, jolla kansalainen voisi reaaliajassa kertoa ideoitaan ja palau-
tettaan valtion toiminnasta.  
 
 
Kansalainen 
 

“Valtion tulee seurata, ei ohjata, kansalaisen luonnetta ja kehitystä.” 
 Ralph Emerson 

 
Valtion ja julkisen sektorin kohderyhmistä puhuttaessa tuodaan usein esiin 
termejä kuten kansalainen, asiakas, käyttäjä, kuluttaja tai sidosryhmän edus-
taja eli stakeholder. Perustuslaki mainitsee vain kansalaiset, kun taas julkis-

                                                 
1 Grönroos 1987, Grönroos 2000; Vuokko 2004. 
2 Nurmiainen 2009. 
3 Jørgensen 1998, 500. 
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hallinnon julkaisut ja suositukset puhuvat asiakkaista ja 
tä. ’Kansalainen’ käsitteenä on vanhin, ja sen käyttö Suomessa voidaan 
ajoittaa Ruotsin vallan ajalle, vaikka erityisesti se rantautuikin vasta edus-
tuksellisen demokratian myötä. Käyttäjät ja kuluttajat puolestaan viittaavat 
tiettyyn tapahtumaan tai yksittäiseen palvelutilanteeseen.1 Roolien erottelun 
takana on pyrkimys räätälöidä palveluja, mutta samalla herää kysymys, voi-
daanko julkisen sektorin kohderyhmiä ylipäätään erotella tuhoamatta tasa-
vertaisuutta? 

Kommunikatiivisen toiminnan2 näkökulmasta valtionhallinnon tavoit-
teena on vuorovaikutus kaikkien kansalaisten välillä, jolloin tasavertaisuu-
della on keskeinen merkitys. Toimiessaan valtiossa ’kansalainen’ siis pyrkii 
ajamaan yhteistä etua3. ’Kansalainen’ käsitteenä painottaa tasavertaisuutta 
ja vastuuta, vaikka käsitteenä se ei kuitenkaan itsessään ole historiallisesti 
arvovapaa. Kansalaisen käsite ei myöskään takaa tasapuolisuutta, sillä de-
mokratian syntysijoilla antiikin kaupunkivaltioissa (Polis) kansalaisuus an-
nettiin lähinnä varallisuuden ja sukupuolen mukaan. Valtionhallinnon tehtä-
vä onkin haasteellinen: toisaalta kaikkia tulisi kohdella tasapuolisesti kun 
taas toisaalta erilaiset tarpeet tulisi täyttää. Erilaisten tarpeiden täyttäminen 
edellyttää ryhmittelyä ja segmentoitumista, eikä roolijako sittenkään helpotu, 
sillä monilla kansalaisilla on useita päällekkäisiä rooleja4. 

Käsite kansalainenkin on kokenut pitkän kehityskaaren. Esimerkkinä 
Richter (1995) mainitsee saksan ’Bürger’ käsitteen 1700-luvun kaupunkilai-
sesta 1800-luvun valtion jäseneksi ja edelleen 1900-luvun ei-proletaariksi. 
Näin käsitteenä Bürger on saanut kolme eri merkitystä5. Pekola-Sjöblom ym. 
(2002) erottavat monta eri roolia kuntalaiselle: vaikka useimmat viittaavat 
kansalaisuuteen (äänestäjä, seuraaja), on kansalaisuus vain yksi rooleista. 
Suomalaisen identiteetin muodostumiselle näyttäisi olevan tärkeämpää sa-
maistuminen kansallisvaltioon kuin yksittäiseen kuntaan tai alueeseen6.  

’Kansalaisen’ käsitteeseen liittyy vahvasti keskustelu yksilön vastuista 
ja oikeuksista. 1980-luvulla tämä keskustelu muuttui, ja huomio painottui 
tehokkuusajattelun myötä palveluihin ja niihin liittyviin odotuksiin. Odotuk-
sien muuttuessa myös ’kansalaiset’ alettiin nähdä eri silmin, ei vain hallin-
non kohteina vaan valtionhallinnon palveluja käyttävinä ’asiakkaina’ 7 .  

                                                 
1 Palvelusitoumus, Valtioneuvoston viestintäsuositus, Pekola-Sjöblom, Helander ja Sjöb-
lom 2002; Vuokko 2004. 
2 Habermas 1981. 
3 Pulkkinen 2003a; Pulkkinen 2003b. 
4 Nieminen 2000. 
5 Kuukkanen 2006. 
6 Pekola-Sjöblom, Helander ja Sjöblom 2002. 
7 Lumijärvi ja Jylhäsaari 2000; Vuokko 2004. 
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Käsitteet asiakas ja sidosryhmä voidaan nähdä neoliberalistisen ajattelun 
tuloksina valtionhallinnossa. 

 
 

Asiakas 
 

”Hyvä maine rakentuu pyrkimällä olemaan se, joka haluaisit olla” 
Sokrates 

 
Kapitalismin vahvistuminen ja laatuajattelun vahva esiinnousu 1980-luvulla 
herättivät tarpeen uudelle näkökulmalle kansalaisen ja valtion väliseen suh-
teeseen. Kun valtio alkoi tuottaa ’palveluita’, tuli kansalaisista ’asiakkaita’1. 
Kun managerialismi rantautui Suomeen 1980-luvun Total Quality Manage-
mentin sekä New Public Managementin myötä, huomio keskittyi palveluun, 
laatuun ja markkinoihin. Laatutakuu ja muut mittarit eivät kuitenkaan ole 
täysin ongelmattomia julkissektorilla, jossa palveluiden luonne eroaa tuot-
teista ja kokemukset laadusta ovat usein subjektiivisia.  

’Asiakas’ käsitteestä oli kuitenkin se hyöty, että se antoi kasvot ja  
äänen yksilöille kansalaisten joukossa. Toisaalta sen pelättiin heikentävän 
tasa-arvoa. Asiakas- ja sidosryhmäajattelu painottavat palautetta ja asiakas-
tyytyväisyyttä, koska yksittäisillä kansalaisilla ajatellaan olevan sidos tai 
panos valtionhallinnon toimintaan. Tämä panos, olipa se sitten veroraha tai 
palvelumaksu, oikeutti kansalaiset vaatimaan sopivaa ’asiakaspalvelua’. 
Tällä oli heijastuksensa valtion legitimiteetille, sillä aineettomien palvelui-
den hyödyllisyyttä on vaikea todistaa2. Asiakastyytyväisyyden on arvioitu 
suoraa vaikuttavan julkissektorin legitimiteettiin3. 

Jotkut ovat kyseenalaistaneet managerialismin sopimisen valtionhal-
lintoon, sillä kansalaisten tasa-arvo saattaa kärsiä elettäessä markkinoiden 
ehdoilla4. Lisäksi tasapuolisuuden vaatimus vaikeuttaa palveluiden räätä-
löintiä, sillä yksityisen ja julkisen sektorin luonne ja palvelut poikkeavat 
toisistaan.5 Grönroos kuitenkin näkee ettei tasapuolisuusvaatimus sulje pois 
hyvää palvelua6. Kaikki valtionhallinnon asiakkaat eivät tosin valitse asiak-
kuuttaan: erilaiset valvonta-viranomaiset ovat tästä hyvä esimerkki. Cinca 
ym. toteavat, että julkishallinnon asiakkuutta leimaa rajoitettu kilpailu ja 
valinnanvara, eikä menetettyjä asiakkaita voida koodata tietokantaan 7 .  

                                                 
1 Lumijärvi ja Jylhäsaari 2000. 
2 Cinca, Molinero ja Queiroz 2003, 256. 
3 Cheung 1996. 
4 Denhardt ja Denhardt 2000; Patulny 2003. 
5 Määttä ja Ojala 1999; Lumijärvi ja Jylhäsaari 2000; Nieminen 2000. 
6 Grönroos 1987, 10. 
7 Cinca, Molinero ja Queiroz 2003, 256. 
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Monissa valtionhallinnon toimintamuodoissa voidaankin ajatella, että palve-
lun saaja on koko ’yhteiskunta’ tai ’yhteinen hyvä’1. 

Vaikka kilpailutuksen ja yksityistämisen myötä julkisten palvelujen 
tehokkuus ja vaatimukset nousevat, on monilla julkisilla toimijoilla vielä 
monopoliasema ja managerialististen ajatusten soveltaminen vaatii varovai-
suutta2. Mikäli yhteinen hyvä ei mene yksilön edun edelle, puhutaan korrup-
tiosta tai lahjonnasta. Suomi on kuitenkin maailman vähiten korruptoituneita 
maita, ja kansalaiset ovat sisäistäneet yhteisen hyvän ajamisen edut3. Kaikki 
vuorovaikutus valtionhallinnon ja yksilön välillä ei kuitenkaan ole palve-
luun liittyvää. 1990-luvulla nousi uusi tarve muotoilla tuo suhde, ja alettiin 
puhua sidoksista, joita valtionhallinnolla oli eri tahoihin. ’Sidosryhmien’ 
kanssa vuorovaikutus oli väljemmin määriteltyä kuin vaihdantaan keskitty-
neessä asiakkuudessa.  
 
 
Sidosryhmät 
 

”Noiden seinien takana heillä on suunnattomasti valtaa. Ainoa tapa korjata se 
on pitää heitä vastuullisina kaikille sidosryhmille.”  
Scott Courtney 

 
Valtionhallinto on altis useiden eri ryhmien ja yksilöiden vaikutukselle4. 
Näiden ryhmien ja yksilöiden nimittäminen vaikuttaa niiden nauttimaan 
statukseen sekä vaikutusvaltaan. ’Sidosryhmä’ -käsite (stakeholder) on 
noussut kuvaamaan niitä erilaisia tahoja, joiden kanssa vuorovaikutus voi 
olla muutakin kuin palvelua. Sidosryhmiksi katsotaan usein kuuluvan sellai-
set tahot, joiden tukea ilman organisaatio ei voisi olla olemassa5, tai jotka 
joko ovat organisaation toiminnan vaikutuspiirissä tai pyrkivät itse vaikut-
tamaan sen toimintaan6.  

Historiantutkimuksessa sidosryhmäajattelu on liitetty polkuriippu-
vuuteen7, ja lisäksi se voidaan nähdä analyysikehikkona8. ‘Sidosryhmä’ on 
valtionhallinnon käsitteenä uusimpia, ja se on teoriassa läpinäkyvämpi ja 
tasapuolisempi kuin asiakkuus. Täysin suomen ’sidosryhmä’ ja englan-
nin ’stakeholder’ eivät merkityksiltään kohtaa, sillä siinä missä sidosryhmät 

                                                 
1 Pulkkinen 2003a; Pulkkinen 2003b. 
2 Lumijärvi ja Jylhäsaari 2000, 192. 
3 Transparency International, 2008. 
4 Määttä ja Ojala 1999; Vuokko 2004. 
5 Stanfordin tutkimusryhmä, Freeman 1984, 31. 
6 Calton ja Kurland 1996. 
7 Lamberg, Pajunen, Parvinen ja Savage 2008. 
8 Ojala ja Luoma-aho 2008. 
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tunnetaan, ei kaikkia stakeholdertahoja välttämättä osata identifioida etu-
käteen. Yksittäinen sidosryhmän jäsen kuvaa ’kansalaisen’ ja ’asiakkaan’ 
käsitteitä paremmin sitä yhteyttä tai sidosta joka kyseisellä taholla on val-
tionhallintoon. 

Sidosryhmäajattelun oletuksena on, että yhteistyö ympäristön eri taho-
jen kanssa lisää menestystä 1 . Yhteistyö edellyttää jatkuvaa viestintää ja 
valppautta huomata ympäristöstä erilaisia tärkeitä ryhmiä. Käsitteenä ’sidos-
ryhmä’ on noussut liikkeenjohdon piiristä vastakohtana osakkeiden omista-
jien ylivallalle; sen takana on ajatus, että muukin kuin taloudellinen sidos 
riittää tekemään yksilöstä tärkeän. Toisaalta voidaan kyseenalaistaa, sopiiko 
sidosryhmäajattelu valtionhallintoon laisinkaan, sillä sidosryhmien rooli ei 
ole laissa yhtä tarkasti määritelty kuin kansalaisten rooli. 

Valtionhallintoon sidosryhmäajattelu on tullut lähinnä taloudellisten 
tehokkuuspaineiden myötä. Kuitenkin se sopii hyvin myös julkiselle puolel-
le, sillä julkissektorilla on monia erilaisia, ja jopa päällekkäisiä, yleisöjä ja 
tahoja, joiden kanssa yhteistyö on tarpeellista2. Vaikka sidosryhmien kes-
kuudessa muodostuvia mielikuvia ei voi suoraan kontrolloida, voi niitä pyr-
kiä ohjaamaan myönteiseen suuntaan3. Sidosryhmäajattelua voidaan pitää 
hyvin demokraattisena mallina, sillä monien eri yleisöjen ja sidosryhmien 
vuorovaikutus ja yhteistyö ovat mahdollisia lähinnä demokraattisessa yh-
teiskunnassa. On tosin ehdotettu, että demokratia-vajeisissakin maissa toi-
misi omanlaisensa sidosryhmäjärjestelmä, jossa epävirallisella viestinnällä 
on keskeinen rooli. 

Sidosryhmäajattelu tekee kansalaisista aktiivisia toimijoita; se valtuut-
taa kansalaiset tasa-arvoisiksi keskustelijoiksi valtionhallinnon kanssa.  
Tavallaan sidosryhmäajattelu on paluuta kansalaisuudesta tuttuun ”oikeudet 
ja vastuut” -ajatteluun, kun sidosryhmien panos organisaation toiminnassa 
pyritään huomioimaan. Sidosryhmäajattelu ottaa kansalais- ja asiakas -käsit-
teitä paremmin huomioon myös segmentoituneet osayleisöt ja näiden muut-
tuvat ja erilaiset roolit ja tarpeet. 

Sidosryhmäajattelussa on myös asiakkuusajattelun kanssa samanlaisia 
haasteita: aina ei ole helppoa määritellä kuka kuuluu sidosryhmiin ja mihin 
kuulumisen raja vedetään. Voidaanko puhua sidosryhmistä, kun kansalaiset 
tuovat mielipiteitään reaaliaikaisesti uusien medioiden kautta laajalti julki? 
Vuorovaikutus ja luottamus nousevat entistä suurempaan arvoon nykyisessä 
medioituneessa yhteiskunnassa, jossa sidosryhmillä on entistä nopeampi 

                                                 
1 Coombs ja Holladay 2007; Freeman 1984; Näsi 1995; Mitchell ja Wood 1997. 
2 Theaker 2004, 218. 
3 Coombs ja Holladay 2007; Bromley 1993. 
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pääsy erilaisiin reaaliaikaisiin viestintävälineisiin ja jossa mielipiteet liikku-
vat nopeasti julkisuudessa1. 

 
 
Kriitikot 
 

”Kriitikot, kuten muutkin ihmiset, joutuvat usein harhaan oman kiinnostuksensa 
vuoksi.”  
Samuel Johnson 

 
Teknologian kehityksen myötä kansalaisten itseilmaisulle on syntynyt ar-
vaamattomia väyliä. Samalla on huomattu traditionaalisen mediakeskeisen 
viestintämallin vanhentuneen, kun julkista keskustelua voidaan käydä suo-
raan internetin välityksellä ja reaaliajassa 2 . Valtionhallinnolta tämä uusi 
ympäristö vaatii entistä enemmän läpinäkyvyyttä ja viestien tiivistämistä, 
kun kansalaisten kiinnostus ja keskittymiskyky entisestään vähenee. Puhu-
taan Mobiilijoukoista: yhdessä toimivista, toisiaan tuntemattomista yksilöis-
tä3, jotka aktivoituvat tiettyä tarkoitusta varten, toimivat kriittisesti ja oletta-
vat reaaliaikaista keskustelua.  

Kansalaisista, asiakkaista ja sidosryhmistä on tulossa kovaa vauh-
tia ’kriitikoita’. Kriitikko käsitteenä sisältää sekä aktiivisen viestinnän idean 
että kantaa ottamisen. Kriitikot antavat palautetta valtionhallinnon toiminas-
ta sekä erilaisten sosiaalisten medioiden kautta että keskustelevat mielellään 
esimerkiksi blogien kautta yhteiskunnan kehityksestä. Kriitikot aktivoituvat 
ainoastaan itseään kiinnostavista aiheista4, ja heidän käyttäytymistään oh-
jaavat sidosryhmiä enemmän tunteet. Kriitikot jakavatkin mielellään laajalti 
eteenpäin sosiaalisissa verkostoissaan sekä positiivisia että negatiivisia  
kokemuksiaan ja mielipiteitään, haastaen uudella tavalla valtionhallinnon 
toimintaa. 

Kriitikoiden aikana valtionhallinnossa on otettava entistä paremmin 
huomioon se, ettei kaikkia sidosryhmiä aina etukäteen osata tunnistaa. Vuo-
rovaikutusta ei voi enää muokata sopiviin tilanteisiin, vaan siihen osallistu-
vien on itse etsittävä areenat joilla keskustelua asiasta jo käydään5. Kansa-
laisten tyytyväisyyttä mitattaessa tulisi pyrkiä selvittämään, miten kansalai-
sia on kuultu ja heidän auttamisessaan onnistuttu6. ”Palaute on arvokasta”, 

                                                 
1 Sztompka 1997; Lehtonen 2002. 
2 Miel ja Faris 2008. 
3 Rheingold 2002. 
4 Coombs ja Holladay 2007. 
5 Luoma-aho ja Vos 2009. 
6 Bolton 2003. 
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summaa Valtionhallinnon viestintäsuositus (2002, 13), mutta kriitikot pa-
lautteen antajina ovat usein lähes hyödyntämätön resurssi. 

Kriitikoiden perusoletuksena on vuorovaikutus: jos heidän komment-
tiinsa tai ideaansa ei reagoida nopeasti, he vievät ideansa muualle tai nosta-
vat elämän kyseisellä areenalla. Valtionhallinnon tehtäväksi muuttuukin 
erilaisten yhteisöjen löytäminen ja niiden keskusteluun osallistuminen. Lu-
paavaa tässä entistä vaativammassa tehtävässä on kuitenkin se, että kriitikot 
ovat usein aktiivisia ja valmiita yhteistyöhön. Valtionhallinnon ei tarvitse 
enää yrittää etsiä keinoja, miten kansalaiset voisivat osallistua, miten asiak-
kaat voisivat antaa palautetta tai miten sidosryhmät voisivat jakaa ideoitaan. 
Kriitikot tekevät jo kaikkea tätä Internetin välityksellä eri areenoilla. Haas-
tavaa tässä on kuitenkin muun muassa se, että kriitikot osallistuvat ja arvioi-
vat ainoastaan itseään kiinnostavia asioita, jolloin monet kehityksen alueet 
jäävät joko lähes tai jopa täysin ilman kriitikoiden huomiota.  
 
 
Johtopäätelmät  
 

”Suurin osa muutoksesta jota elämässä näemme johtuu vain totuuksien vaihte-
lusta muodin mukaan.” 
Robert Frost 

 
Kasvu ei ole sama asia kuin kehitys, sillä kasvua voi tapahtua myös kehitys-
tä heikentävään suuntaan. Voidaan ajatella, että käsitteiden muutos kuvaa 
myös yhteiskunnan muutosta1. Mutta edustaako käsitteenmuutos kansalai-
sesta asiakkaan ja sidosryhmän kautta kriitikoksi kasvua vai kehi-
tystä? ’Kansalaiset’ ovat rooliltaan melko neutraaleja: heillä on laissa ja 
asetuksissa määrättyjä oikeuksia ja velvollisuuksia. Kansalaiset maksavat 
veroja, ja heillä on oikeus yhteiskunnan palveluihin. Asiakkuuteen liittyy 
myös selvemmin vaihtaminen: asiakkaat odottavat palvelua ja vastinetta 
rahoilleen. Keskeistä asiakkuudessa ei ole tasavertaisuus vaan palvelu.  
Sidosryhmien fokus puolestaan on yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa, kun 
kriitikoilla tärkeää on reaaliaikainen vuorovaikutus. 

Kansalainen, asiakas, sidosryhmä ja kriitikko ovat paljolti päällekkäi-
siä nimityksiä. Sidosryhmä (stakeholder) käsitteenä sulkee sisäänsä kaikki, 
joilla on jonkinlainen sidos valtionhallintoon, mitä tahansa äänestämisestä ja 
palveluiden ostosta hyvien kokemuksien jakamiseen ystäväpiirissä. Suurin 
osa sidosryhmistä on myös kansalaisia oikeuksineen ja vastuineen2. Kaikki 
kansalaiset eivät kuitenkaan ole asiakkaita. Asiakkuus viittaa niihin sidos-

                                                 
1 Hyvärinen, Kurunmäki, Palonen, Pulkkinen, et al. 2003. 
2 Pekonen 1983. 
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ryhmiin, jotka maksavat palveluista tai tuotteista1. Stakeholder on käsitteistä 
laajin, ja sen voidaan katsoa kattavan sekä kansalaiset että asiakkaat. Kriiti-
koita löytyy jokaisesta ryhmästä, sillä palautetta ja reaaliaikaista keskustelua 
käydään niin asiakaspalveluun kuin valtionhallinnon kehittämishankkeisiin-
kin liittyen. vaikka kriitikoita on vähemmän kuin muita, ovat he usein ää-
nekkäimpiä. Nämä päällekkäisyydet ja laajuudet on summattuna Kuviossa 1.  
 

 
 
Kuvio 1. Erilaisten roolien ulottuvuudet ja keskinäiset suhteet käsitteiden asiakas, kan-
salainen, sidosryhmät ja kriitikko välillä.  
 
Mutta miten yksilön rooli tulisi valita? Roolin sopivuus riippuu näkökul-
masta ja vuorovaikutustilanteesta. ’Kansalaisuuteen’ liittyy yhtäläisyyden 
korostus, mutta siitä puuttuu nykyvaltionhallinnolle tärkeä palvelun merki-
tys. ’Asiakkuudesta’ puolestaan puuttuu yhtäläisyys, sillä raha ratkaisee ja 
asiakkuus koskee ainoastaan tiettyjä tahoja. ’Sidosryhmä’ vaikuttaa rooleis-
ta kattavimmalta, sillä se sisältää muut roolit ja korostaa yhteistyötä. ’Krii-
tikkous’ nostaa esiin aktiivisuuden ja reaaliaikaisen vuorovaikutuksen, mut-
ta koskettaa harvoja, vaikkakin muita ryhmiä vaikutusvaltaisempia yksilöitä. 
Rooli liittyykin etupäässä toimintaan: kun tarkoituksena on yhteiskunnalli-
nen vaikuttaminen, on kyseessä kansalaisuus. Asiakkuus puolestaan liittyy 
tuotteiden tai palveluiden ostamiseen. Sidosryhmä on kyseessä silloin, kun 
sidos valtionhallinnon toimintaan on muunlainen. Kriitikkoudesta on kyse 
kun osallistutaan aktiivisesti keskusteluun. Kaikilla näillä on omat heikkou-
tensa, mutta ne ovat onnistuneet tuomaan esiin sellaisia puolia valtionhal-
linnon toiminnasta, joiden merkitys muuten jäisi hämäräksi.  

Taloudellisten pakotteiden myötä valtionhallintoon on rantautunut  
ajatus kaiken mittaamisesta kannattavuuden ja rahan kautta. Tässä keskuste-
lussa sidosryhmäsuhteiden arvoa voidaan valottaa ’sosiaalisen pääoman’ 
käsitteen kautta. Sosiaalinen pääoma viittaa sosiaalisissa suhteissa sijaitse-
vaksi, hyödynnettäväksi resurssiksi2. Hyödynnettävyydellä tarkoitetaan sitä, 
että muiden pääomalajien mukaisesti se muuttuu pääomaksi vasta sitten, 
kun siitä on hyötyä. Sosiaalinen pääoma voi olla esimerkiksi luottamusta tai 

                                                 
1 Grönroos 2000. 
2 Lin 2001; Ojala ja Luoma-aho 2008. 
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hyvää tahtoa toimijoiden välillä, joka syntyy sosiaalisten kontaktien määrän 
ja niissä vallitsevan luottamuksen tulona1 . Sosiaalinen pääoma nähdään 
eräänlaisena lopputulona luottamuksesta: jos sidosryhmillä on hyviä koke-
muksia ja luottamusta että valtionhallinnon kanssa asiointi on onnistunutta, 
on heillä suurempi halu yhteistyöhön ja toiminnan kehittämiseen jatkossakin. 

Sekä talouskasvun että kehityksen kannalta kriitikoiden esiin nouse-
minen on positiivinen asia, vaikka siihen liittyykin omat uhkakuvansa. Krii-
tikot ovat lähinnä niitä alkuperäisiä Poliksen asukkaita, joiden yhteistyössä 
demokratiaa ylläpidettiin. Kriitikot nostavat myös asiakkaita ja sidosryhmiä 
paremmin esiin konkreettisia parannusehdotuksia. Tämä on tärkeää, sillä 
juuri kriittisten ryhmien ideoissa piilevät parhaat edellytykset kasvun takaa-
valle kilpailukyvylle, innovaatioille sekä kehitykselle2.  
 

”Asiat eivät muutu; me muutumme.”  
Henry David Thoreau 

                                                 
1 Sztompka 2000; Rothstein 2003. 
2 Estrin 2009. 



 

Myrkkynuolia ja lääkebisnestä: Strophanthus Malawista, 
1859–1915 
Markku Hokkanen 
 
 
Johdanto 
 
Tämä artikkeli on katsaus kolonialismin, lääketieteen ja liiketoiminnan his-
torioiden leikkauskohtiin. Tapaustutkimuksena tarkastellaan erityisesti 
strophanthus kombe – kasvin, josta saadaan sekä nuolimyrkkyä että digita-
liksen tapaista sydänlääkettä, historiaa Malawissa ja brittiläisessä impe-
riumissa. Sijoittamalla Malawista hankitun strophanthuksen historia laajem-
piin yhteyksiinsä artikkeli täydentää osaltaan Abena Dove Osseo-Asaren 
tuoretta tutkimusta Länsi-Afrikan strophanthuksesta, Richard Draytonin 
tutkimusta kasvitieteestä ja imperialismista, sekä lääketieteen ja -teolli-
suuden historiaa.1 

Vuonna 1859 skotlantilainen lääkäri ja botanisti John Kirk sai hal-
tuunsa nykyisen Malawin eteläosista kasvin, josta Shire-joen laaksoa asutta-
vat mang’anjat valmistivat tehokasta nuolimyrkkyä kombea (sekä kasvia 
että myrkkyä kutsuttiin nimellä kombe). Strophanthukseksi tunnistettua kas-
via toimitettiin Britanniaan tutkittavaksi. Vuonna 1885 Edinburghin yli-
opiston professori Thomas Fraser julkisti tutkimuksensa strophanthuksen 
siemenistä johdetun aineen, strophanthinin, valmistuksesta ja käytöstä  
sydänpotilaiden hoidossa. Lääketeollisuus kiinnostui uudesta lääkkeestä 
välittömästi. Vuonna 1886 Burroughs, Wellcome & Co., nopeasti kasvava 
anglo-amerikkalainen lääkeyhtiö, lähetti ”luotettavan asiamiehen” Shire-
joelle, mistä agentti hankki kasvin palkoja siemenineen kalliiseen hintaan.2  

                                                 
1 Church ja Tansey 2007; Drayton 2000; Osseo-Asare 2008.  
2 Perrédes 1900, 241–246.   
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Strophanthin tai strophanthus tuli nopeasti yleisesti hyväksytyksi digitalik-
sen tapaisena sydänlääkkeenä länsimaissa. Strophanthuksen vuosittainen 
vienti Brittiläisen Keski-Afrikan (vuodesta 1907 Njassamaan) Protektoraa-
tista vaihteli suuresti, mutta joinakin vuosina se nousi sangen merkittäväksi 
vientituotteeksi. Malawin taloushistoriassa strophanthus (jota toimitetaan 
maasta edelleen) on jäänyt kuitenkin lähinnä alaviitteeksi. 1  Katsaus 
strophanthuksen historiaan valaisee kuitenkin kiinnostavalla tavalla uutta 
tutkimuskenttää, jossa lääketieteen, kolonialismin ja liiketoiminnan historiat 
kohtaavat. Abena Dove Osseo-Asare on ansiokkaassa artikkelissaan 
strophanthuksesta Ghanassa viitoittanut suuntaa uudelle tutkimuksel-
le ”bioprospektoinnin” historiasta. Ghanasta (silloinen Kultarannikko) tuli 
joksikin aikaa briteille tärkein strophanthuksen hankinta-alue 1910- ja 20-
luvuilla. Kultarannikolla käynnistettiin lyhytaikainen strophanthuksen vilje-
ly- ja vientihanke, joka päättyi 1922. Strophanthusta oli vaikea viljellä, mut-
ta lisäksi sen käyttöä myrkkynä pelättiin. 2  Tämä artikkeli valottaa 
strophanthuksen varhaisempaa historiaa sen – länsimaisesta näkökulmasta –
 ”löytöalueella” Malawissa. Se kartoittaa kasvin hankkimisen ympärille 
muodostuneita yhteyksiä skotlantilaisten tutkimusmatkojen, lähetyshank-
keiden, kauppayhtiöiden, Burroughs Wellcome – lääkefirman ja afrikkalais-
ten toimijoiden välillä. 
 
 
Lääketiede, imperialismi ja ”bioprospektointi” – Euroopan ekspansio ja 
lääkkeenmetsästys tropiikista 
 
Viime vuosina etenkin yhteiskuntatieteiden piirissä on ryhdytty kriittisesti 
tarkastelemaan ”bioprospektointia”, jota etenkin länsimaiset yhtiöt ja tutki-
muslaitokset harjoittavat pääasiassa trooppisissa maissa. ”Bioprospektointi” 
(joka voidaan määritellä tuotekehityksen kannalta potentiaalisten geenien, 
erilaisten luonnon aineiden ja kokonaisten organismien systemaattiseksi 
etsinnäksi luonnosta), on terminä nuori, mutta ilmiönä vanha.3  

Ihminen on toki hyödyntänyt esimerkiksi luonnonkasveja lääkintä-
tarkoituksessa esihistoriallisista ajoista saakka, ja myös kaupallisella lääk-
keiden etsimisellä on pitkä historia. Uuden ajan alussa niin hollantilaiset, 
ranskalaiset kuin brititkin etsivät tropiikista innokkaasti lääkekasveja,  

                                                 
1 Baker 1971, 96–97.  
2  Osseo-Asare 2008. Ghanassa, toisin kuin Malawissa, myrkkynuolet olivat näytelleet 
merkittävää osaa afrikkalaisten vastarinnassa brittiläistä valloitusta vastaan, ja Kultaranni-
kon siirtomaahallinto kielsi myrkkynuolet afrikkalaisilta jo varhain.  
3Castree 2003, 36; Osseo-Asare 2008, 272–273. Termi ”bioprospecting” lanseerattiin viral-
lisesti 1992 yhdistämällä termit ”biodiversity” ja ”prospecting”. 
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ruokakasvien ja väriaineiden ohella.1 Moderni, lääkkeitä kemiallisesti jalos-
tava ja teollisesti valmistava lääketeollisuus syntyi kuitenkin vasta 1800-
luvun jälkipuoliskolla Länsi-Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Lääketeollisuu-
den kasvu oli osa laajempaa kemian tieteen ja teollisuuden kiihtyvää kehi-
tystä, mutta se kytkeytyi kiinteästi myös kasvitieteen, lääketieteen ja impe-
rialismin historioihin.2  

1800-luvun alkupuolella etenkin ranskalaiset tiedemiehet kunnostau-
tuivat eristämällä laboratoriossa tunnetuista lääkkeistä ja myrkyistä vaikut-
tavia aineita, joita voitiin edelleen jalostaa ja hyödyntää tehokkaammissa 
muodoissaan. Oopiumista eristettiin morfiini, kahvipavuista kofeiini ja ”pe-
rulaisesta kaarnasta” kiniini.3 Näistä uusista alkaloideina tunnetuista aineista 
kiniini osoittautui erityisen merkittäväksi imperialismin ja kolonialismin 
kannalta vuosisadan jälkipuoliskolla. On merkittävää, kuinka monet alka-
loidit johdettiin Euroopan ulkopuolelta saaduista eksoottisista luonnonai-
neista.  

”Perulainen” kaarna tuotiin Eurooppaan 1630-luvulla Perusta, Espan-
jan imperiumista. Jesuiitat mainostivat tätä Cinchona officinalis-puun kuo-
resta jauhettua ainetta kuumelääkkeenä. Tämä harvinainen aine säilytti mai-
neensa haluttuna ja kalliina lääkkeenä sekä kuumeiden hoitoon että yleisenä 
virkistävänä ”tonicina” uuden ajan alun Euroopassa.4  

1800-luvun alussa malaria oli eräs merkittävimpiä esteitä eurooppa-
laisten yrityksille tunkeutua trooppisen Afrikan sisäosiin. Tautikuolleisuus 
esimerkiksi Länsi-Afrikan tutkimusretkikuntien parissa oli tehnyt lopun 
useasta yrityksestä kartoittaa sisämaata. 1840-luvulla Niger-jokea etenevän 
brittiläisen retkikunnan lääkäri kokeili kiniiniä malarian ehkäisyyn, ei vain 
hoitoon. Eurooppalaisten terveydentila oli tällä retkellä selvästi aikaisempia 
matkoja parempi, ja kiniinin potentiaali malariaa ehkäisevänä lääkkeenä sai 
julkisuutta. Näiden kokemusten inspiroimana David Livingstone, joka oli 
ensimmäisiä lääketiedettä opiskelleita Afrikan-lähettejä, alkoi kehitellä omia 
kiniinipohjaisia lääkkeitään malarian ehkäisyyn ja hoitoon tutkimusmatkoil-
laan, jotka tekivät hänestä maailmankuulun 1850-luvulla.5 

Livingstone ja hänen kiniiniä enenevissä määrin käyttävät tutkimus-
retkeilijä-kollegansa kartoittivat Afrikan sisäosia kiihtyvällä vauhdilla 1800-
luvun jälkipuoliskolla. Tutkimusmatkailijoiden rinnalla lähetyssaarnaajat, 
kauppiaat, metsästäjät ja seikkailijat raivasivat tiensä tuntemattomille seu-
duille käännynnäisten, liikevoittojen ja Afrikan aarteiden perässä. Seuran-
                                                 
1 Drayton 2000, 67–77. 
2 Kasvitieteestä ja imperialismista ks. Drayton 2000. Lääketeollisuudesta Britanniassa ks. 
esim. Church ja Tansey 2007. 
3 Weatherall 2009 (1996), 255–257.  
4 Weatherall 2009 (1996), 254–255; Honingsbaum 2001; Rocco 2003. 
5 Cook 1994, 33–38. 
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neessa kilpailussa eurooppalaiset valtasivat itselleen suojelualueita kunnes 
lähes koko maanosa oli jaettu siirtomaiksi 1900-luvun alussa. Kiniini näyt-
teli tässä suuressa kilpajuoksussa Afrikkaan niin tärkeää osaa, että on arvioi-
tu sen olleen höyryvoiman ja konekiväärin ohella tärkein valtauksen mah-
dollistanut innovaatio.1 Kiniini oli kuitenkin enemmän kuin tieteellinen kek-
sintö. Kuten Richard Drayton on todennut, se oli ”eurooppalainen fetissi, 
symboli joka osoitti tieteen voiman kääntää luonto imperialismin puolelle.”2 

Vielä 1800-luvun puolivälissä cinchonan kuorta saatiin vain Andeilta, 
Espanjan vallasta itsenäistyneiden pienien tasavaltojen alueilta, ja kuten 
espanjalaiset aiemmin, nämä pyrkivät pitämään arvokkaan vientituotteen 
markkinat hallussaan. Mutta Euroopan siirtomaavallat halasivat tätä puuta 
kasvatettavaksi omiin trooppisiin siirtomaihinsa. 1850- ja 60-luvuilla käytiin 
dramaattinen kilpajuoksu cinchonasta, kun eri valtioiden kasvitieteelliset 
puutarhat lähettivät agenttejaan Andeille anastamaan arvokasta puuta. Brit-
tien cinchona-suunnitelmien keskuksena toimi Kew Gardens, josta oli tullut 
imperiumin kasvavan kasvitiedon sydän ja tärkeä solmukohta kaupallisesti 
merkittävien lajikkeiden tunnistamisessa, kehittämisessä ja levittämisessä 
emämaan ja siirtomaiden välillä. Kewin johtajan Sir William Hookerin joh-
dolla britit suunnittelivat kaappaavansa parhaat cinchona-lajikkeet Etelä-
Amerikasta, kasvattavansa ne siemenistä brittiläisissä kasvihuoneissa ja siir-
tävänsä ne Brittiläisen Aasian kasvitieteellisiin puutarhoihin ja edelleen 
kaupallisille plantaaseille. Vaikka tämä suunnitelma ei päätavoitteessaan 
onnistunutkaan (hollantilaiset onnistuivat valtaamaan cinchonan markkinat 
1870-luvulla) sitä juhlittiin suurena menestyksenä ja siitä tuli malli myö-
hemmille tavoille soveltaa kasvitiedettä imperiumin talouden tarpeisiin.3  

Länsimaisen lääketieteen kehityksen ja imperialismin suhde 1800-
luvulla ei ole yksiselitteinen, mutta nämä ilmiöt vaikuttivat toisiinsa tärkeil-
lä tavoilla. Eurooppalaisten joukkojen tautikuolleisuutta arvioineen Philip 
Curtinin mukaan on havaittavissa, että trooppisiin maihin sijoitettujen soti-
laiden tautikuolleisuus väheni 1800-luvulla huomattavasti, ja todennäköises-
ti lääketieteen kehitys oli merkittävin syy tähän.4 Ns. uuden imperialismin 
ajalla (n. 1860–1914) siirtomaat olivat merkittäviä myös emämaiden lääkä-
rien ammattiurien, lääketieteen arvovallan ja myös lääketieteen kehityksen 
kannalta. Imperiumit tarjosivat lääkäreille erinomaisia mahdollisuuksia 
(joskin myös riskejä) urakehitykseen. Siirtomaissa onnekkailla lääkäreillä 
oli mahdollisuus perustaa tuottoisia praktiikoita, edetä hallinnollisella tai 

                                                 
1 Headrick 1981. 
2 Drayton 2000, 208. 
3 Drayton 2000, 209–211. Kilpajuoksu cinchonasta on kuvattu yksityiskohtaisesti kahdessa 
populaarissa historiateoksessa: Honingsbaum 2001; Rocco 2003. 
4 Curtin 1989. 
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poliittisella uralla, tai tehdä merkittäviä tieteellisiä tai taloudellisia löytöjä ja 
palata kotimaahan nousujohteisessa uraputkessa.1 

Lääketiede ja imperialismi hyödyttivät toisiaan myös ideologisesti ja 
poliittisesti. Eräs imperialismin oikeutuksen kulmakivistä oli idea, että kris-
tityt länsimaat olivat edistyksellisempiä, kehittyneempiä ja sivistyneempiä 
kuin muut kansat, valtiot ja ”rodut”, ja tämä oikeutti jälkimmäisten valloit-
tamisen tai ”suojelukseen” ottamisen. Länsimaisen ylivertaisuuden tärkein 
todiste, kristinuskon ohella, oli tiede ja teknologia. Lääketiede oli tämän 
ylivertaisuuden osoittamisessa erityisen hyödyllinen tiede, sillä sen harjoit-
tamisella voitiin konkreettisesti osoittaa kuinka länsimaat voisivat edistää 
siirtomaidensa asukkaiden hyvinvointia.2 

Länsimainen lääketiede esitettiin tavallisesti täysin ylivertaisena mui-
den kulttuurien lääkintään verrattuna. Kiinalaiset, intialaiset ja islamilaiset 
lääkintäkulttuurit leimattiin taikauskoon ja tietämättömyyteen perustuviksi 
jälkeenjääneiksi harhaopeiksi, afrikkalaisesta lääkintakulttuurista puhumat-
takaan. Tutkimusmatkailijoiden, lähetyssaarnaajien ja populaarikirjailijoi-
den esityksissä Afrikasta lanseerattiin kuva afrikkalaisesta ”noitatohtorista” 
vaarallisena huijarina tai koomisena hahmona, joka jarrutti kaikkea edistystä 
mustassa maanosassa. Mutta samaan aikaan monet eurooppalaiset Afrikassa 
olivat erityisen kiinnostuneita paikallisista hyötykasveista ja -lääkkeistä, 
niiden löytämisestä, keräämisestä ja toimittamisesta tutkittaviksi emämaiden 
laboratorioihin.3  

Eurooppalaiset lääkärit olivat usein hyvin tietoisia rajallisista resurs-
seistaan ja hoitokeinoistaan niin tropiikissa kuin emämaissakin. Kiniini-
innostus oli ymmärrettävää, koska se oli yksi harvoja lääkkeitä joka tuntui 
toimivan, vaikka syytä ei tiedetty. Kiniinin käyttö vaihteli kuitenkin yksilöl-
lisesti ainakin 1900-luvun alkuun saakka, eikä lääkärikunnan parissa ollut 
selkeää konsensusta siitä, miten kiniiniä tulisi annostella. Samanaikaisesti 
kuin omat rajoitukset tunnustettiin hiljaisesti, monet lääkärit myönsivät 
myös, että vieraiden kulttuurien lääkkeistä voisi löytyä arvokkaita ja tehok-
kaita aineita. 4  Usein eurooppalaisille uusien lääkekasvien ”löytämisen”  
prosessissa alkuperäisväestön parantajat ja muut informantit häivytettiin 
kuitenkin taustalle tai täysin näkymättömiin, ja kunnia annettiin sankarilli-
selle valkoiselle tutkimusmatkailijalle, lääkärille, tiedemiehelle tai laajem-
malle tiedeyhteisölle.5 
 
                                                 
1 Ks. esim. brittiläisen trooppisen lääketieteen ”isän”, Patrick Mansonin vaiheista, Haynes 
2001. 
2 Haynes 2001; Hokkanen 2006. 
3 Hokkanen 2006, 285–290; Osseo-Asare 2008, 270–271. 
4 Arnold 1993, 58–60; Hokkanen 2006, 285–286. 
5 Ks. esim. Lalu 1998. 
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Malawi-Skotlanti-Lontoo: imperiumin verkostot strophanthuksen hankin-
nassa 
 
Strophanthuksen tunnetuissa vaiheissa malawilaisia nimiä esiintyy harvoin, 
skotlantilaisia sitäkin enemmän. Skotlanti-yhteys on palautettavissa Livings-
toneen ja etenkin John Kirkiin, kasvin ”löytäjään”. Kirk (1832–1922) oli 
presbyteeripastorin poika, joka opiskeli lääketiedettä Edinburghissa ja pal-
veli siviililääkärinä Krimin sodassa. Kirk kunnostautui jo varhain erityisesti 
kasvitieteen alalla.1  

Kasvitiede ja lääketiede kytkeytyivät läheisesti toisiinsa Skotlannin 
yliopistoissa, joissa materia medican, lääkeaineiden tieteen, opetus ja tutki-
mus oli perinteisesti ollut vahva. Materia medican laitokset, jotka olivat 
olleet kasvitieteen haaroja, ottivat Edinburghissa ja Glasgowssa 1800-luvun 
puolessavälissä omakseen nopeasti nousevan uuden tieteenalan, farmakolo-
gian. Farmakologia, kokeellinen ja soveltava tiede, oli kehittynyt vuosisadan 
alkupuolella ripeästi etenkin Ranskassa ja Saksassa. Skotlantilaiset materia 
medican asiantuntijat, joiden alaisuudessa myös Kirk opiskeli, olivat erityi-
sen kiinnostuneita lääkekasveista ja myrkyistä, joista monet saatiin tropiikis-
ta. Eräs Kirkin opettajista, Robert Christison (professorina Edinburghissa 
1822–1877) teki kokeita Calabarista (nykyisestä Nigeriasta) saaduilla myr-
kyllisillä pavuilla. Christisonin seuraaja, Thomas Fraser, eristi tästä pavusta 
sen vaikuttavan alkaloidin, eseriinin. 2  Juuri Fraser tuli tunnetuksi myös 
strophanthinin keksijänä.  

Kirkin kasvitieteelliset ja muut ansiot olivat 1850-luvun lopulla niin 
huomattavat, että hänellä oli ilmeisesti vahvat mahdollisuudet jopa Kewin 
johtotehtäviin. Hänet rekrytoitiin kuitenkin Livingstonen Sambesin-
retkikuntaan 1858.3 Retkikunta oli aluksi Livingstonen uran huipentuma. 
Hän oli saanut korkeimpien brittiläisten poliittisten, tieteellisten ja kirkollis-
ten piirien tuen suunnitelmalleen avata Sambesi-joki ”valtatieksi” Keski-
Afrikkaan. Tätä väylää pitkin lähetyssaarnaajat, kristityt kauppiaat ja siirto-
laiset toisivat Sambesin ja Shiren varsille sekä kristinuskon että ”laillisen 
kaupan”, joka tekisi lopun Itä-Afrikan orjakaupasta. Livingstonen suositut 
luennot englantilaisissa yliopistoissa johtivat anglikaanisen Universities’ 
Mission to Central Africa (UMCA) -lähetyksen perustamiseen. UMCA:n 
lähettien piti seurata Sambesin-retkikuntaa ja edetä sen jokihöyrylaivan 
avulla Shiren ylämaille perustamaan ensimmäistä pysyvää lähetysasemaa.4 

                                                 
1 Liebowitz 1999. 
2 Weatherall 2009 (1996), 260–261. 
3 Liebowitz 1999, 10–12. 
4 Chadwick 1959; Jeal 1973. 
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Livingstonen retkikunta kiinnosti suuresti brittiläisiä tieteellisiä piirejä ja 
kaupallisia tahoja, jotka tukivat hanketta. Puuvillan lisäksi oltiin kiinnostut-
tu kaikista afrikkalaisista tuotteista tai luonnonaineista, joilla oli kaupallista 
potentiaalia. Kirk, jonka piti lähettää näytteitä Kewiin, oli tässä avainase-
massa. Kirkin ”löytämiin” paikallisiin kasveihin kuului strophanthuksen 
lisäksi mang’anjojen viljelemä puuvillalajike, samoin kuin cinchonan suku-
laispuu (mukundukundu) jonka kaarnaa käytettiin kuumelääkkeenä. Kuten 
Lawrence Dritsas on todennut, Kirkin työ perustui tärkeiltä osin paikallisiin 
informantteihin (jotka jäivät usein nimettömiksi). Kirkin tutkimuksista on 
kuitenkin havaittavissa jälkiä paikallisesta tietämyksestä.1 

Sekä Sambesin-retkikunta että UMCA:n lähetyshanke päättyivät fias-
koon vuoteen 1863 mennessä. Joki osoittautui paljon vaikeakulkuisemmaksi 
kuin Livingstone oli kuvitellut, Shiren ylämailla riehui sota yaojen ja 
mang’anjojen välillä, ja pahin nälänhäta vuosikausiin teki seudusta katastro-
fialueen 1860-luvun alussa. Epäonniset lähetit sotkeutuivat paikallisiin  
sotiin ja menettivät monia miehiä tauteihin, etenkin malariaan, jonka vaaral-
lisuutta Livingstone oli vähätellyt. Myös Livingstonen retkikunta koki ras-
kaita tappioita ja selvinneet jäsenet kuten Kirk menettivät pitkälti uskonsa 
Livingstoneen, jonka maine ryvettyi pahoin.2  

Toisin kuin Livingstone, Kirk palasi Britanniaan entistä maineik-
kaampana 1863. Hän oli nyt paitsi ansioitunut lääkäri ja botanisti, myös 
parkkiintunut Afrikan-kävijä ja tutkimusmatkailija, jolle oli käyttöä imperia-
lististen intressien voimistuessa Euroopassa. Vuonna 1866 hänet nimitettiin 
brittien Sansibarin-konsulaattiin lääkäriksi. Hän yleni nopeasti poliittisiin 
tehtäviin ja 1873 konsuli-kenraaliksi, koko Itä-Afrikan tärkeimmäksi britti-
läiseksi virkamieheksi. Kirk ajoi imperiumin etuja ja Itä-Afrikan orjakaupan 
vastaista kampanjaa aktiivisesti yli 20 vuotta, ja hänet aateloitiin 1881.  
Koko Sansibarin-uransa aikana Kirk harjoitti aktiivisesti kasvitiedettä. Hä-
nellä oli saarella oma kasvitieteellinen puutarha, johon hän usein vetäytyi 
hallintokaupungin kiireistä. Kirk jäi diplomaatin tehtävistä eläkkeelle 1887 
ja palasi Britanniaan, missä hän jatkoi toimintaansa monipuolisena Afrikan-
asiantuntijana.3 

Britanniassa Kirk tunnustettiin strophanthus komben löytäjäksi ja  
Fraser strophanthinin keksijäksi. Tarvittiin kuitenkin lääketeollisuuden mu-
kaantuloa ennenkuin uusi lääke saatiin markkinoille. Kun Fraser luennoi 
tutkimuksistaan British Medical Associationin vuosikokouksessa Cardiffissa 
                                                 
1 Dritsas 2005, 144 ja useassa kohdin. (Dritsaksen väitöskirjan pohjalta julkaistaan kirja 
vuoden 2010 alussa.) 
2 Chadwick 1959; Jeal 1973. 
3 Coupland 1928, Liebowitz 1999. Vuonna 1888 Kirk liittyi skotlantilaisen ystävänsä (ja 
Glasgow’n kenties vauraimman liikemiehen) laivanvarustaja William MacKinnonin perus-
taman Imperial British East Africa Companyn johtokuntaan. 
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1885, yleisön joukossa oli amerikkalainen lääketehtailija Henry Wellcome, 
joka oli vuosikymmenen alussa perustanut Silas Burroughsin kanssa Bur-
roughs Wellcome & Co. -yhtiön Lontooseen. Wellcome oli innokas uusien 
lääkkeiden etsijä, joka halusi yhtiölleen, joka oli tähän asti hankkinut lääk-
keensä jo tunnetuista aineista, täysin uuden tuotteen. Kuultuaan Fraserin 
tutkimuksista ja keski-afrikkalaisesta nuolimyrkystä hän uskoi löytäneensä 
etsimänsä.  

Henry Wellcome oli ollut itsekin kasvinmetsästäjä tropiikissa. Nuore-
na amerikkalaisen lääkefirman edustajana hän oli ollut Etelä-Amerikassa 
etsimässä cinchonaa 1870-luvulla. Kiniinistä tuli 1880-luvulla eräs Bur-
roughs Wellcomen tärkeistä uusista tuotteista, jota markkinoitiin tutkimus-
matkailijoille, lähetyssaarnaajille ja siirtomaa-armeijoille. Wellcome seurasi 
tarkkaan lääketieteen, farmakologian ja kasvitieteen tutkimusta ja oli hyvin 
perillä trooppisten alueiden potentiaalista uusien lääkeaineiden löytämisessä. 
Keskusteltuaan Cardiffissa pitkään Fraserin kanssa Wellcome tilasi välittö-
mästi strophanthuksen palkoja Sansibarista. Tämä lasti oli kuitenkin pilalla, 
joten Wellcome lähetti asiamiehensä suoraan Shire-joelle 1886.1 Sansibaris-
ta strophanthusta lähetti Sir John Kirk, joka antoi Wellcomelle myös Mala-
wissa toimiven Moirin veljesten yhteystiedot. Fraser puolestaan luovutti 
Wellcomelle strophanthinin valmistamisen kaavan ja neuvoja lääkkeen ke-
hittämiseksi edelleen.2 

Malawi oli tuolloin virallisen britti-imperiumin ulkopuolella, valtaosa 
maasta oli afrikkalaisten päälliköiden hallinnassa ja siellä toimi vain koural-
linen eurooppalaisia, lähinnä skotteja, kahden lähetyshankkeen ja African 
Lakes Companyn (ALC) palveluksessa. Wellcomen agentin henkilöllisyys 
on jäänyt hämäräksi, mutta maahan päästäkseen ja kombea saadakseen hä-
nen on täytynyt todennäköisesti tukeutua Kirkiin Sansibarissa, Malawissa 
toimiviin skotlantilaisiin verkostoihin ja niihin suhdeverkkoihin, joita britit 
olivat solmineet afrikkalaisten kanssa Shire-joen laaksossa Livingstonen 
matkoista alkaen.  

Agentti saattoi hankkia kombea mangan’joilta, mutta luultavammin 
makololo-päälliköiltä, jotka olivat tulleet alueelle Livingstonen palvelukses-
sa 1850-luvulla, jääneet ja perustaneet omia päällikkökuntia Shiren laaksoon. 
Makololot vaalivat sidettään britteihin ylpeydellä, ja auttoivat monia alueel-
le tulevia eurooppalaisia 1870- ja 80-luvuilla. Tuliaseisiin tukeutuen  
makololot hallitsivat jokilaaksoa, jossa mang’anja-päällikkökunnat olivat 
romahtaneet. Orjakaupan sijaan he kävivat kaukokauppaa norsunluulla ja 
öljykasveilla eurooppalaisten kauppayhtiöiden asiamiesten kanssa. Tärkein 

                                                 
1 Church ja Tansey 2007, 13–14, 47; James 1994, 125. Ks. myös Honingsbaum 2001.  
2 Henry Wellcome Thomas Fraserille 19. kesäkuuta 1885. Henry Wellcome letterbook 1. 
Wellcome Archives, AMS/MF/161, Wellcome Library, London. 
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näistä yhtiöistä oli African Lakes Company (myöhemmin African Lakes 
Corporation), jolla oli 1880-luvun alussa tusina kauppa-asemaa Sambesin 
suulta Malawi-järven pohjoispäähän saakka.1  

Wellcomen strophanthus-jahti onnistui, mutta tuli yhtiölle kalliiksi. 
Agentin palkan ja matkakustannusten lisäksi strophanthuksen palkot mak-
soivat yli 20 puntaa per pauna. Mutta Burroughs Wellcomella oli jonkin 
aikaa täydellinen monopoli uuteen lääkeaineeseen, sillä se osti kaiken 
markkinoille tulevan strophanthuksen. Uutta lääkettä oli kuitenkin testattava 
lisää ja se oli saatava yleisesti hyväksytyksi, eikä Burroughs Wellcomella 
ollut omaa laboratoriota. Näin ollen yhtiö toimitti sitä lääkäreille ja sairaa-
loihin ympäri maailmaa kokeiltaviksi. Tulokset sydäntautien hoidossa Bri-
tanniassa ja Yhdysvalloissa olivat aluksi niin positiivisia, että vuoden ku-
luessa ”Strophanthine” hyväksyttiin virallisesti Yhdysvalloissa ja myöhem-
min Britanniassa.  

”Strophanthine” oli ensimmäinen Burroughs Wellcomen uusi ja alku-
peräinen lääke ja siivitti osaltaan yhtiön nopeaa kasvua 1800-luvun lopussa. 
Yhtiö lanseerasi ”Strophanthus Tincture”-nimisen ”tabloidi”-mallisen lääk-
keen, jota käytettiin vuosisadan vaihteessa paitsi sydänlääkkeenä, myös mo-
niin muihin vaivoihin. Sitä annettiin (siirapilla makeutettuna) lapsille muun 
muassa ”hermoastmaan” ja keuhkokuumeeseen. Strophanthuksen merkitys 
yhtiölle oli myös huomattava myöhemmän tuotekehityksen kannalta, sillä 
lääkkeen kehittämisen kokemukset vahvistivat Henry Wellcomen halua 
hankkia omia tutkimuslaboratorioita, mikä toteutui 1890-luvulla Wellcomen 
noustua yhtiön hallitsevaksi omistajaksi.2 Yhtiön tutkimuslaboratoriot olivat 
ensimmäisiä lajissaan lääketeollisuudessa, ja merkittävältä osin niiden  
ansiosta Burroughs Wellcome saavutti johtavan aseman brittiläisillä lääke-
markkinoilla ennen ensimmäistä maailmansotaa. Wellcomesta tuli tieteelli-
sesti arvostettu ja luotettu merkki lääkärien keskuudessa.3 

Strophanthuksesta oli monia lajikkeita, ja vuosisadan vaihteessa bri-
teille kelpasivat vain s.komben siemenet, joita toimitettiin pääosin Malawis-
ta. Joidenkin vuosien ajan Malawin kombe oli erityisen arvostettua, ja ALC 
                                                 
1 White 1987. 75–77. ALC oli perustettu 1878 Keski-Afrikan orjakaupan syrjäyttämiseksi 
”laillisen kaupan” keinoin. Se oli aluksi niin läheisesti kytkeytynyt skotlantilaisiin lähetys-
hankkeisiin (Livingstoniaan ja Blantyreen), että sitä voisi pitää ”livingstonelaisen” skotlan-
tilaisen Keski-Afrikan ”pelastamishankkeen” kaupallisena siipenä. ALC ja Livingstonia 
operoivat Malawissa samojen höyrylaivojen varassa, niitä rahoittivat pitkälti samat varak-
kaat skotlantilaiset teollisuusmiehet jotka istuivat sekä yhtiön hallituksessa, että Livings-
toniaa hallinnoivassa komiteassa samassa kaupungissa, Glasgowssa. Ks. McCracken 1977; 
MacMillan 1970. 
2 Church ja Tansey 2007, 47–48; James 1994, 125; Osseo-Asare 2008, 280. Henry Well-
come lanseerasi ja patentoi vuonna 1884 ”tabloidi”-termin yhtiön tuottamille lääketableteil-
le. 
3 Church ja Tansey 2007. 
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oli vahvassa asemassa sen toimittamisessa. Vuonna 1901 yhtiö kaupitteli 
omaa ”Strophanthus Mandala Brand”-pakkaustaan Wellcomelle, joka oli 
kiinnostunut siemenistä. Wellcome edellytti kuitenkin että hänen tutkijansa 
E.M. Holmes varmistaisi siementen laadun. Tässä vaiheessa lääketeollisuu-
delle oli selvinnyt, että päällepäin samanlaisissa kasvin siemenissä oli huo-
mattavia eroja.1  

Myös muut eurooppalaiset hankkivat strophanthusta Afrikan-
siirtomaistaan. 1900-luvun alussa saksalaiset nousivat vahvaan asemaan 
strophanthuksen maailmanmarkkinoilla. Ennen ensimmäistä maailmansotaa 
saksalaiset tutkijat olivat kehittäneet strophanthin-ruiskeen, jota käytettiin 
sydänvaivoihin ja verenkiertohäiriöiden hoitoon. Amerikan markkinoilla 
E.R. Squibb and Sons-yhtiö yhdisti strophanthinin digitalikseen suklaapääl-
lysteisessä sydänlääkkeessä, josta tuli suosittu tuote. Sadan tabletin erä mak-
soi 16 senttiä, ja suositeltu annostus sydänvaivoihin oli yksi tabletti 3–4 
tunnin välein.2 
 
 
Päätäntö 
 
Tarkastelemalla strophanthuksen ympärille muodostuneita yhteyksiä Mala-
win, Skotlannin ja Lontoon välillä voidaan kuvaa kolonialistisesta tiedon-
tuotannosta, tuotekehityksestä ja raaka-aineiden hankinnasta tarkentaa ja 
paikallistaa entisestään. Strophanthuksen ”löytäminen” on ymmärrettävä 
laajemmassa merkitysyhteydessä, jossa ”imperialistinen” kasvitiede (eten-
kin cinchonan metsästysprosessi), farmakologian kehitys, lääkkeiden teolli-
nen valmistaminen ja kolonialistiset vuorovaikutussuhteet ovat tärkeitä osa-
konteksteja.  

Tutkimalla lähemmin Strophanthuksen ympärille muodostuneita tie-
teellisiä ja liiketoiminnallisia verkostoja, voidaan jossain määrin selvittää, 
ketkä hyötyivät siitä, että John Kirk ”löysi” strophanthus komben. Hyötyjiin 
kuului Kirk itse, jonka tieteellisiä ansioita ja taloudellisia yhteyksiä Britan-
nian tiedelaitoksiin ja lääketeollisuuteen tapaus edisti. Samoin Thomas Fra-
ser, farmakologian pioneeri Skotlannissa, joka sai kunnian strophanthinin 
keksimisestä. Skotlannissa uudesta tuotteesta hyötyi ainakin myös African 
Lakes Company, myöhemmin African Lakes Corporation, joka toimitti sitä 
markkinoille. Anglo-amerikkalaisessa lääketeollisuudessa varhainen voittaja 
oli Burroughs Wellcome, jolle strophanthin oli ensimmäinen kokonaan uusi 
lääke, jonka markkinoita Yhdysvalloissa ja Britanniassa yhtiö hallitsi aluksi. 

                                                 
1 Henry Wellcome F.M. Moirille 3. tammikuuta 1901. Burroughs Wellcome & Co., Private 
Letterbook 5, 820. Wellcome Archives, AMS/MF/180. Wellcome Library, London. 
2 Osseo-Asare 2008, 280. 
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Onnistunut strophanthuksen metsästys ja uuden lääkkeen keksiminen ja 
tuottaminen antoi Henry Wellcomelle liikevoittojen lisäksi pontta suunnitel-
la yhtiön omia lääkelaboratorioita, jotka näyttelivät keskeistä osaa sen myö-
hemmässä menestyksessä. Strophanthin hyödytti myös apteekkeja jotka 
möivät sitä, lääkäreitä jotka käyttivät sitä menestyksekkäästi ja potilaita, 
jotka saivat siitä apua. 

Strophanthus oli tehokas afrikkalainen nuolimyrkky, ja ainakin  
Ghanassa myös lääke, jonka eurooppalaiset – afrikkalaisten myötävaikutuk-
sella – ottivat haltuunsa, nimesivät uudelleen ja josta he jalostivat moderneja 
pillereitä ja ruiskeita. Tässä prosessissa aineen afrikkalainen alkuperä ja 
paikallinen asiantuntemus häivytettiin. Myös Malawista hankitun strophant-
huksen historiassa afrikkalaiset toimijat ovat vaikeasti tunnistettavissa siirto-
maalähteiden avulla. Niistä kuitenkin ilmenee, että Kirk sai kombea päällik-
kö Chibisan (k. 1863) alueelta, ja että ALC hankki sitä makololo-päällikkö 
Williamin mailta 1901. On myös huomattavaa, että kombe -nimessä Mala-
wista hankittu strophanthus säilytti viitteen paikalliseen alkuperäänsä.  
Tarvitaan kuitenkin paikallistasolle pureutuvaa lisätutkimusta, jotta ymmär-
täisimme paremmin lääkkeiden ja myrkkyjen historian avulla siirtomaa-ajan 
tiedontuotantoa, kommunikaatiota, konflikteja ja yhteistyötä afrikkalaisten 
ja eurooppalaisten välillä.  
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VII Yrittäjyys 



 

Voiko humanistisen osaamisen tuotteistaa? 
Jorma Wilmi 
 
 
Yrittäjyyden puolestapuhujia riittää 
 
Maamme historiasta ei löydy aikakautta, jolloin yrittäjyyden ilmapiiri on 
ollut niin suosiollinen kuin 2000-luvun alussa. Se näkyy jo uusien yritysten 
perustamisinnossa. Alkuvaiheen byrokratia on karsittu vähimmilleen. Toi-
minimen voi polkaista pystyyn yhdellä lomakkeella muutamassa minuutissa. 

Yrittäjyystoimintaan houkuttava ja sitä tukeva infrastruktuuri on  
osoitettu Suomessa huippuluokaksi kansainvälisin mittarein. 1  Sen lisäksi 
yrityksen perustamiseen ja alkuvaiheen turvaamiseen saa mitä erilaisinta 
neuvontaa, ohjausta, opastusta ja koulutusta. Tarvittaessa valmennetaan ja 
mentoroidaan. Kummiyritykset ja sukupolvenvaihdosten vertaistuet koetta-
vat luotsata tilannetta, kun suuret ikäluokat ovat eläköitymässä ja kymmenet 
tuhannet pajat ja puodit uhkaavat jäädä ilman jatkajaa. Taloudellisen tuen 
instrumentteja löytyy starttirahasta Finnveran rahoitusarsenaaliin. On yritys-
hautomoja ja teknologiapuistoja. Siinä missä puhutaan kasvuyrityksistä ja 
kansainvälistymisestä ei ole unohdettu maaseudun mahdollisuuksia eikä 
alueellista yrittäjyyttä. Erityistoimia on suunnattu naisyrittäjyyteen. Maa-
hanmuuttajat ja nuoret katsotaan voimavaroiksi. Yrittäjyyden ja työnteon 
esteitä on madallettu vammaisilta ja muilta, joiden työpanos ei yllä terveiltä 
odotettavalle tasolle. On syntynyt käsite sosiaalinen yritys. Saa nähdä, koska 
aletaan puhua senioriyrittäjyydestä. Virkeää ja koko elämänsä työntekoon 
tottunutta vanhusväestöä meillä tulee riittämään. 

                                                 
1 Esim. World Economic Forum. Ulkoasiainministeriön kauppapoliittinen julkaisu 
17.9.2009. Viitattu 18.11.2009. http://www.kauppapolitiikka.fi/public. 
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Yrittäjyyttä opettamalla vastattiin 1990-luvun lamaan. Vuonna 1997  
työvoimakoulutuksen volyymistä yrittäjäkurssit kattoivat noin seitsemän 
prosenttia. Ajanjakso 1995–2005 nimettiin yrittäjyyden vuosikymmeneksi. 
Yrittäjyyteen liittyvän koulutuksen semanttiset käsitteet olivat – ja ovat 
edelleen – jossain määrin sekavat. Yrittäjyysopetuksesta on tullut yläkäsite, 
joka kattaa sekä ulkoisen yrittäjyyden edistämisen yrittäjyyskoulutuksella 
että ns. sisäisen yrittäjyyden nostamisen yrittäjyyskasvatuksellisin keinoin. 
Lisäksi on monenkirjavaa konsultointia ja valmennusta.1 

Yrittäjyysopetuksella saavutettiin kiistatta tuloksia, mutta ei aina toi-
votusti. Kun laman seurauksena työpaikkansa menettäneistä keski-ikäisistä 
saatiin kokoon heterogeeninen ryhmä, jossa jokaisesta kaivettiin esiin kaa-
vakepohjia käyttäen yrittäjälle tärkeitä persoonallisuuspiirteitä paneutumatta 
osallistujien taustoihin, ei ollut ihme, että mentiin hakoteille. Ajatus, että 
jokaisesta oli koulutettavissa yrittäjä, saavutti pian päätepisteensä. Toista 
ääripäätä edusti vanha käsitys, ettei yrittäjyyttä voi opettaa.2 Tänä päivänä 
voitaisiin vuosien suunnan hakemisen jälkeen kysyä: voiko yrittäjyyttä opet-
taa syvällisesti muu kuin taustaltaan itsekin yrittäjä? Vähitellen saavutettiin 
jonkinasteinen yksimielisyys siitä, että yrittäjyyden kynnyksiä voidaan ma-
daltaa sopivalla koulutuksella, jossa otetaan huomioon yksilölliset yrittäjyy-
den tavoitteet ja tarpeet. Suomessa yllettiin vuonna 2007 ensimmäistä kertaa 
yli 300 000 yrityksen varantoon. Syvimmän laman aikana 1990-luvun puoli-
välissä niitä oli vain 185 000.3 Uusien yritysten perustamisinto ei tietenkään 
johtunut pelkästään opetuksellisesta tuesta, vaan mahdollisuuksien avautu-
misesta toimintaympäristön muutosten vanavedessä. 

Yrittäjyyden tärkeys on nähty maanosassamme laajemmissa koulutus-
poliittisissa yhteyksissä, jotta saadaan takaisin menetettyä kilpailukykyä ja 
ollaan iskussa tulevaisuudessa. Euroopan unionin komissio julkaisi vuonna 
2003 ns. yrittäjyyden vihreän kirjan. Siinä todetaan, että koulutusjärjestel-
mien olisi osaltaan kannustettava yrittäjyyteen edistämällä myönteistä  
ajatustapaa, vahvistamalla yrittäjätaitoja ja luomalla tietoisuus yrittäjän ura-
vaihtoehdosta.4 Yrittäjyys on yhteiskunnan moottori ja sitä eri muodoissaan 
pidetään keskeisenä yhteiskunnan hyvinvointiin liittyvänä tekijänä. Sen  
takia yrittäjyyden edistäminen on tulossa yhä näkyvämmäksi kehittämis-
alueeksi kaikissa koulutusasteissamme. 5  Yrittäjyyden kaari ulottuukin jo 

                                                 
1 Lähinnä pienyrittäjyyteen liittyvän koulutuksen taustoista: esim. Mansio 1998; Varvikko 
ja Siikavuo 2003. 
2 Tämän tulkintamahdollisuuden nostivat esiin myös eräät maamme varhaiset yrittäjyyden 
tutkijat: esim. Marjosola 1979, 102–107. Työvoimakoulutuksen vaikuttavuuden kritiikistä: 
Nyyssölä 1996; Koskinen 1999. 
3 SVT, Suomen yritykset 2007. 
4 Komission vihreä kirja 21.1.2003. Viitattu 10.4.2006. http://www.europa.eu.int/comm. 
5 Esim. Koulutus ja tutkimus 2003–2008. Opetusministeriön julkaisuja 2004:6. Opetusmi-



323 
Voiko humanistisen osaamisen tuotteistaa? 

päiväkotitasolta huipputekniikan yliopistoihin. Tosin yrittäjyydestä puhumi-
nen pienten lasten kohdalla tuntuu retoriselta. Kengännauhojen solmimaan 
opettelu on ymmärrettävä perustaitojen harjaannuttamisena ja omatoimisuu-
teen kannustamisena. 

Yrittäjyydellä ei ole yksiselitteistä, kaikille kelpaavaa määritelmää. Jo 
se selittää suuren osan yrittäjyysopetukseen liittyvästä semantiikasta. Se on 
rikkaus ilmiön ja oppiaineen laajemman pohdinnan kannalta, mutta rasite 
yrittäjyyden tukemistoimien vaikuttavuuden kannalta. Seuraus on, että yrit-
täjyysopetus saattaa jäädä hampaattomaksi. 

Tässä yhteydessä tarkoitamme yrittäjyydellä ns. ulkoista yrittäjyyttä, 
jonka avulla luo oman työpaikkansa ja saa siitä elantonsa. Se on konkreet-
tista (liike)toimintaa, jossa yritetään tuotteistaa ja myydä pitkälti henkilö-
kohtaiseen ammattiosaamiseen liittyviä (humanistissävyisiä) tietoja ja taito-
ja. Tässä yhteydessä ei ole merkitystä eikä tarpeenkaan tehdä eroa ammatin-
harjoittamisen ja yritystoiminnan välille. 

Yrittäjyyden motiivina voi olla kokeilumieli osa-aikaisena tai suora-
nainen pakko kokoaikaisen työpaikan saamiseen. Kyse voi olla yhtä lailla 
itsensä työllistämisestä kuin ns. tiimiyrittäjyydestä. Yritys on poikkeuksetta 
pieni ja mikroluokkaa, alle 10 henkeä työllistävä. Pienessä yrityksessä saati 
yksinyrittäjänä korostuvat henkilökohtainen osaaminen ja ammattitaito, 
mutta myös työssä oppimisen prosessit. Asiakaskontaktit ovat välittömiä, 
yrityksen hallinto ohut ja päätöksenteko keskittynyt. Taloudelliset ja  
toiminnalliset riskit personoituvat. Yrityksen perustamisen taloudelliset 
kynnykset ovat kuitenkin matalat. Vastapainona ovat ahtaat taloudelliset 
resurssit ja niistä johtuvat vaikeudet toiminnan laajentamiseen. 
 
 
Lisääkö tieto tuskaa – korkeasti koulutettujen laimea yrittäjyysinto  
 
Halu yrittäjäksi on ollut maassamme kansainvälisesti mitaten korkeintaan 
matalaa keskitasoa, vaikka yritystoiminnan edellytykset ja tukitoimet ovat 
huippuluokkaa. Perimmäisenä syynä ovat varautuneet asenteet. Meitä rasit-
taa edelleen pelko epäonnistumisesta. Mörkönä ovat ehkä ajatukset taloudel-
lisesta katastrofista, vaikka suurin osa yrityksistä toimii suhteellisen pienellä 
riskillä ennakoitavilla lähimarkkinoilla. Maahanmuuttajataustainen yrittäjä 
uskoo kuin pukki sarviinsa, vaikka kadunkulmassa olisi ehtinyt putiikin 
pitäjä vaihtua vuosien saatossa tiuhaan tahtiin. Toisaalta virheellinen ratkai-
su opettaa enemmän kuin jatkuva menestys. Saman erheen voi tehdä kerran, 
sen toistaminen on jo silkkaa kovapäisyyttä. 

                                                                                                                            
nisteriö, Helsinki. 
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Yrittäjyyshalukkuuden kartoituksessa päästiin vuosituhansien taitteessa kar-
rikoiden tulokseen, että vain joka kymmenes työelämässä oleva suomalai-
nen oli edes harkinnut yrittäjäksi ryhtymistä.1 Yrittäjistä oli 2000-luvun alun 
selvitysten mukaan alle 10 % akateemisen loppututkinnon suorittaneita. 
Pelkän perustutkinnon suorittaneista itsensä työllisti peräti joka viides. Yrit-
täjien yleinen koulutustaso oli noussut kahdessa vuosikymmenessä siten, 
että kun vuonna 1984 vain 35 % yrittäjistä oli suorittanut jonkin perusasteen 
jälkeisen tutkinnon, osuus oli vuonna 2003 kaksinkertaistunut 70 %:iin. 
Koulutustaso korreloi kuitenkin käänteisesti yrittäjyysaktiivisuuden kanssa: 
halukkuus laski koulutustason noustessa.2  

Tässä yleistyksessä on kuitenkin muistettava, että korkeasti koulutet-
tujen perinteisesti laimea into yrittäjäksi heijastuu pitkään tilastollisesti, 
vaikka yleinen yrittäjyysaktiivisuus onkin kääntynyt nousuun. Kun otetaan 
huomioon pelkästään uusien yrittäjien osuus eri koulutustaustan omaavista, 
korkeasti koulutettujen ryhtyminen yrittäjäksi oli 2000-luvulla suunnilleen 
yhtä yleistä kuin keskimäärin matalammin koulutettujen parissa.3 

Akateemistaustaisten kolme tärkeintä motiivia yrittäjäksi ryhtymiseen 
ovat olleet ensinnäkin luontevana pidetty askel urakehityksessä. Tämä näkö-
kohta korostui aloilla, joilta oli perinteisestikin totuttu näkemään yrittäjyys 
varteenotettavana palkkatyön vaihtoehtona. Toiseksi tärkein syy on ollut 
halu ansaita sivutuloja, mikä viittaa osa-aikaiseen yritystoimintaan. Kor-
keasti koulutettujen yrityksistä noin kaksi viidesosaa onkin jäänyt sivutoimi-
siksi. Kolmanneksi tärkeimpänä vaikuttimena on nostettu houkuttelevan 
liiketoimintamahdollisuuden havaitseminen.4 

Akateemisten yrittäjyys vaihtelee suuresti aloittain. On aloja, jolle on 
ollut tunnusomaista yrittäjyyden vakiintuneisuus ja pitkällinen professioitu-
neisuus. Näihin yrittäjiin kuuluvat mm. hammaslääkärit, eläinlääkärit, agro-
nomit ja arkkitehdit. Toista ääripäätä ovat edustaneet kasvatustieteiden,  
yhteiskuntatieteiden ja humanististen alojen koulutetut.5  

Korkeasti koulutettujen yritykset ovat olleet pieniä, suoranaisia mikro-
yrityksiä, kun niistä yli kaksi kolmasosaa työllisti vain omistaja-yrittäjänsä. 
Akateemisen pienyrittäjätutkinnon suorittaneet työllistivät 2000-luvun alus-
sa keskimäärin neljä henkeä.6  Yrittäjän taustalla oli vankka työkokemus 

                                                 
1 Esim. Suomen Gallup 2000. 
2 Paasio ja Pukkinen 2006. Helsingin Sanomissa oli 5.11.1999 paljon puhuva artikkeli 
otsikolla ”Yrittäminen ei kiinnosta korkeasti koulutettuja suomalaisia”. Artikkelissa siteera-
taan GEM-tutkimusta, jossa maamme jäi viimeiselle sijalle. 
3 Havainto esim. tutkimuksessa: Heinonen, Paasio ja Pukkinen 2006. 
4 Paasio ja Pukkinen 2006, 13–19. 
5 Nyyssölä 1996, 44. 
6 Kysymys on Helsingin kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen vuodesta 1994 alkaen 
järjestämästä koulutuksesta, jonka vuonna 2002 tehtyihin vaikuttavuusarviointeihin tässä 
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alalta, johon hän oli kouluttautunut. Akateeminen yrittäjä, jos kuka, oli  
asiantuntemuksensa myyjä, neljässä tapauksessa viidestä. Sama osuus  
yrityksistä toimi kotimassa. Tässä valossa ei ole yllättävää, ettei ns. kasvu-
yrittäjyys ole erityisemmin kiehtonut akateemisia yrittäjiä, vaikka korkean 
koulutuksen luulisi antavan siihen valmiuksia. Tekniikan ja luonnontietei-
den aloilla kasvuun uskottiin eniten. Yrityksen laajentamisessa ulkopuolisen 
henkilöstön pestaaminen, usein juuri sen ensimmäisen, oli melkoinen kyn-
nys. Kasvuhakuisuutta on hillinnyt kriittinen suhtautuminen omaan osaami-
seen, epäsuotuisana pidetty elämäntilanne ja laajentumisen suurina pidetyt 
riskit suhteessa hyötyyn. Tärkeintä akateemiselle yrittäjälle oli itsensä työl-
listäminen ja toiseksi tärkeintä pyrkiminen korkeaan kannattavuuteen.1 

Korkeakoulujen piirissä on viime aikoina aktivoitu innovaatiotoimin-
taa, mikä on vaativa työsarka, koska korkeasti koulutetut ovat suhtautuneet 
vähintäänkin varauksin omakohtaiseen yrittäjyyteen ja ajatus on uusi monil-
la tieteenaloilla. Lähtötasona voidaan nähdä Jyväskylän yliopiston vuoden 
2008 innovaatiotilasto: kuusi keksintöilmoitusta, 46 ensivaiheessa arvioitua 
innovaatiota, yksi tutkimuslähtöinen yritys ja kaksi myönnettyä patenttia.2 

Mielenkiinto akateemista yrittäjyyttä kohtaan on kasvanut yhteiskun-
nallisten muutosten vanavedessä. Vielä 1990-luvun alussa akateemisilta 
aloilta valmistuneiden työmarkkinat suuntautuivat perinteisesti julkiselle 
sektorille. Vuonna 1990 yrittäjistä vain seitsemällä prosentilla oli ylempi 
korkeakoulututkinto ja neljällä prosentilla tutkijakoulutus.3 Määräaikaisuus 
on sittemmin lisääntynyt myös tällä sektorilla, mikä on osaltaan hämärtänyt 
palkkatyön ja yrittäjyyden eroa. Yrittäjyyden muotojen monipuolistuminen 
ja levittäytyminen uusille alueille on lisännyt intellektuaalisia haasteita. Nii-
den puute ns. perinteisessä yrittäjyydessä on näyttäytynytkin akateemisen 
koulutuksen saaneista ongelmana, joka on luonut heille mielikuvaa yrittä-
jyydestä ”vain” rutiininomaisena toimintana.4 

Tässä yhteydessä ei ole tarpeen puuttua mitä erilaisimpiin lähestymis-
tapoihin, selitysmalleihin ja teorioihin, joita on koetettu rakentaa yritys-
toiminnan synnyn ympärille. Ei ole löydetty viisasten kiveä ennustamaan, 
kuka voisi olla potentiaalinen yrittäjä jossakin elämänsä vaiheessa. Sellaisen 
löytyminen olisi aarteenomainen työkalu yrittäjyysopetukseen. Rusinoiden 
pullan päältä kuoriminen on vieras ajatus koulutusjärjestelmiemme perus-
periaatteille, joiden yksi kulmakivi on ollut koulutusmahdollisuuksien tasa-
puolinen tarjonta. Voi kuitenkin kysyä: pitäisikö yrittäjyyskoulutuksessa sen 

                                                                                                                            
viitataan. (Varvikko ja Siikavuo 2003, 46.) 
1 Varvikko ja Siikavuo 2003, 55; Paasio ja Pukkinen 2006, 24–34. 
2 Jyväskylän yliopiston yritysasiamies Pasi Teräväisen 16.11.2009 antamat tiedot. 
3 Nyyssölä 1996, 42. 
4 Esim. Tonttila 2001. 
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vaikuttavuuden ja tehokkuuden näkökulmasta lähteä valikointiin jo nuorista 
ikäluokista lähtien? 
 
 
Humanistit yrittäjinä 
 
Akateemisesti koulutettujen yrittäjyysinto on ollut vähäinen ja humanistien 
lähes olematon. Perinteet puuttuvat ja askel yrittäjyyteen tuntuu oudolta. 
Tämä pätee varsinkin niillä humanistisen osaamisen aloilla, joilla yritystoi-
minta rakentuu tutkimukseen. Vielä 1990-luvun alkuvuosina saattoi kuulla, 
ettei humanistista tutkimusta – muutamaa pahaista kielitoimistoa lukuun 
ottamatta – voinut olla korkeakoulujen ja niihin kytkeytyneiden koulutus-  
ja tutkimuskeskusten ulkopuolella. Jo vuosikymmen myöhemmin (2004) 
Jyväskylän yliopistossa tuli tarpeen aloittaa humanistienkin yrittäjyyden 
puolesta puhuminen. Ensimmäiselle ”Omalla osaamisella työelämään”  
-kurssille voitiin ottaa 80 osallistujaa, mutta halukkaita olisi ollut tuntuvasti 
enemmän.1 

Tilastollisesti alan yrittäjyyttä on ollut vaikea kartoittaa jo senkin takia, 
että jäsentymätöntä alan yrittäjyyttä on käsitelty ”kaatoluokkana” yhdessä 
yhteiskuntatieteellisen yrittäjyyden kanssa. Pelkkä humanistinen ala ei tun-
nu riittävän kelvolliselta, vaan se on keksitty sitoa laajempaan yhteiskunnal-
liseen tutkimukseen. Ratkaisua ei voi moittia sinällään pelkästään tekniseksi, 
mutta se vaikeuttaa humanistisen yrittäjyyden jäljittämistä. Tilastokeskuk-
sen virallisessa toimialaluokituksessa luokan 72 ”Tieteellinen tutkimus ja 
kehittäminen” alaluokaksi 722 on määritelty ”Yhteiskuntatieteellinen ja 
humanistinen tutkimus ja kehittäminen”. Sen alaluokka 72200 on määritelty 
seuraavasti: ”Yhteiskuntatieteellinen perus- ja soveltava tutkimus sekä  
kehittäminen; talous-, oikeus-, sosiaali-, kasvatus-, tilasto- ja kirjastotiede 
sekä sosiologia; humanististen tieteiden alaan kuuluva perus- ja soveltava 
tutkimus sekä kehittäminen; historia-, perinne- ja kielitiede, taiteentutkimus, 
psykologia ja teologia.”2 

Humanististen alojen tutkimusyrittäjien jäljittämistä vaikeuttaa osal-
taan sivutoimisuus ja osa-aikaisuus. Pienimuotoinen, helposti uudestaan 
käynnistettävä yritystoiminta saattoi olla joinakin aikoina kokonaan keskey-
tynyt. 

Vuoden 2005 talvella tehtiin kartoitus Keski-Suomessa edellisvuonna 
toimineista humanistis-yhteiskunnallisten alojen tutkimusyrityksistä. Koh-
dejoukon ulkopuolelle jätettiin vakiintuneet koulutus- ja tutkimuslaitokset. 

                                                 
1 Tiedonjyvä 2/2004, 15.  
2 Tilastokeskus, toimialaluokitus 2009. Viitattu 24.11.2009. http://www.stat.fi/meta/ 
luokitukset/toimiala. 
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Löydöksenä oli puolitiehen kolmekymmentä pientä yritystä, joiden joukossa 
oli yksi osuuskunta. Ne olivat keskittyneet Jyvässeudulle.1 Lukumäärä ei ole 
aikaisemmin esitettyjen tulkinnanvaraisuuksien takia tarkka, mutta antaa 
kuitenkin kuvan yrittäjyyden tilasta. Mukana eivät ole varhaiset ns. luova-
alojen yrityksetkään. Teknologiapainotteisiin innovaatioyrityksiin on sit-
temmin suunnattu suuria toiveita ja niiden syntyä on tuettu myös Keski-
Suomessa. Elämys- ja viihdeteollisuus on yksi tulevaisuuden kasvavista 
aloista, joille on heti tarjolla kansainvälistä näkyvyyttä.2 

Aiemmin on koetettu vakuuttaa lukijaa siitä, ettei voida ennalta var-
muudella tietää, kenestä tulee joskus yrittäjä. Se ei silti estä pohtimasta kriit-
tisesti, hakeutuvatko humanistiseen koulutukseen sellaiset, jotka haluavat 
pysyä yrittäjyydestä mahdollisimman kaukana. Etsitäänkö suppeaa ja turval-
lista työnkuvaa? Syvennytäänkö johonkin niin hartaasti, että ei pohdita  
sivuaineopintojen valinnan perusteita? Voisivatko sivuaineet olla kokonaan 
toista maata: kaupallisia aineita, tekniikkaa, hallintoa? Haetaanko kuumei-
sesti laaja-alaista yleissivistystä?  

Vai onko niin, että äänekkäimmät yliopistokäytänteiden arvostelijat ja 
ahkerimmat luennoilta pinnaajat ovat mitä potentiaalisinta yrittäjäaineista? 
Tällöin professorin on syytä olla pitkämielinen, sillä tuo murheenkryyni 
saattaa antaa työpaikan monelle yliopistosta valmistuvalle. Ja edistää yli-
opiston ja työelämän välisten yhteyksien luomista enemmän kuin kymme-
nen teoreetikkoa yhteensä. 
 
 
Mitä humanisti osaa? 
 
Akateeminen osaaminen voidaan määrittää Ilse Erikssonin ja Johanna Mik-
kosen mukaan oman tieteenalan hallinnaksi, johon kuuluvat mm. seuraavat 
vaatimukset:3 
 

- tieteellisen ajattelun perusteet 
- tiedonhankinta, -käsittely- ja raportointitaidot 
- tutkimustaidot 
- kyky arvioida tietoa kriittisesti ja soveltaa tietoa käytäntöön 

                                                 
1 Wilmi, Jorma 2005: Yhteiskunnallis-humanististen toimialojen yrittäjien verkostoitumi-
nen Keski-Suomessa. Taustaselvitys verkostoitumisprojektin edellytyksistä. Projektityö. 
Jyväskylän aikuisopisto. 
2 Intohimo peleihin vei historiaa opiskelevan oululaisen Jussi Aution yrittäjäksi ja hän oli 
vuonna 2009 kansainvälisen pelejä valmistavan pienyrityksen toimitusjohtaja. Autio oli 
rekrytoinut poikkitieteelliseen yritykseensä myös humanististen alojen opiskelijoita ja kaksi 
maisteria (Yhteenveto, Akavan Erityisalojen järjestölehti 2/2009). 
3 Eriksson ja Mikkonen 2003. 
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- näkemys oman alan ja yhteiskunnan kannalta keskeisistä kysymyk-
sistä ja tutkimusongelmista 

- kulttuurien tuntemus, kansainvälisyys 
- kieli-, viestintä- ja vuorovaikutustaidot 
- kyky kehittyä oppijana ja oman oppimisen arvioijana. 
 

Osaamiseen kuuluu substanssiosaaminen ja nykyajan työelämässä tarvitta-
via yleisiä taitoja, käytännön osaamista. Osaamiseen niveltyy tietojen ja 
ammatillisten taitojen lisäksi persoonallisia ominaisuuksia. 

Humanistiselle osaamiselle on ominaista pyrkimys laaja-alaiseen in-
himillisen toiminnan ja käyttäytymisen tuntemukseen. Voidaan puhua yleis-
sivistyksen nälästä. Humanisti ei säikähdä sivuaineiden määrää. Opinnot, 
yleinen mielenkiinto, ympärillä olevan yhteiskunnan seuraaminen ja harras-
tuksetkin tukevat kokonaisnäkemyksellisyyden kaipuuta. Kyky sijoittaa 
yksityiskohtia asiayhteyksiinsä lienee mitä suurimmassa määrin historiapai-
notteista osaamista. Tämä osaaminen on tunnetusti toimittajien arvostamaa, 
mikä näkyy sanomalehti Keskisuomalaisen toimituksessa. 

Toinen humanistisen osaamisen piirre on käänteinen edelliseen. Se on 
halu porautua jopa suoranaisen itsensä kiduttamisen asteella johonkin sup-
peaan tutkimuskohteeseen. Humanisti puurtaa kellonympäryksen koettaen 
saada niskalenkin tutkimusteemansa yksityiskohdasta. Jos utelias kollega 
sattuisi kysymään päivän kulusta, kunnon humanisti voisi kertoa pähkäilys-
tään helposti kahden tunnin luennon verran. 

Yliopistosta valmistuvan odotetaan kykenevän toimimaan oman alan-
sa asiantuntijana. Hän sijoittuu opetus-, tutkimus-, suunnittelu- ja kehittä-
mistehtäviin. Mitä asiantuntijuus on työelämän ja erityisesti yrittäjyyden 
näkökulmasta? Kiireiset työnantajat haluavat asiaosaamista, joka näkyisi 
tutkintotodistuksista. Koska yliopistolliset tutkinnot eivät ole suoraan  
ammatillisia tutkintoja, tutkimusten työelämäsovellutukset ja opiskelijan 
työkokemus kiinnostavat. Toimitaan myös mielikuvien varassa ja tutkinto 
kauppatieteistä on kiistatta etu. Humanististen alojen tutkinnot ovat ongel-
mallisia: mitä humanisti oikein osaa? Tämän oman substanssiosaamisen 
määrittely, tuotteistaminen ja markkinointi ovat yrittäjyyden ydinkysymys. 
Pelkkä kapea-alainen, yritystoiminnan kannalta marginaalinen toimiala ei 
riitä, vaan mukaan tarvitaan toista vahvaa osaamisaluetta, nimittäin halua ja 
kykyä oppia koko ajan uutta kysyntälähtöisesti.1 

Asiantuntijuus on siis suhteellinen käsite. Onko filosofian tohtori kiis-
tatta asiantuntija? Työelämän kannalta pelkkä koulutus ei välttämättä tee 
osaamista asiantuntijatasoiseksi. Yleensä tarvitaan jonkin mittainen työhis-
toria, jossa punnitaan koulutuksella saatua osaamisen soveltamista. Palvelu-
                                                 
1 Tämä vahvistavat humanistitaustaiset yrittäjät. Esim. Syvärinen 2008. 
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markkinoinnin tutkija Jorma Sipilä on löytänyt filosofispainotteisen määri-
telmän: Asiantuntijana voidaan pitää sellaista, jolla on ”näkemyksellisyys” 
alassaan. Se näkyy ulospäin tietona, taitona ja tunteena.1 

Asiantuntijuudessa piilee subjektiivisuuden harha. Asiantuntijaksi ei 
voi julistautua – niin helppoa kuin se olisikin – vaan asema on hankittava. 
Yrittäjyyden kannalta se tarkoittaa sitä, että osaaminen on tunnustettu asian-
tuntijatasoiseksi, jos sille on kysyntää. Joku tai jokin taho on kiinnostunut 
saamaan osaamisen käyttöönsä tarpeidensa vuoksi. Ne eivät liity tapaukses-
samme humanistisen asiantuntemuksen siirtoon sellaisenaan, vaan oletetaan, 
että humanistilla on tieteelliseen tietoon ja ammatilliseen taitoon pohjautuva 
soveltuvuus ratkaista jokin ongelma. Ongelmalla tarkoitetaan tässä varauk-
seltaan neutraalia tilannetta. Esimerkiksi tarvetta tietää, kuinka jokin organi-
saatio on syntynyt ja kuinka tietämystä voidaan käyttää hyväksi sitoutettaes-
sa organisaation henkilöstöä. Suuri kysymys kuuluukin: humanisti on  
ongelmien tuntija, mutta onko hän myös niiden ratkaisija? Yrittäjyydenkin 
olemusta voi kuvata toinen toistaan seuraavien arjen ongelmien ratkaisuna. 
 
 
Kokemuspohjaisia havaintoja humanistisen osaamisen tuotteistamisesta  
 
Tuotteistamisella tarkoitetaan: a) ideaa, joka kaupallistetaan, b) teknologiaa, 
jota hyödynnetään tai c) osaamista, joka myydään.2 Osaaminen – asian-
tuntemus – voidaan siis nähdä tuotteeksi siinä kuin mikä tahansa tavara tai 
palvelu. Asiantuntijapalvelut ovat hyötyä tuottavat aineettomat vaihdon  
välineet, jotka syntyvät erikoisosaamisen kautta. Niille on tunnusomaista, 
että ne suurelta osin tuotetaan, markkinoidaan ja kulutetaan samanaikaises-
ti.3 

Oman osaamisen tuotteistamista suorastaan vierastettiin vielä 1990-
luvun alussa.4 Sen sisältö tulkittiin suppeimmillaan osaamiseksi, jota hyö-
dynnetään tilaajan toimeksiannosta. Tuotteistaminen jäi pelkästään kyvyksi 
tehdä operationaalisia parannuksia eikä päästy tuotteen sisällön pohtimisen 
tasolle.  

Jorma Sipilän asiantuntemuksen kiteytyksen ensimmäinen piirre, tieto, 
tarkoittaa sitä, että humanisti määrittää osaamisensa ytimen ja pyrkii sen 
kaupallistamiseen. Siinä on yrittäjyys yksinkertaisuudessaan. 

Asiantuntemuksen taitoulottuvuus on tutka, jolla humanisti pyrkii luo-
taamaan, onko osaamiselle kysyntää. Ketkä ovat kiinnostuneita siitä? Missä 

                                                 
1 Sipilä 1998, 13–15. 
2 Tuotteistamisen lukuisista määrittelyistä tässä Tiensuu 2005, 8–9. 
3 Lehtinen ja Niinimäki 2005, 9. 
4 Sipilä 1996. 
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ovat asiakkaat? Pelkkä ydinosaamisen myyminen ei usein riitä, humanistilla 
varsinkaan, vaan on tutkailtava, miten (palvelu)tuotetta on tarpeen laajentaa 
ja monipuolistaa. Kysymys on yhtäältä palvelupaketti-ajattelusta, toisaalta 
asiakkaan tarpeiden selvittämisestä. Muutoin käy niin, että humanistilla on 
omasta mielestään erinomainen ydinosaamiseen liittyvä palvelu, mutta siitä 
ei ole kukaan kiinnostunut. Ilmiötä voi verrata nyrkkipajaan, jossa joku hioo 
metallimöhkälettä vuosikausia omasta mielestään viimeisen päälle hienoksi 
tuotteeksi, mutta joutuu ihmettelemään, miksi sitä ei kukaan osta. Humanis-
tiyrittäjän salakavala ansa on, että hän tekee työtä omaksi ilokseen, ei niiden 
tarpeiksi, jotka työstä maksavat. On keskusteltu paljon, ja tässäkin artikke-
lissa jo edellä viitattu, voidaanko yrittäjyyteen oppia. Asian voi kääntää 
niinkin, että humanistin on oltava valmis oppimaan yrittäjyyden kautta.1 
Tämä ei ole itsetuntokysymys, vaan kyky muuntua osaamisensa suhteen. Se 
on seuraava porras ydinosaamisen tuotteistamisen jälkeen. Humanistin luu-
lisi olevan vahvoilla tässä lajissa, mutta tietämisen ahmiminen pitäisi muun-
tua palavaksi haluksi tehdä korjausliikkeitä. 

Kolmas asiantuntemuksen ulottuvuus, tunne, kalskahtaa yliopisto-
maailmassa hieman kummajaiselta, onhan pyrkimys objektiivisuuteen tie-
teellisen ajattelun kulmakiviä. Humanistiyrittäjän vaade subjektiivisuuteen 
ei kuitenkaan tarkoita ydinosaamisen, tieteellisen ajattelun, pelisääntö-
jen ”myymistä”, vaan eläytymistä asiakkaan ainutkertaisiin tarpeisiin.  
Asiakkaalle ei merkitse erityisarvoa meritoituminen, jota humanisti(kin) voi 
sivulauseessa nostaa esiin ikään kuin yhtenä perusteena toimeksiannolle. 
Humanistin asiantuntemuspalveluista maksava on toki kiinnostunut, mitä 
humanisti on aikaisemmin saanut aikaan, mutta häntä ei erityisemmin innos-
ta havainto, että hän on kymmenes samaa palvelua saava asiakas. Asiakas ei 
ole jonon jatke, vaan jononsa ainoa.  

Huolellinen ja rehellinen käyttökelpoisen osaamisen kartoitus ja 
markkinatuntemus ovat humanistisen yrittäjyyden lähtökohta. Se täydentyy 
ydinprosessilla eli rohkealla ja muuntumiskykyisellä asiantuntijuuden tuot-
teistamisella. (Palvelu)tuote on jaettava selkeyden vuoksi muutamaan ta-
soon. Kolme riittää: a) mikä on oleellisin palvelu asiakkaan näkökulmasta?, 
b) mikä on konkreettinen tuote? ja c) miten tuotetta voidaan laajentaa? Poh-
dittavaksi nostetaan palveluprosessit ja niiden vaihtoehtoiset sisältöratkaisut. 
Jatko kuuluu: miten humanisti osaa tasapainottaa asiantuntemuksensa kehit-
tämisen ja palveluprosessien muuntumisvaatimukset? Tuotteistamisen ei 

                                                 
1 Yrittäjän oppimisprosesseja on kartoitettu monin tutkimuksin, koska niiden tunteminen on 
avain yrittäjyyden problematiikan ymmärtämiseen ja yrittäjyyskoulutuksen vaikuttavuu-
teen. Pienyrittäjän näkökulmasta esim. Ylinen 2004. Oppiminen ja yrittäminen ”supertuo-
tannontekijänä”: Koiranen ja Peltonen 1995. 
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pitäisi jämähtää olemassa olevan tilan vakauttamiseksi, vaan käyttäen  
humanistin parhaita avuja huomisen valmistamiseksi.1 

Tässä artikkelissa ei käsitellä kilpailuasetelmaa eikä (palvelu)tuotteen 
markkinointia, mutta sen kohdetta, markkinoita, riittävän hyvin tuntematta 
ei voi olla tuloksekasta yritystoimintaa. Tämä on elämän ja kuoleman ky-
symys humanistisilla aloilla, jotka edustavat marginaalisia toimialoja. Koska 
palveluja ei voi tehdä varastoon, rajallinen asiakaskunta on tunnettava ja 
siitä pidettävä kynsin hampain kiinni. On oltava herkkyys muuttaa tuotteis-
tusta, jotta asiakassuhde jatkuisi. 

Humanistisen asiantuntijuuden tuotteistamisen strategia on mahdolli-
simman syvällinen osaamisen pilkkominen ja vahvuuksien esiin nostaminen. 
Perinteinen ajattelu heikkouksien vahvistamisesta on kyseenalainen, koska 
se syö vahvuuksia. Yrittäjällä, humanistiyrittäjälläkin, on joka tapauksessa 
kädet täynnä kaikkea muutakin yrittäjyydessä opittavaa ja jossakin tulevat 
vastaan ajan ja voimavarojen rajat. Kaikkea ei tarvitse tehdä itse. Tukea ja 
yhteistyön väyliä on jo olemassa ja uusia voi luoda tarpeen mukaan. 

Humanistiyrittäjän kohdalla voidaan puhua differointiin perustuvasta 
kilpailustrategiasta. Sitä täydentää markkinoinnissa valittuihin lohkoihin 
suuntaaminen (niche-markkinointi). Se vaatii erityisen tarkkaa markkinoi-
den tuntemusta, koska humanistiyrittäjällä on vähäiset markkinoinnin talou-
delliset voimavarat.2 

Humanistisen asiantuntijayrittäjän kannattaa nähdä vaivaa – ja mielel-
lään asiantuntijan apua – saadakseen riittävän selvän kuvan hankalasti hah-
moteltavista ja haltuun otettavista markkinoista. Tämän tiedon perusteella 
hänelle on rakennuttava käsitys, minkälaista yritystoimintaa tarvitaan nyt ja 
lähitulevaisuudessa. Niche-ajattelussa on erityisen tärkeää selvästi kiteytyä 
ja tulla markkinoiden tietoon, mitä lisäarvoa uusi (palvelu)tuote tuo asiak-
kaalle. Sen perustelu vaatii humanisteilta työtä. Lähestyminen asiakasta, 
kontaktien solmiminen, osaamisen esittely ja asiantuntijuuden tarpeellisuu-
desta vakuuttaminen saattavat kestää kuukausia, joten ns. uskon puute voi 
joskus lannistaa. Tuskin on yhtään niin ainutkertaisen asiantuntijuuden  
humanistia, joka voi laskuttaa asiakasta suoraan käytetyn ajan perusteella. 
Loppupelissä humanisti saa havaita, että tuloksiin nähden kovat ponnistelut 
syövät liiketoiminnan kannattavuutta. Mutta: humanistihan ei puurtamista 
säiky ja supliikki lienee hallussa. Turhaan vaatimattomuuteen ei ole syytä 
takertua. 

Vielä 1990-luvun puolivälissä tuotteistus saatettiin nähdä ns. räätä-
löinnin vastakohtana, vaikka tuotteistus on sen perusedellytys. Niin mitä 
selvimmin humanistisilla toimialoilla. Räätälöinti lisää asiakasarvoa ja  

                                                 
1 Laajemmista yhteyksistä Griffin ja Hauser 1996, 191–215. 
2 Niche-strategioinnin vaatimuksista esim. Vanhala, Laukkanen ja Koskinen 2002, 131. 
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tähtää siten kannattavuuden parantamiseen. Sen piirteitä on nopeampi, laa-
dukkaampi ja asiakaslähtöisempi palvelu. Nämä seikat ovat erittäin oleelli-
sia asiantuntija-osaamisen tuotteistamisessa. 

Osaamisen on täytettävä kuilu asiakkaan jo saamien palvelujen ja hä-
nen odottamiensa palvelujen välillä. Humanististen alojen yrittäjyyden piirre 
on, ettei asiantuntemuksen myymisestä voi useinkaan osoittaa suoranaista 
rahamääräistä hyötyä palvelun tilaajalle. Tilaajan on siksi vaikea tuoda esiin 
tarkasti sitä, mitä hän oikein haluaa. Koska asiakas ei itse pysty määrittele-
mään tarvettaan, asiantuntijuuden tuotteistamisen haaste on tässä esityössä. 
Voidaan puhua ”diagnoosin” myynnistä.1 Havainnollistaen: ”Potilas” ei voi 
saada lääkemääräystä ilman lääkärin diagnoosia, josta taas lääkäri saa  
palkkansa. Tässä on humanistiyrittäjän loputon mahdollisuus: luoda uusia 
tarpeita. 
 
Hyvän tuotteistuksen tunnusmerkit voidaan kiteyttää seuraavasti:2 
 
Kriteeri Kokemuspohjainen arvio humanistisilta toimialoilta 

Myytävyys ja markkinoita-
vuus helpottuu 

vaatii suuria ponnisteluja 

Tarjousprosessi tehostuu toteutuu hyvin 

Asiakaskohtainen tuotteiden 
suunnittelu tehostuu 

halu ehkä toteutusta suurempi, mutta mahdollisuudet 
rajattomat 

Laatu paranee parhaimmillaan rohkaisevaa palautetta 

Liiketoiminnan strategia 
konkretisoituu 

jää helposti selkiintymättä 

Kustannustehokkuus paranee ainakaan aluksi ei mahdollista 

Hinnoittelu selkiintyy osaamiselle rohkeasti hintalappu 

Jatkuvuus paranee stagnaatio uhkaa, mutta menestymismahdollisuuksia 
on 

Kilpailukyky lisääntyy hintakilpailussa ei mieltä, kilpailtava muuntumis-
kyvykkyydessä ja asiakaspalvelussa 

                                                 
1 Sipilä 1998, 28. 
2 Sipilä 1998, 35. 



 

Yrittäjyyden ja liiketoimintahistorian vuoropuhelua 
Juha Kansikas 
 
 
Prologi  
 
Tapasin taloushistorian professori Ilkka Nummelan hänen luennoillaan His-
torica-rakennuksessa 1990-luvun puolivälissä, jolloin opiskelin pääaineina 
historiaa ja yrittäjyyttä Jyväskylän yliopistossa. Noilta ajoilta muistan Ilkka 
Nummelan laajan asiantuntemuksen ja akateemisen huumorin, jotka siivitti-
vät opetusta. Hänen opetuksensa kannusti humanistiopiskelijoita opiskele-
maan aihepiiriä generalistisesti laaja-alaisemmin. Sittemmin olemme tavan-
neet aloittaessani sivutoimisesti taloushistorian väitöskirjaa perheyhtiöistä ja 
kirjoittaessani yhteistyössä hänen kanssaan Honkarakenne Oyj:n juhlateok-
seen puheenvuoron1.  

Professori Ilkka Nummela on tutkinut Suomen historiaa ja taloushisto-
riaa lukuisien julkaisujen myötä. Minulle on suuri kunniatehtävä, hänen 
luennoillaan filosofian ylioppilaana akateemiset opintoni aloittaneena, kir-
joittaa tähän juhlateokseen puheenvuoro. Valitsin aiheekseni sen, että pyrki-
sin kuvaamaan teoreettista keskustelua yrittäjyyden ja liiketoimintahistorian 
kohtaamisesta, ja siitä millaista problematiikkaa yhteiskuntatieteiden ja  
humanististen tieteiden metodiikkaa hyödyntävät aihealueet saattavat kumu-
loida. Yrittäjyydellä ja liiketoimintahistorialla ymmärrän erityisesti Jyväs-
kylän yliopistoa profiloineita suuntauksia, jonka edistäjiä ovat olleet Ilkka 
Nummelan lisäksi professorit Matti Koiranen, Jari Ojala ja Hannu Niitty-
kangas. Yrittäjyyden tieteenalaa ovat edustaneet Jyväskylän yliopistossa 
perheyrittäjyys, yrittäjyyskasvatus, uusi liiketoiminta ja alueellinen yrittä-
jyys. Näin ollen valitsinkin näitä aihepiirejä kuvatakseni kirja-arvioinnin 

                                                 
1 Nummela 2008b. 
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aiheeksi perheyrityksiin ja yrittäjyyskasvatukseen liittyen Frank Hoyn ja 
Pramodita Sharman teoksen ”Entrepreneurial Family Firms”, ja muita aihe-
alueita käsitelläkseni Bridgen, O’Neilin ja Martinin teoksen ”Understanding 
Enterprise”, joita arvioin seuraavissa kappaleissa.1 
 
 
Perheyrittäjyyden elinkaarimallit  
 
Professori Frank Hoy Yhdysvalloista (Worcester Polytecnic Institute) ja 
professori Pramodita Sharma (JMSB, Concordia University) Kanadasta ovat 
perheyrittäjyyden kansainvälisesti tunnettuja tutkijoita. Sharman näkökulma 
on johtamiseen ja johtajuuteen hänen professuurinsa perusteella suuntautu-
vaa tutkimusta, kun Hoy edustaa yrittäjyyttä ja yrittäjäperheitä tutkivaa 
osaamista. Professori Hoylta henkilökohtaisesti Jyväskylän yliopistossa lo-
kakuussa 2009 Entrepreneurial Family Firms -kirjan saaneena oli vaikutta-
vaa huomata, miten perheyritykset ovat nousseet tutkimuksen kohteena per-
heyrittäjyyden (family entrepreneurship) keskustelun intresseiksi. Tähän 
saakka tieteellisen keskustelun kansainvälinen vertaisarvioitu tutkimus  
perheyrityksistä on keskittynyt perheyritysten johtamisen ja johtajuuden 
haasteisiin (family business management). Tieteelliset lehdet kuten Family 
Business Review, Entrepreneurship: Theory & Practice ja Journal of  
Business Venturing ovat julkaisseet viime vuosien aikana kasvavassa määrin 
perheyrityksiä yrittäjyyden tutkimuksen lähtökohdista arvioivaa tutkimusta.  

Hoyn ja Sharman teoksen elinkaariajattelua voidaan pitää onnistunee-
na valintana perheyritysten ominaisuudet kuten jatkuvuus ja sukupolven-
vaihdokset huomioiden. Evoluution teemaa on käsitelty aiemmin useista eri 
näkökulmista 2 . Hoy ja Sharma kokoavat kauppatieteiden näkökulmasta  
keskustelua oppikirjan muotoon. Uutuusarvo teoksessa on se, että teoksen 
näkökulmaksi on ennen kaikkea valittu perheyrittäjyys (family entrepre-
neurship research). Kyseessä on ennen kaikkea opetukseen suunnattu teos, 
joka on kirjoitettu tieteellisiä lähdeviitteitä ja lähdekirjallisuutta käyttäen. 
Pedagogisina ratkaisuina havainnollistavat esimerkit, kysymyssarjat, yh-
teenvedot, keskusteluaiheet ja ehdotukset lisälukemistoksi aiheesta tukevat 
korkeakouluissa tapahtuvaa opetusta, joiden käyttöön teos on suunnattu.  

A-osa Entrepreneurial family firms: Cycling through the (st)ages of li-
fe koostuu sekä elinkaarien analyysista eri yksiköiden, kuten yksilön,  
perheen, yritysten ja alueen tasoilla. Kappale käy yksityiskohtaisesti arvioi-
den elinkaarta eri tasoilla aloittaen siitä, että elinkaari synnystä, kasvusta, 
kypsyysvaiheesta ja laskusta on muokannut käsitystämme sen käsitteestä. 
                                                 
1 Bridge, O’Neill ja Martin 2009; Hoy ja Sharma 2010. 
2 Ks. esim. Hjerppe 1990; Lamberg, Näsi, Ojala ja Sajasalo 2006; Ojala 1999. 
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Elinkaaren käsite on monitieteellinen ja sen alkuperä on luonnontieteissä, 
biologiassa. Olisi ollut mielenkiintoista kuulla kirjoittajien toimesta enem-
mänkin arviointia siitä, miten biologiasta lähtevä selitysmalli soveltuu 
kauppatieteisiin. Kritiikki tätä kohtaan lienee ollut ymmärrettävää, sillä  
empiirisiin tuloksiin perustuvien ajatusmallien tuominen esimerkiksi lajien 
kehityksestä ja synnystä kauppatieteisiin, organisaatioiden eloon, ei voi olla 
täysin suoraviivaista. Miten ja millä tavoin tämä kehitys on tapahtunut, sii-
hen tämä teos ei ota kantaa, vaan aloittaa melko suoraan elinkaarista osana 
kauppatieteiden yleistä keskustelua. Biologiasta kauppatieteisiin astuva ajat-
telu liittyy myös evolutionääriseen taloustieteeseen, joka kansantalous-
tieteen lisäksi sopii esimerkiksi kauppatieteiden, ja perheyritysten rutiinien, 
valintojen ja valikoitumisen tutkimiseen.1 Evolutionäärisyyden, johon elin-
kaariajattelu voitaneen laskea osana evoluutiota, tutkiminen kauppatieteissä 
ei ole kritiikittömästi hyväksyttyä. Ovatko yritykset luonnossa esiintyviin 
lajeihin verrattavia organismeja, joita voidaan lähestyä samalla ajattelutaval-
la evoluutiosta, kamppailusta ja lajien häviämisestä? Kyseessä on keskustelu, 
joka palaa siihen, onko ihminen ja hänen rakennelmansa osa luonnon evo-
luutiota. Vuosikymmenien keskustelu evolutionäärisen taloustieteen ympä-
rillä osoittaa, että aihetta ei sovi väheksyä. 

Teosta eteenpäin kantavat aidot perheyritysesimerkit osoittavat niitä 
perheyritysten ominaispiirteitä, jonka vuoksi näitä yrityksiä kannattaa tutkia 
ja niistä opettaa. Samoin vuosikymmenien aikaväli, jota perheyritykset 
edustavat, kaikuu esimerkeissä. Samalla harhaluulo perheyrityksistä pieninä 
yrityksinä karisee kuten myös uskomus siitä, että perheyritykset eivät ole 
yrittäviä. Perheyritykset synnyttävät innovaatioita, uutta liiketoimintaa ja 
kasvuyrittäjyyttä enemmän kuin monet aiheeseen suuntautuvat projektit 
pystyvät tuottamaan. Perheyrittäjyys ei ole vanhaa yrittäjyyttä vaan jatkuvaa 
uudentuvaa yrittäjyyttä. Hoy ja Sharma tuovat tämän hyvin esiin korosta-
malla sitä, että kapasiteetti tehdä muutoksia vie perheyrittäjyyttä eteenpäin. 
Jokainen perheyrityssukupolvi on yrittävä ja omistava sukupolvi, joka luo 
omanlaisensa tarinan yrittäjyydestä. 

Demografiset muutokset, kuten eliniän piteneminen, ja perheen käsit-
teen monisyisyys kuten esimerkiksi, uusperheet, on huomioitu Hoyn ja 
Sharman teoksessa. Yhteiskunnalliset postmodernit muutokset, kuten suku-
polvien erilaisuus omassa ajassaan, heijastuvat perheyrityksiin. Näitä ilmiöi-
tä on tutkittu häviävän vähän perheyrityskirjallisuudessa. Hoy ja Sharma 
pystyvät tuomaan esiin perhetutkimuksen perheen elinkaarta selittävänä 
tieteenalana ja arvioimaan samalla sitä, mitä perheen ja yksilöiden muutok-
set voivat vaikuttaa perheyritykseen.  

                                                 
1 Ks. esim. Kansikas ja Kuhmonen 2008. 
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B-osa käsittelee elinkaarimalleja yrittäjyyden eri vaiheissa. Aloitus, kasvu, 
kypsyys ja taantumavaihe arvioidaan omina kappaleinaan. Kappale tuo esiin 
myös hyvän hallintatavan perheyrityksissä ja sen, miten omistajaohjauksella 
voidaan menestyä elinkaaren eri vaiheissa. Uuden liiketoiminnan aloittami-
sen ja perheyrittäjyyden keskustelun yhdistäminen on uraa uurtavaa Hoyn ja 
Sharman teoksessa. Yrittäjäperhe generoi uutta liiketoimintaa ja sukupol-
venvaihdokset tuottavat uusia yrityksiä, esimerkkinä Suomesta Kone Oyj:n 
ja Cargotec Oy:jn syntytarina Herlinien suvussa. Innovaatiokeskustelu, yri-
tyshautomot ja uusi liiketoiminta-suuntaus ovat unohtaneet perheyritykset ja 
sen liiketoiminnan, jota perheyrittäjyys synnyttää. Hoyn ja Sharman teos 
täyttää tätä tarvetta ymmärtää yrittäjäperheiden roolia uuden liiketoiminnan 
synnyssä. Samalla korostuu se, miten kansainvälisesti perheyritysten tutki-
mus on keskittynyt liikaa kooltaan suurien perheyhtiöiden tutkimiseen ja 
siihen, miten perheyhtiöiden suvut johtavat dynastiaa. Perheyrittäjyyden 
kuva on monipuolisempi: uutta liiketoimintaa kehittävästä yrittäjäperheestä, 
perustajasukupolvesta, aina pörssiin listattuihin perheyhtiöihin saakka. 

Uuden liiketoiminnan syntyyn perheyrityksessä vaikuttavat erityisesti 
perheen yhteistyö ja konfliktit. Samalla innovatiivisen ja luovuutta korosta-
van kulttuurin liittyminen mahdollisuuksien havainnointiin vauhdittaa per-
heyritysten liiketoimintaa. Hoy ja Sharma uudentavat aloittavien yritysten 
syntyyn liittyvää keskustelua ymmärtämällä yksilöihin ja perheisiin liittyviä 
ongelmia. Arvioimalla strategiaskenaarioita ja mahdollisuuksien havain-
nointia uudistetaan samalla käsitystä siitä, miten perheyrittäjyyttä voidaan 
tutkia. Teos edustaa todella perheyrittäjyyttä, eikä perheyritysten johtamista, 
jota tieteellinen tutkimus Family Business Review:n johdolla on vuosikausia 
suosinut.  

Perheyrityksille tarpeelliseksi voi lukea kappaleen, jossa käydään läpi 
taantuvan perheyrityksen toimintamalleja. Tällaisen perheyrityksen kyky 
uudentaa yrittäjämäinen mielenlaatu ja ajattelu ovat vaikeita haasteita mo-
nelle pienyritykselle. Jälleen, teos synnyttää perheyritysten ja innovatiivi-
suuden rajapinnoissa olevia tutkimuskysymyksiä, jotka kaipaisivat lisää 
tutkimusta. Se havainto, miten perheyrityksessä omistava ja yrittävä perhe 
voi aiheuttaa taloudellisia ongelmia, on merkittävä. Perheen voimakas iden-
titeetti ja perheen voimakas hallinta ja kontrolli ovat kaksiteräisiä miekkoja: 
toisaalta ne ovat voimavaroja perheyrityksen menestymiselle ja toisaalta ne 
voivat suistaa perheyrityksen yrittäjyyttä heikentävään taantumaan, jossa 
status quon tavoittelu sivuuttaa yrittäjyyden toiminnan.  

C-osa on Hoyn ja Sharman teoksen yhteenveto, jossa käytännönlähei-
sesti opastetaan ja ohjataan perheyrityksiä ja niiden valmentajia huomaa-
maan ne asiat, jotka teoksen kautta on tuotu esille. Omistajaohjaus, corpora-
te governance, johon kirjoittajat tarjoavat apukeinoja ja välineitä, on usein 
juuri perheyritysten ongelma. Vallan ja vastuun delegointi perheomisteises-
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sa yrityksessä on eräs ensimmäisistä testeistä kasvun tiellä. Sinänsä omista-
jaohjaus toki auttaa perheyritysten kamppailua eri elinkaarien vaiheissa, 
mutta näkökulmaa voidaan pitää vain yhtenä tapana lähestyä moninaista ja 
moniongelmaista elinkaarien vaiheita. Onneksi teos päättyy governancen 
sijaan perheyritysten yrittäjähengen arviointiin ja siihen, miten olla yrittävä 
ja yrittäjämäinen perheyritys. Governancen ohjaava, toivottavasti ei näivet-
tävä, vaikutus yhdistettynä raikkaaseen yrittäjyyteen ovat kieltämättä arjessa 
niitä tapoja, joilla perheyritykset menestyvät sukupolvesta toimeen.  

Oppikirjana perheyrittäjyyttä, ja erityisesti perheyritysten elinkaaria 
esittävänä teoksena Hoyn ja Sharman teos sopii yliopistokoulutukseen.  
Tutkijalle teos tarjoaa valikoiman tutkimusaiheita, joita ei ole tutkittu siinä 
laajuudessa, kuin niitä pitäisi tutkia. Tämä osoittaa edelleen sitä, miten vä-
hän aikaa perheyrityksiä on tutkittu ja miten paljon edelleen niitä voitaisiin 
tutkia tieteellisen tiedon uutuusarvoa menettämättä. Samalla teosta lukiessa 
kauppatieteiden nykyrooli askarruttaa; tieteelliset artikkelit ovat yli kaiken, 
ja teoksia julkaistaan verrattain vähän. Tarve kirjoille, erityisesti opetukseen 
liittyen, on ilmeinen. Suurista kustantajista ainakin Edward Elgar on jo 
huomannut tämän tarpeen perheyrittäjyyden osalta. Samaa soisi myös mui-
den kustantajien kannattavan. Perheyrittäjyyden case-materiaalien puutetta 
opetuksessa on vähitellen paikannut Family Business Case Book Annua 
l-sarja, jota Kennesaw State Universityn professori Joseph Astrachanin toi-
mesta on toteutettu useita vuosia.  
 
 
Yrittäjyyden ja liiketoiminnan perusteiden opettamisesta  
 
Verratakseni Hoyn ja Sharman perheyrittäjyyttä käsittelevää teosta yrittä-
jyyden tieteenalan nykykuvaan valitsin teoksen Understanding Enterprise 
toisen kirja-arvioinnin kohteeksi. Bridgen, O’Neilin ja Martinin teos kuvas-
taa näkemystä yrittäjyydestä opetettavana sekä tutkimuksen kohteena oleva-
na aiheena. Valinnan motiivina oli vertailla yrittäjyyden opetuksen yleis-
kuvaa perheyrittäjyyden keskusteluun.  

Simon Bridge toimii liiketoiminnan konsulttina ja vierailevana profes-
sorina Pohjois-Irlannin yrittäjyyskeskuksessa. Ken O’Neill Ulsterin yli-
opiston yrittäjyyden ja Pk-yritysten kehittämisen professori. Frank Martin 
työskentelee yrittäjyyden opettajana Stirlingin yliopistossa. 

Understanding Enterprise on yrittäjyyden perusteita kuvaava opetuk-
seen tarkoitettu teos. Samalla se käsittelee erityisesti uuden liiketoiminnan 
aloittamista ja yrittäjyyden syntyä. Kirjan painoarvoa lisää se, että kirjan 
kirjoittajat käyttävät viittauksia tieteelliseen kirjallisuuteen. Sinänsä yli 500-
sivuinen teos kattaa uuden liiketoiminnan unohtamatta perheyrityksiä. Alan 
kattava hakuteos se ei kuitenkaan ole vaan maisteritason peruskursseille 
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opetukseen soveltuva uusien yritysten syntyä kuvaava tenttikirja, joka sopii 
myös yrittäjyydestä mitään tietämättömälle henkilölle yleisteokseksi.  

Teos jakautuu yrityksen käsitettä kuvaavaan osaan sekä pienyrityksiä 
ja niiden ominaisuuksia sekä pienyrityksen kehitysvaiheita kuvaavaan  
osioon. Kutakin kappaletta tukevat case-tapaukset, esseekysymykset, kirjal-
lisuusehdotukset ja viitteet tukevat oppimista. Tällainen teoksen lisämate-
riaali on hyvin tavanomainen ja joskus kauppatieteiden tenttikirjallisuudelta 
voisi odottaa uusiakin avauksia lisämateriaalin osalta. Yrittäjyyttä voi opet-
taa eri tavoin, ja case- ja kysymystyylinen lähestymistapa on hyvin traditio-
naalinen tapa opettaa liiketoimintaa.  

Verrattaessa Understanding Enterprise-teosta Entrepreneurial Family 
Firms-teokseen voidaan todeta, että ensimmäisen teoksen viitteet ja lähes-
tymistapa on brittiläinen, kun jälkimmäinen onnistuu käsittelemään melko 
yleisesti perheyrityksiä koskevia haasteita ilman yhtä voimakasta kulttuuril-
lista painolastia. Silti kauppatieteiden opiskelijoiden aina silloin tällöin esit-
tämä huoli tarpeesta kirjoittaa Suomen olosuhteisiin sopivaa kurssikirjalli-
suutta ei ole aiheeton. Vaikka monet kummassakin teoksessa esitetyt asiat 
sopivat yrittäjyyteen Suomessa, kummassakin teoksessa ei voi olla huo-
maamatta kirjoittajien alkuperää ja sitä kulttuuria, jossa he asioista kirjoitta-
vat. Samalla tavalla Suomessa kirjoitetut yrittäjyyttä kuvaavat teokset tuovat 
haastatteluiden, tapausesimerkkien, lähdekirjallisuuden ja ajattelutavan 
myötä paikallisen eetoksen lukijoiden nähtäville. Usein Suomessa nämä 
yhdistyvät Yhdysvalloista heijastuvaan käsitykseen liiketoiminnasta ja yrit-
täjyydestä1.  

Understanding Enterprise ei tarjoa alan tutkijalle mitään uutta. Kor-
keintaan se mahdollistaa joidenkin asioiden tarkistamisen, kuten siihen mis-
tä alan tunnettu brittitutkija Allan Gibb kirjoitti pohtiessaan yrittäjyyden 
käsitettä vuonna 1987. Teosta lukiessa syntyy ajatus siitä, miten epäkiitollis-
ta työtä on yrittäjyyden perusteisiin paneutuvan kirjan kirjoittaminen. Kai-
ken yrittäjyyteen ja yritystoimintaan liittyvän dokumentointi opetustarkoi-
tukseen yhteen teokseen on aikaa vievä, joidenkin tutkijoiden mielestä myös 
resursseja tuhlaava suoritus. Edelleenkään ei ole hämmästelyn arvoista se, 
miksi kukaan ei ole kirjoittanut Suomessa vielä 2010-luvulle tultaessa puo-
len tuhannen sivun teosta yrittäjyyden ja yritystoiminnan perusteista äidin-
kielellämme. Understanding Enterprise-tyylisten ja sen kanssa kilpailevien 
teosten ilmestyminen vuosittain vahvistaa edelleen näkökantaa siitä, että 
asialle ei liene tarvetta. Englannin kielen vakaa yleistyminen kauppatietei-
den opetuskielenä Suomessa tukee yhä enemmän tätä tosiasiaa.  

Understanding Enterprise onnistuu tavoitteessaan, se tarjoaa kaikkea 
kaikesta, opettavalla tavalla, sopien erityisesti peruskurssien tenttikirjalli-
                                                 
1 Ks. esim. Kansikas 2007. 
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suudeksi. O’Neill ja Martin eivät ole unohtaneet esimerkiksi naisyrittäjyyttä, 
tapayrittäjyyttä, sosiaalista yrittäjyyttä, sarjayrittäjyyttä, etnistä yrittäjyyttä, 
kasvuyrittäjyyttä, yrittäjyyspolitiikkaa eivätkä perheyrityksiä, jotka jäivät 
sukupolvenvaihdoksineen vielä muutama vuosi sitten tällaisissa teoksissa 
täysin mainitsematta. Edelleenkään teos ei ole tutkimukseen tarkoitettu käsi-
kirja eivätkä edellä esimerkkinä mainittujen aiheiden tutkijat löydä teoksesta 
mitään uutta. Aihe, joka tuntuu olevan kirjan kirjoittajille tuntematon, on 
kansainvälinen yrittäjyys. Teoksessa mainitaan Hofsteden usein valtioiden 
vertailussa käytetty teoria eri organisaatiokulttuureista ja muitakin ympäris-
töön liittyviä yrittäjyyden kannalta merkittäviä tekijöitä, mutta käsitteenä 
kansainvälinen yrittäjyys unohdetaan. Samaa voi sanoa esimerkiksi maaseu-
tuyrittäjyydestä teoksen painottaessa ”kaupungistunutta” ajattelua siitä, mitä 
yrittäjyys on. Ehkä näistä virheellisesti itsestään selvinä pidetyistä ilmiöistä 
voi löytyä piilotettu viesti teoksen 500 sivun rivien välistä.  

Understanding Enterprise on hyvä esimerkki teoksesta, joka tuo uusil-
le lukijoille esiin sen runsauden, jota yrittäjyys oppiaineena pelkästään edus-
taa. Samalla vahvistuu ymmärrys siitä, että kyseessä ei ole vain erillisen 
maisteriohjelman tai kahden arvoinen kokonaisuus, vaan oma opetus- ja 
tutkimusala. Ero johtamiseen, ja esimerkiksi markkinointiin tulee tämän 
teoksen myötä selkeäksi. Understanding Enterprise on yrittäjyyden perus-
teita ja Entrepreneurial Family Firms perheyrittäjyyden ja niiden elinkaa-
rien perusteita käsittelevä teos. Molemmat teokset osoittavat niitä tarpeita, 
joita tenttikirjallisuudessa edelleen tarvittaisiin lisää. Understanding Enter-
prise tuo esiin huolen siitä, miten perusteos voi kattaa kaiken yrittäjyydestä 
ja sen moninaisista aloista. Entrepreneurial Family Firms haastaa taas mei-
dät kirjoittajat sen osalta, miten käsiteltävää aihetta voisi syventää spesifissä 
aihepiirissä jäämättä liian yleiselle tasolle. Samalla molemmat teokset  
armahtavat ammattitutkijaa jälleen lisäämällä ymmärrystä siitä, että kurssi-
kirjat harvoin ovat täydellisiä. 
 
 
Yrittäjyyskasvatus metaforana – yrittäjyyshistoriaa?  
 
Molemmat edellä tehdyt kirja-arvioinnit käsittelevät yrittäjyyskasvatuksen 
laajaa kenttää edustavia teoksia. Niiden molempien tarkoitus on olla tukena 
opetettaessa yrittäjyyttä. Ne tukeutuvat tieteelliseen tutkimukseen ja yritys-
ten kehittämistyöhön, mutta niiden kontribuutio on ennen kaikkea yrittä-
jyyskasvatus.  

Yrittäjyyskasvatus on pedagogiikkaa, oppimistapoja ja opetusta ar-
vioiva tutkimusalue. Yrittäjyyskasvatus suuntaa yrittäjyyteen ja yrittäjäksi 
oppimiseen yhdistämällä teoreettista opetusta ja käytännönläheistä liiketoi-
minnan harjoittelua kauppatieteiden ja kasvatustieteiden risteyskohdassa. 
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Yrittäjyyskasvatusta voidaan kehittää opiskelijan, opettajan ja opetettavan 
aiheen suhteita arvioimalla dialogin keinoin.1 Vanhakantaisesta ”kasvatus” 
käsitteestä huolimatta yrittäjyyskasvatus tarkoittaa siis ennen kaikkea post-
modernia tapaa opiskella yhdessä ongelmalähtöisen oppimisen keinoin osal-
listujien asiantuntijuutta lisäämällä yrittäjyyden substanssia.  

Yrittäjyyskasvatuksen lisäksi voidaan puhua yrittäjäkasvatuksesta, jo-
ka suuntaa päivittämään pienyrittäjien taitoa toimia yrittäjänä. Tämä voi-
daan nähdä esimerkiksi sukupolvenvaihdoksessa jatkajasukupolvelle suun-
nattuna opetuksena2. Yrittäjyyskasvatus yhdistää kauppa- ja kasvatustieteitä 
edelleen varsin poikkeuksellisella tavalla synnyttäen tietoa kahden tieteen 
alan rajapinnassa. Tämä saavutus synnyttää paitsi analyyttista runsautta, 
myös aiheiden kirjoa, joka ei olisi mahdollinen vain toista tiedettä edistä-
mällä. Talous- ja kauppatieteiden maailmassa kansataloustieteen, tilasto-
tieteen ja matematiikan välillä vastaava looginen metamorfoosi on mahdol-
linen. Yrittäjyys, luonteeltaan monitieteellisenä ja avoimena uusille avauk-
sille, voisi yrittäjyyskasvatuksen lisäksi saada vastaavia läpimurtoja psyko-
logian (perheet, yrittäjä, käyttäytyminen, päätöksenteko) alueella sekä liike-
toimintahistorian ja yrittäjyyden kentissä. Voisiko, kuten yrittäjyyskasvatus, 
syntyä uusi suunta, ”yrittäjyyshistoria”, joka ei tutkisi pelkästään historian 
eikä kauppatieteiden näkökulmasta yrittäjyyttä vaan yrittäjiä pitkän aikavä-
lin keinoin, soveltamalla sekä historian että kauppatieteiden näkökulmasta 
analyysia. Kyseessä ei olisi siis historian tutkimus, eikä laadullinen case 
study-kauppatieteen tutkimus.  

Tällainen metamorfoosi on tieteessä arkipäiväinen. Perheyritystutki-
mus on täynnä tieteellistä vertaisarvioitua tutkimusta, joka lainaa kahdesta 
tai useammasta oppiaineesta ja tuottaa uutta tietoa. Tyypillisenä esimerkkinä 
voidaan pitää laskentatoimen ja perheyrittäjyyden tai rahoituksen ja perhe-
yrittäjyyden artikkeleita, joiden määrä on kasvanut viime aikoina. Tämän 
taustalla ovat laskentatoimen ja rahoituksen tutkijat, jotka ovat kiinnostuneet 
esimerkiksi perheyritysten agenttikustannuksista ja tuottavuudesta. Esi-
merkkejä tällaisesta monitieteellisestä vuoropuhelusta ovat kansainvälinen 
vertaileva tutkimus 3  sekä esimerkiksi strategiatutkimuksen, liiketoiminta-
historian ja perheyritystutkimuksen parissa tehty tutkimus4. 

Yrittäjyyshistorian luonnetta voidaan lähestyä arvioimalla tutkimusta, 
jossa neljännen sukupolven perheyritystä, joka on perustettu 1920, tutkitaan 
tavoitteena vastata siihen tutkimusongelmaan, miksi perheyritys on selvin-
nyt yritystä elinaariteorian mukaan kohtaavista taantumista? Aihetta voidaan 

                                                 
1 Kansikas ja Murphy 2010. 
2 Kansikas ja Kuhmonen 2008. 
3 Amatori ja Jones 2003. 
4 Kreiser, Ojala, Lamberg ja Melander 2006. 
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lähestyä tyypillisen kauppatieteen laadullisen tutkimuksen keinoin, haastat-
telemalla suvun elossa olevia perheen jäseniä, jotka ovat toimineet perhe-
yrityksessä. Samoin yrityksen ulkopuolisia johtajia ja avainhenkilöitä voi-
daan haastatella. Kauppatieteestä tämän tutkimuksen erottaa pitkä aikaväli: 
yleisesti kauppatiede ja perheyrittäjyys tutkivat jonakin tiettynä hetkenä 
tapahtuvaa asiaa – aineisto kerätään tiettynä hetkenä, usein kyselylomakkei-
den tai haastatteluiden keinoin, ja syntyy väläyksen omainen omaan aikaan-
sa sidoksissa oleva analyysi siitä, miten jokin voi olla. Kyse on siis piste-
mäisestä ajankohdasta, jolloin aineisto on kerätty ja jona se analysoidaan. 
Yrittäjyyshistoria voi olla pistemäisyyden, tai perinteisesti historiantutki-
musta kuvaavan lineaarisuuden sijaan luonteeltaan syklistä yrittäjyyttä, joka 
tutkii tiettyä aihetta läpi yrityksen menneisyyden ja nykyisyyden.  

Analysoimalla vuosikymmenien tapahtumia tapaustutkimuksen kei-
noin päästään osittain irti tästä sokeudesta, jonka yleinen kauppatiede  
aiheuttaa. 1920 perustettua perheyritystä ja sitä, miksi se selvisi sitä  
kohdanneista taantumista, edustavat haastatteluiden lisäksi kirjanpito, do-
kumentit, kirjeet ja esimerkiksi sanomalehdistön uutisointi. Useiden vuosi-
kymmenien ajalta voidaan kerätä laaja, tapaustutkimuksen tavoin, monipuo-
lisesti jäsentyvä aineisto yhdestä yrityksestä tutkimalla kauppatieteellisen 
tradition mukaisesti fokusoitua yksityiskohtaista tutkimusongelmaa vuosien 
aineistojen halki. Liiketoimintahistoriasta tällaisen tutkimuksen erottaa ehkä 
perinteisen historian tutkimukselle tyypillisen kronologisuuden puutteen 
lisäksi se, että laadullinen tässä hetkessä tehtävä haastattelututkimus ana-
lyyseineen on metodillisesti yhteiskuntatieteellinen tapa tehdä tutkimusta. 
Ehkä yrittäjyyshistoria, syklinen yrittäjyys, voikin olla metodeiltaan huma-
nistista ja yhteiskuntatieteellistä perinnettä yhdistävää tutkimusta.  

Yrittäjyyshistorian metodologia soveltuu perheyritysten tutkimukseen. 
Perheyritykset ovat monisukupolvisia yrityksiä, joissa kietoutuvat historia, 
nykyisyys ja erityisesti tulevaisuudessa menestyminen yhteen. Vuosi-
kymmenien, joskus vuosisatojen ajanvirta perheyrityksissä luo aineistoja, 
joita tulisi tutkia yhdistämällä kauppatieteiden yhteiskuntatieteistä lainattua 
metodiikkaa ja humanistista perinnettä tutkia liiketoimintahistoriaa. Tällai-
nen ennakkoluulottomuus voi lisätä tieteellistä tietoa perheyrittäjyydestä 
ilmiönä uudella tavalla. 
 
 
Epilogi  
 
Taloushistorian tutkimus on hyvä esimerkki alasta, joka inspiroi, ja joka 
synnyttää monitieteellisiä aloitteita. Tämä ei olisi mahdollista ilman aiem-
pien tutkijasukupolvien työtä aiheen ymmärryksen lisäämiseksi. Samalla 
korostuu yliopistoissa opetuksen merkitys. Kohtaamalla opiskelijoita ja  
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kehittämällä heidän kanssaan asioita voi syntyä uusia aiheesta kiinnostunei-
ta tutkijoita, jotka uudentavat tieteellistä keskustelua. Hyvä opetus, kuten 
hyvä tutkimus, on kokemuksen tulos. 

Nykyiset ja tulevat sukupolvet vievät eteenpäin liiketoimintahistoriaa 
ja erilaisista näkökulmista, kuten aiemmin nimittämästäni yrittäjyyshisto-
riasta, kumpuavaa tutkimusta. Jyväskylän yliopiston kasvu on synnyttänyt 
sitä tutkijoiden ja tutkijaopettajien kriittistä massaa, jota tutkimukselta odo-
tetaan. 

Kauppatiede ja yrittäjyys jatkavat ajankohtaisten aihepiirien käsittelyä. 
Enemmän kuin tyypillistä on ollut tutkia aiheita, jotka ovat ajankohtaisia 
juuri tässä hetkessä, jota elämme. Kauppatiede keskustelee yhteiskunnan ja 
yritysten kanssa. Tämä ei tule muuttumaan. Sen sijaan voimme kysyä 
voimmeko ymmärtää kauppatieteissä esiin nousevia ajankohtaisia ilmiöitä 
tutkimalla niitä vuosikymmenien tai vuosisatojen aineistojen turvin, yhteis-
kuntatieteiden ja humanististen tieteiden metodeja hyödyntämällä? 
 



 

Suomen talouselämän vaikuttajat -artikkelikokoelma  
verkostojen tutkimuksen käytössä 
Timo Särkkä – Olli Turunen – Heli Valtonen – Maare Valtonen 
 
 
Johdanto  
 
Muutama vuosi sitten käynnistettiin Suomen talouselämän vaikuttajat  
-hanke, jonka taustalla ovat Suomen taloushistoriallinen yhdistys ja Suoma-
laisen Kirjallisuuden Seura (SKS). Hankkeen päämääränä on laatia  
pienoiselämäkerrat niistä Suomen talouselämään vaikuttaneista henkilöistä, 
joille on myönnetty jokin merkittävä neuvosarvonimi. Päätoimittajana toi-
mii professori Ilkka Nummela1. Vuoden 2009 loppuun mennessä Suomessa 
oli palkittu yli 2000 henkilöä vuori-, kauppa-, teollisuus-, maanviljelys-, 
metsä-, merenkulku-, liikenne-, matkailu- tai viestintäneuvoksen arvonimel-
lä. Heitä koskevat artikkelit julkaistaan SKS:n toimesta, ja tähän mennessä 
valmistuneet artikkelit löytyvät SKS:n Biografiakeskuksen sivuilla olevasta 
tietokannasta. Kesäkuun 2010 alussa Suomen talouselämän vaikuttajat  
-kokoelma sisälsi 836 pienoiselämäkerta-artikkelia. Kaikkiaan tietokantaan 
tulee yli 2300 artikkelia.2 

Tässä artikkelissa pohdimme millaisen tutkimuksen apuvälineen  
Suomen talouselämän vaikuttajat -kokoelma muodostaa ja kuinka sitä on 
tutkimuksessa mahdollista hyödyntää. Seuraavassa esittelemme artikkeli-
tietokannan yleisesti sekä tarkastelemme muutamien esimerkkien valossa 

                                                 
1 Toimituskunnassa ovat professori Nummelan lisäksi mukana professori Susanna Fellman 
ja professori Jari Ojala Suomen taloushistoriallisesta yhdistyksestä sekä toimituspäällikkö 
Kirsi Keravuori Biografiakeskuksesta. Toimitussihteerinä on Tuomas Möttönen. Nummela 
et al. 2008–2010. 
2 Nummela et al. 2008–2010; Aho 2006; Aho 2008; Sedercrantz, Martin ja Flinkkilä 1986.  
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miten sitä voi käyttää talouden ja liike-elämän historian ja verkostojen tut-
kimuksessa.  

Suomen talouselämän vaikuttajat -tietokannan pienoiselämäkerta-
artikkelit koostuvat kolmesta osiosta: alun tiivistelmästä (ingressistä), varsi-
naisesta artikkelista sekä matrikkeliosasta. Artikkeleissa käydään lyhyesti 
läpi kohdehenkilön elämä painottaen hänen toimintansa niitä puolia, joilla 
on ollut suurin merkitys neuvosarvonimen saamiselle sekä talouselämälle 
yleensä. Artikkelien pituus sekä painotukset vaihtelevat jossain määrin  
artikkelin kirjoittajan mukaan. Osa kirjoittajista lähestyy kohdehenkilöä 
työelämän ja luottamustoimien kautta, toiset tarkastelevat kohdettaan koko-
naisvaltaisemmin ja antavat tilaa myös muulle elämänkokemukselle. Kir-
joittajia hankkeessa on yli 130.  

Tutkimuksen kannalta matrikkeliosa on kiinnostavin, koska se sisältää 
systemaattisimmin tietoa kohdehenkilöistä. Matrikkeliosat koostuvat perus-
henkilötietojen lisäksi uraa, poliittista toimintaa ja luottamustoimia sekä 
mahdollista sotilasarvoa koskevista tiedoista. Lisäksi matrikkelissa maini-
taan saadut huomionosoitukset, kuten arvonimet, kunniamerkit ja viralliset 
palkinnot. Matrikkelissa saattaa olla myös tietoja julkisista muotokuvista, 
kohdehenkilön kirjallisesta tuotannosta tai mahdollisista muista erityisistä 
seikoista.  

Vaikka artikkelin ja sen matrikkeliosan sisältöön vaikuttavat kunkin 
artikkelin kohdalla kirjoittajan näkemykset aiheesta, on niiden sisältö kui-
tenkin melko yhdenmukaista. Julkaistut artikkelit ovat käyneet läpi sekä 
vertaisarvioinnin että kahden toimittajan käsittelyn. Tämän prosessin aikana 
artikkelien sisällöt on tarkastettu ja tarvittaessa niihin on tehty muutoksia ja 
täydennyksiä, silti sisällöissä on vaihtelua. Toinen artikkelien ja matrikke-
lien sisältöihin merkittävästi vaikuttava seikka on sen sijaan ollut 
hankalammin korjattavissa: eri kohdehenkilöistä löytyy luotettavia tietoja 
eritasoisesti. Esimerkiksi eräiden Venäjällä syntyneiden ja siellä osin vaikut-
taneiden kauppaneuvosten vaiheiden jäljittäminen on ollut hankalaa. Osit-
tain ongelmia on lisännyt se, että Suomessa 1800-luvulla toimineet venäläi-
set kauppiaat muodostivat keskenään tiiviin ryhmän ja verkoston, jolla oli 
suhteellisen vähän yhteyksiä oman ryhmänsä ulkopuolelle.  

Ajallisesti kokoelma kattaa 1800- ja 1900-luvut, minkä lisäksi siihen 
sisältyy joitakin 1700-luvulla arvonimen saaneita. 1800-luvun loppupuolelle 
saakka arvonimen saaneiden joukossa korostuvat aateliston ja porvariston 
edustajat ts. suurmaanomistajat sekä kauppaporvarit ja varhaisimmat teolli-
suudenharjoittajat. Myöhempänä aikana eli 1800-luvun lopulta lähtien arvo-
nimiä myönnettiin enenevässä määrin ns. asiantuntijoille, kuten koulujen 
johtajille, konsulteille, erilaisten yleishyödyllisten yhdistysten ja järjestöjen 
piirissä uransa tehneille sekä eri hallinnonalojen edustajille. Arvonimien 
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myöntämisessä näkyy siten koulutuksen laajentuminen ja asiantuntijayh-
teiskunnan vähittäinen muotoutuminen.  
 
 
Verkostojen tutkimuksen näkökulma talouselämään 
 
Talouselämän vaikuttajat -kokoelman eräänä pyrkimyksenä on ollut selvit-
tää paitsi kohteidensa taloudellisia, mutta myös muita yhteyksiä. Millaisia 
mahdollisuuksia aineisto siis tarjoaa verkostoista kiinnostuneelle talous- ja 
liiketoimintahistorian tutkijalle?  

Verkostot, sosiaaliset ja liiketoimintaverkostot, ovat osa yrittäjyyttä. 
Niiden merkitys on yhteiskuntatieteissä viime vuosikymmeninä korostunut 
pidemmän tauon jälkeen. Taloustieteen näkökulmasta syynä vähäiseen kiin-
nostukseen oli uusklassisen teorian täydellistä informaatiota, markkinoita ja 
rationalismia korostava tendenssi; yrittäjän kuten myös yrityksen merkitystä 
taloudellisessa toiminnassa pidettiin vähäisenä. 1  Myös kvantitatiivisen  
taloushistorian piirissä oletukset täydellisestä kilpailusta ja informaatiosta 
pitivät pintansa 1980-luvulle asti.2 Kärjistetyimmillään uusklassisen talous-
tieteen yritystä on kritisoitu mustana laatikkona: sisään menee pääomaa, 
työtä ja raaka-aineita ja ulos tulee tuotteita ja palveluita. Yrittäjän tai yritys-
johdon tehtäväksi jää tuotantopanosten optimointi ja voiton maksimointi 
vallitsevissa kysynnän ja tarjonnan olosuhteissa.3  

Institutionaalisessa tutkimuksessa vaihtoehtoja edellä esitettyyn yksi-
oikoiseen näkemykseen on syntynyt paitsi talous- ja yhteiskuntatieteiden 
myös historian piirissä. Yksilön ja kollektiivin sitovaa, markkinoiden lisäksi 
sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät huomioivaa ajattelua on kuitenkin ollut 
kauan. Esimerkiksi saksalaisen kansantaloustieteen historiallisen koulu-
kunnan edustaja Wilhelm Roscher (1817–1894) näki luottamukseen perus-
tuvat sosiaaliset ja liiketoimintasuhteet pääomana. 4  Hans von Mangoldt 
(1824–1868), Gustav Schmoller (1838–1917), Werner Sombart (1863–1941) 
ja Max Weber (1864–1920) asettivat yrittäjän taloudellisen toiminnan  
ytimeen. Sombart ja Weber korostivat yrittäjien sisäisiä ominaisuuksia rat-
kaisevina kasvun sytytyskipinöinä. Kaikki tämä loi pohjaa Joseph A. 
Schumpeterin (1883–1950) superyrittäjälle. Schumpeterin yrittäjä toimii 
luomalla uusia tuotteita, uusia tuotantomenetelmiä, avaamalla uusia markki-
noita, valtaamalla uusia raaka-ainelähteitä ja organisoimalla toimintaa. 5  

                                                 
1 Blaug 1986, 219–229; Jones 2005, 7.  
2 Broadberry 2007, 6–7. 
3 Berghoff 2004a, 42–44. 
4 Turunen 2009: 47–60. 
5 Berghoff 2004a, 36. 
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Uusien markkinoiden saavuttaminen ja uudelleenorganisointi liittyvät  
keskeisellä tavalla verkostojen hyödyntämiseen. Schumpeterin yrittäjä ei 
kuitenkaan ollut pienten ja asteittaisten parannusten tekijä vaan visionääri, 
joka saattoi talouden kehityksen kokonaan uudelle uralle: tärkeää ei ollut 
innovointi vaan strategiset päätökset olemassa olevien innovaatioiden ja 
tuotannon tekijöiden oikeasta yhdistämisestä.  

Verkostot ovat olleet osa kaupankäyntiä aina kapitalismin varhaisim-
mista iduista alkaen. Kauppa yli pitkien etäisyyksien on ollut mahdollista 
vain luottamukseen perustuvan verkoston välityksellä. Karavaanit, osuudet 
laivanvarustuksessa, kauppakonttorit vieraissa maissa, killat ja veljeskunnat 
sekä kumppaneiden ja sukulaisten kansainväliset verkostot ovat esimerkkejä 
liiketoiminnasta, jolla riskiä on koetettu vähentää. Suomalaisessa talous-
elämässä verkostot ovat olleet ensiarvoisen tärkeitä. Verkostojen tutkimuk-
sen näkökulma onkin poikinut lukuisia historiallisia tutkimuksia.1 Hartmut 
Berghoff näkee verkostot hybrideinä talouden koordinointimuotoina uus-
klassisen markkinoiden hintamekanismia korostavan ja toisaalta osin saksa-
laiseen perinteeseen nojaavan hierarkiaa, kulttuuria ja auktoriteettia koros-
tavan institutionaalisen rakenteen välissä.2  

Pitkään oli vallalla klassisesta ja uusklassisesta taloustieteestä kum-
puava näkemys, että teollistuminen löi markkinaperiaatteen läpi niin, että 
traditionaaliset sosiaaliset suhteet syrjäytyivät. Esimerkiksi Hartmutt 
Berghoff on sosiologi Mark Granovetteriä mukaillen väittänyt, että kapita-
lismi ei missään ole koskaan pohjautunut pelkkään hintamekanismiin ja että 
hintamekanismin ja talouden ulkopuoliset sitovat voimat paitsi palvelevat 
taloutta myös luovat uusia yhteistoiminnan muotoja.3 Granovetter kritisoi 
sosiokulttuuristen reunaehtojen syrjäyttämistä taloudella ja tähdentää luot-
tamukseen ja vastavuoroisuuteen pohjaavien ja niitä luovien yhteistoimin-
nallisten verkostojen merkitystä.4 Tässä artikkelissa verkostoja tarkastellaan 
Berghoffin jaottelun pohjalta kolmesta näkökulmasta:5  

 
1. Alueellisilla verkostoilla käsitetään erikoistuneiden tavarantoimittajien, 
valmistajien ja alihankkijoiden tiiviitä verkostoja, jotka antavat leimansa 
myös liiketoiminnan alueelliseen rakenteeseen. Tässä yhteydessä artikkelis-
sa tarkastellaan Savon teollisuuskapitalismin syntyä autonomian ajan lopulla 
(n. 1860–1914). 
 

                                                 
1 Ks. esim. Ojala 1997; Ojala 1999a; Karonen 2004; Kallioinen 2002; Keskinen 2005. 
2 Berghoff 2004b, 152.  
3 Berghoff 2004a, 172–175. 
4 Granovetter 1985, 481–510.  
5 Berghoff 2004a, 174–180. 
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2. Perheen, syntyperän tai uskonnon kautta muodostuvilla verkostoilla tar-
koitetaan sukulaisuuden, etnisen taustan, uskontokunnan tai yhteisen alueel-
liseen taustan pohjalle rakentuvia liike- ja sosiaalisia suhteita. Vaikka nämä 
traditionaaliset tekijät ovat olleet ikiajat liikeverkostojen taustalla, nousivat 
ne 1800-luvulla entistä merkittävämpään asemaan. Tällaisten verkostojen 
merkitystä on korostettu etenkin matalan luottamuksen yhteiskunnissa, jois-
sa valtiolliset oikeusnormit ovat olleet puutteelliset. Jaettu tausta ja yhteiset 
arvot ovat mahdollistaneet taloudellisen vuorovaikutuksen ja pienentäneet 
riskejä.1 Tällaisia verkostoja tarkastellaan venäläisten liikemiesten kautta, 
jotka muodostivat Suomessa autonomian ajalla etnisen alkuperän, kielen ja 
uskonnon vuoksi valtaväestöstä poikkeavan ryhmän.  
 
3. Strategisilla verkostoilla tarkoitetaan traditionaalisia sosiaalisia suhteita 
funktionaalisempia ja intentionaalisempia suhteita, jotka perustuvat tietoi-
seen sosiaaliseen pääomaan investointiin, kuten yhteistyöhön ulkoisten 
kumppaneiden kanssa. Asiakas- ja toimitusverkostoissa pitkäaikainen  
sujuva yhteistyö luo luottamusta osapuolten välille. Strategisia verkostoja 
käsitellään 1800-luvulla alkaneen talouselämän järjestäytymisen kautta ja 
sen uudenlaisten verkostojen kehittymisen näkökulmasta.2  
 
On kuitenkin huomattava, että vielä pitkään 1900-luvulla nämä kolme eri-
laista verkostotyyppiä limittyivät tiiviisti toisiinsa, eikä niitä niin ollen voi 
tuon aikakauden osalta täysin erotella toisistaan.3 Siten yhdellä ja samalla 
verkostolla saattoi olla piirteitä kaikista kolmesta tyypistä. Selvempi jako 
verkostomuotojen välille muodostui vasta 1900-luvun kuluessa.  
 
 
Alueellisten verkostojen merkitys Pohjois-Savon teollisuuskapitalismin syn-
nyn (1860–1914) tutkimuksessa  
 
Suomen talouselämän vaikuttajat -kokoelmasta tehtyjen hakujen avulla on 
mahdollista tarkastella, kuinka pitäjien huomattavimmat liikemiehet ja hei-
dän yritystoimintansa ovat sijoittuneet ja toimineet alueellisesti. Tietokan-
nan avulla voidaan selvittää suomalaisen kauppa- ja teollisuuskapitalismin 
syntyä, laajuutta ja luonnetta paikallisesti ja alueellisesti rajatusta näkö-
kulmasta, josta tarkasteltuna tärkeitä yritystoimintaa ohjailevia tekijöitä ovat 

                                                 
1 Tunnetuin etniseen taustaan pohjaava verkostoselitys lienee Greif 1993, 525–548. Greiffin 
lähestymistapa on sittemmin saanut osakseen kovaa kritiikkiä: Edwards ja Ogilvie 2008.  
2 Firmojen välisistä strategisista verkostoista ks. Gulati, Nohria ja Zaheer 2000, 203–215. 
Verkostojen merkityksestä teollistumiselle ks. Pearson ja Richardson 2001, 657–679. 
3 Berghoff 2004a, 175. 
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olleet esimerkiksi paikallistuntemus ja -tietämys sekä perhe- ja sukulaisuus-
suhteet. 

Pohjois-Savon modernin teollisuuskapitalismin synty ajoittuu noin 
vuosiin 1860–1914, jolloin maalaispitäjiin perustettiin lukuisia paikallisesti 
mutta myös valtakunnallisesti merkittäviä malmi- ja metsävarantojen hyö-
dyntämiseen tähdänneitä yrityksiä. Niiden perustamisesta vastasivat lähinnä 
rannikon suuret kauppahuoneet, varakkaat venäläiset liikemiehet sekä Sa-
von kauppiaskunta, jonka jäsenistä monet saavuttivat uransa aikana kauppa-
neuvoksen arvonimen. Kauppiaiden lisäksi alueen modernin teollisen toi-
minnan synnyttämisessä on huomioitava maanviljelysneuvokset, jotka muo-
dostavat sekä paikallis- että taloushistorian kannalta kiinnostavan ryhmän. 
Kyseisen arvonimen saajat ovat yleensä olleet omissa yhteisöissään merkit-
täviä ja näkyviä vaikuttajia sekä poliittisesti että taloudellisesti.  

Seuraava tarkastelu on rajattu kolmeen sisäsavolaiseen pitäjään, jotka 
olivat autonomian ajan lopulla kokoluokaltaan samansuuruisia: vuonna 
1892 Rautalammin asukasluku oli 11 673 asukasta, Karttulan 9 051 ja Suo-
nenjoen 7 036. Vertailuna mainittakoon, että Kuopion kaupungin asukas-
luku oli vastaavana ajankohtana kymmenes nykyisestä, 8 797 asukasta.  
Rautalammilla kauppiaita on mainittu olleen 15, Karttulassa 11 ja Suonen-
joellakin kymmenkunta henkeä. Kuopion kauppiaskunta oli maalaispitäjiin 
verrattuna syvempi ja laajempi, 1  kuten Suomen talouselämän vaikuttajat  
-kokoelmasta voidaan päätellä. 

Valtaosa alueen yritystoiminnasta oli tyypillisesti pienimuotoista, 
suurten maatilojen yhteydessä harjoitettua teollista tai kaupallista toimintaa: 
myllyjä, meijereitä, terva-, piki-, tärpätti- ja tiilitehtaita, kotitarvesahoja sekä 
pieniä lannoitetehtaita. Osuusliikkeen myötä perustetut osuusmeijerit,  
-myllyt ja -teurastamot vähensivät tilakohtaista elintarviketeollisuutta 1910- 
ja 1920-luvuilta alkaen.2 Suurimuotoisempi kauppasaha- ja ruukkitoiminta 
levittäytyi talousmaantieteellisesti kulkuyhteyksien ja raaka-aineiden mää-
rääminä. Rautalammin vanhinta laajamittaista teollista toimintaa edustivat 
Hackman-Wahl -kauppahuoneen perustamat Rautalammin Kuoretkosken 
(per. 1839) ja Kerkonkosken (per. 1858) vesisahat. Kerkonkosken sahaa 
isännöi Hackman-Wahl -kauppahuoneen pestaamana rautalampilainen Kor-
holan tilan isäntä Birger Westzynthius (1830–1877, maanviljelysneuvos 
1875)3, joka on hyvä esimerkki paikallisesti merkittävästä Savon teollisen 
toiminnan kehittämiseen aktiivisesti osallistuneesta maanviljelysneuvokses-
ta. 

                                                 
1 SVT VI: Väestö, 23–24, 46; Tervamäki 1989, 92. 
2 Osuustoimintaliikkeen historiasta esim. Kuisma 1999a; Inkinen 2000.  
3 Valtonen, H. 2009a; katso myös Meinander 1945. 
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Karttula oli Savon teollistuneimpia maalaispitäjiä. Merkittäviä teollisuuslai-
toksia Karttulassa olivat Savikosken (per. 1841) ja Syväniemen (per. 1862–
63) sahat ja Sourun rautaruukki (per. 1868),1 joka oli vuosina 1899–1908 
kuopiolaisen rakennusurakoitsijan Isak Löfin (1853–1911, kauppaneuvos 
1899) omistuksessa. Löfin aikana Sourun ruukista tuli Suomen kolmanneksi 
merkittävin järvimalmia käyttäneistä rautaruukeista, mutta myös sen toimin-
ta hiipui 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä Savon rautaruukkien 
kukoistuskauden päätyttyä.2  

Höyrysahateollisuudesta muodostui Sisä-Savon merkittävin teollisuu-
denala kahdesta syystä. Ensinnäkin Kymijoen latvavesien luonnolliset rajat 
asettivat toiminnan ehdot, minkä vuoksi raaka-ainetta ei voinut kuljettaa 
suurina määrinä rannikolle jalostettavaksi. Puu oli sahattava paikan päällä ja 
lastattava junavaunuihin rannikolle kuljetettavaksi, mikä vaati teollisia ra-
kennelmia ja huomattavaa työpanosta. Toiseksi sahaustoiminta ei myöskään 
vaatinut pitkälle kehittynyttä ammattitaitoa tai pitkälle jalostunutta infra-
struktuuria, minkä vuoksi myös paikallinen väestö saatettiin palkata työhön. 

Sisä-Savon teollistumiseen vaikutti Pielaveden-Iisveden välisten ve-
sistöjen kanavointi 1890-luvulla.3 Vuonna 1889 liikenteelle avattu Savon 
rata oli lopullinen sysäys alueen metsävarantojen laajamittaiselle hyödyn-
tämiselle. Proomu-hinaaja-juna -kuljetusmuoto mahdollisti puutavaran 
saannin Kymijoen latvavesiltä Suomenlahdelle. Uusia yrityksiä olivat mm. 
Suonenjoella Peuran saha (per. 1896) ja Suonenjoen saha (per. 1906) ja 
Karttulassa Saitan saha (per. 1896) ja Syväniemen rullatehdas (per. 
1890).4 Yrityksistä merkittävimmäksi nousi rautalampilaisen isännän Heikki 
Peuran (1870–1937, kauppaneuvos 19225) perustama höyrysaha Suonenjoen 
Iisvedelle. Peura on esimerkkinä mielenkiintoinen, sillä yritystoiminta syn-
tyi paikallistuntemuksen ja -tietämyksen pohjalta. Peura oli kotoisin talolli-
sen perheestä Laukaasta, jossa hän kävi kansakoulua kolme luokkaa. Hänen 
tiedetään siirtyneen Rautalammille vuonna 1891 avioiduttuaan varakkaan 
istunmäkeläisen Hinkkalan talon tyttären kanssa. Vaimon suvun varat oli-
vatkin taustalla, kun Peura hankki omistukseensa Korholan kartanon ja pian 
myös sivutiloja, joissa hän harjoitti viljanviljelyä, karjankasvatusta ja meije-
ritoimintaa.6 Maataloudesta hankkimansa varat Peura sijoitti sahaustoimin-
nan käynnistämiseen. 

                                                 
1 Lähemmin Ahvenainen 2005. 
2 Rautiainen ja Niiranen 2009. 
3 Paananen ja Pakkanen 1993, 15; Kumpulainen 1983, 83–84. 
4 Lähemmin Ahvenainen 2005. 
5 Kauppaneuvos Heikki Peuraa koskevaa pienoiselämäkertaa ei ole vielä julkaistu Suomen 
talouselämän vaikuttajat -kokoelmassa (tilanne 2.6.2010). 
6 Tervamäki 1989, 136–138. 
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Vuoden 1896 syksyllä Iisveden eteläpäähän valmistunut yksiraaminen saha 
oli valtakunnallisesti keskikokoa, mutta oli Kuopion läänin suurimpia.1 Saha 
sijaitsi raaka-ainehankintojen kannalta edullisella paikalla, koska sahan-
paikkaa valitessaan Peura oli kuunnellut vanhan sahamiehen, Heikki Ander-
sonin, ohjeita. Sahaustoiminnan ammattimaistumisen myötä tuotanto suun-
nattiin vientiin. Aluksi Peura myi sahatavaransa vanhempien suurten saho-
jen kautta mutta loi pian yhteyksiä ympäri Eurooppaa. Vilkas toiminta  
Haminan suuntaan johti oman lastauslaiturin hankkimiseen vuonna 1902.2 
Jo vuonna 1903 Peuran kauppakumppaneina olivat agenttiyhteyksien kautta 
muiden muassa Sieveking Podmore & C Lontoosta, Edward von Leer  
Amsterdamista, Jacob Jürgensen Hampurista, Brygmann Sohn Lyypekistä, 
Carl Sander Pietarista, Konstantin N. Kolikoff Kronstadista ja lukuisat liike-
miehet ja yritykset rannikon tärkeimmistä vientisatamista. Sahan kauppa-
kieliä olivat ruotsi, saksa, venäjä ja englanti.3 

Peuran yritystoiminta laajeni vuonna 1909 lankarullatehtaan perusta-
misella, mikä loi tilauksen myös koivupuun kaupalle. Peura hajautti liike-
toimintaansa myös pitäjänrajojen ulkopuolelle: vuonna 1907 hän hankki 
omistukseensa Varkauden Kopolanniemen sahan, ja vuonna 1911 perustet-
tiin Kuopion Pitkälahden höyrysaha. Peura myös vuokrasi sahaustoimin-
taansa varten vuodeksi Pieksämäen höyrysahan vuoden 1909 lopulla. Näi-
den lisäksi Peura sahautti puutavaraa 1910-luvulla Leppävirran Horsmalah-
den sahalla.4 Peuran 1900-luvun alussa voimakkaasti kasvanut liiketoiminta 
käsitti oikeastaan kaikki ajateltavissa olevat laajennuskeinot – uusien yritys-
ten perustamisen, yritysostot, olemassa olevien tuotantolaitosten vuokrauk-
sen ja alihankkijoiden käytön.  

Peuran esimerkki osoittaa, kuinka höyrysahateollisuus loi Pohjois-
Savon maalaispitäjiin uudenlaista teollista kulttuuria, mikä mullisti monessa 
suhteessa sosiaalisen kanssakäynnin muotoja ja talouden rakenteita. Paikal-
lisen taloudellissosiaalisen toimintaympäristön tarkastelu suhteessa ympä-
röiviin talousalueisiin asettaa yrityksen osaksi kansainvälistymiskehitystä, 
josta höyrysahateollisuus on hyvä esimerkki. Ulkomaankauppaan suuntau-
tunut sahaustoiminta loi itselleen oman markkina-alueen, joka määräytyi 
kulloistenkin toimintaedellytysten ja markkinatilanteen kautta. Teollisen 
vallankumouksen tunnusmerkkejä tarkasteltaessa erityisen merkitykselli-
senä on pidetty rautateitä ja konevoimaa, johon teollisuuskapitalismin on  
                                                 
1 SVT XVIII: Teollisuus 1893–1896. Luettelot perustetuista teollisuuslaitoksista. 
2 Lappi 1985, 283. 
3 Elinkeinoelämän keskusarkisto (ElKa), Mikkeli. Rauma-Repola Oy, Peuran saha. Saapu-
neet kirjeet 1903–1907, erityisesti 1903 tammi-elokuu, 89:2. 
4  ElKa. Rauma-Repola Oy, Peuran saha. Vuokrasopimus Pieksämäen höyrysahasta 
11.12.1909 sekä sahaussopimukset Leppävirran Horsmalahden sahan kanssa 1.12.1909 ja 
20.2.1912. 97:3–4, 98:3. 
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katsottu ruumiillistuneen. 1  Suomen sahateollisuuden hallitsevina piirteinä 
säilyivät pitkään toiminnan kausiluontoisuus, alttius suhdannevaihteluille ja 
alhainen jalostusaste, mutta siitä muodostui paikallisesti ja valtakunnallisesti 
merkittävä teollisuuden haara, joka yhdisti paikalliset yrittäjät eurooppalai-
siin puutavaramarkkinoihin.2 

Sahaustoiminnan tarkasteleminen paikallishistorian näkökulmasta 
vaatii paikallisen toimintaympäristön selittämistä, mutta toisaalta tärkeät 
muutokset yritystoiminnassa ovat voineet olla paikallisesti niin merkityksel-
lisiä, että ne saattavat selittää toimintaympäristön muutoksia.3 Metsäkauppa-
sopimukset ovat sahan ja sen välittömän toimintaympäristön eli tukkipuun 
hankinta-alueen välisen kanssakäymisen tarkasteluun luontevin väylä. Saha 
muodosti harvaan asutuilla mutta metsärikkailla alueilla taloudellissosiaali-
sen keskittymän, johon kuuluivat saha ja yrittäjä, metsänomistajat sekä puun 
kaadosta, kuljetuksesta ja sahauksesta elantonsa saaneet palkolliset. Vielä 
1900-luvun alussa sahan ja metsänomistajien välinen taloudellinen kanssa-
käyminen oli pääsääntöisesti vaihtokauppaa, jonka maksuvälineinä olivat 
tukkipuu, laudat, päreet, rimat sekä muut sahaustoiminnan ohessa pieni-
muotoisesti valmistetut tuotteet, kuten jauhot, tiilet sekä erilaiset koti- ja 
ulkomailta tuotetut sekatavarat.4 

Metsänkaato ja tukkiuitot muodostivat yritystoiminnan suurimmat 
kustannukset, minkä vuoksi metsäkauppasuhteilla oli olennainen merkitys 
sahan kannalta. Vaikka sahat ja yrittäjät olivat usein edullisessa asemassa 
metsänomistajiin nähden sopimusten ehdoista neuvoteltaessa, oli sahojen 
toimintaympäristöissä vaikeasti kontrolloitavia sahaustoiminnan kannatta-
vuuteen ja laajuuteen vaikuttaneita tekijöitä. Ensinnäkin uusien sahojen oli 
kilpailtava hakkuuoikeuksista jo olemassa olevien yrittäjien kanssa.5 Toi-
seksi hakkuuoikeuksia jouduttiin etsimään vallinneiden kuljetusolosuhteiden 
ehdoilla.  

Sahan toimintaympäristöön on markkina-alueen ja raaka-aineen han-
kinta-alueen lisäksi luettava työvoima-alue, joka saattoi olla erityisesti pi-
demmälle viedyn osaamisen kohdalla varsin laaja. Sahaustoiminnan laajen-
tuminen toi Suomeen myös ulkomaalaisia maakunnista nousseiden yrittäjien 
rinnalle. Vuosisadan vaihteessa yleinen osakeyhtiöittäminen puolestaan  
siirsi yritysten toimintavastuuta hajautetulle sijoittajajoukolle ja palkatulle 

                                                 
1 Esim. Mokyr 1990.  
2 Ks. lähemmin Ahvenainen 1984; Kuisma 2004. 
3 Ahvenainen 1996, 64 ja edelleen. 
4 Peuran saha solmi vuosien 1896–1914 välisenä aikana 196 edellä selostetun luontoista 
metsäkauppasopimusta, jotka muodostivat sahan raaka-aineen hankinta-alueen. ElKa. 
Rauma-Repola Oy, Peuran saha. Metsäkauppa-asiakirjat, 97:3–4, 98:3. 
5 Roiko-Jokela 1997, 27–28. 
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yritysjohdolle. Reaalisten rajojen lisäksi sahaustoimintaan saattoivat vaikut-
taa myös hallinnolliset rajat, esimerkiksi verotuksen vuoksi.1 

Metsä- ja malmivarantojen hyödyntäminen synnytti myös Sisä-
Savoon yritysjohtajia ja yrityksiä, joilla oli huomattava paikallinen –  
muutamissa tapauksissa myös valtakunnallinen – merkitys, kuten Peuran 
esimerkki osoittaa. Suomen talouselämän vaikuttajat -kokoelma, paikallis-
historialliset tutkimukset sekä yritysarkistot tarjoavat toisiaan täydentävän 
väylän tarkastella paikallista talouselämää verkostojen tutkimuksen näkö-
kulmasta. 
 
 
Perhe, syntyperä ja uskonto – venäläisliikemiesten verkostot 1800-luvulla  
 
Autonomian ajan Suomessa perhetausta, syntyperä tai uskonto vaikutti esi-
merkiksi juutalaisten, ulkomaalaisten ja venäläisten verkostojen muodostu-
miseen. Seuraavassa tarkastellaan Suomen talouselämän vaikuttajat  
-kokoelman avulla venäläistaustaisia liikemiehiä, jotka muodostivat etnisen 
taustan, kielen, kulttuurin, uskonnon ja tapojen takia valtaväestöstä selkeästi 
erottuvan ryhmän. Esimerkiksi Helsingissä venäläiskauppiaiden enemmistö 
muodosti vielä 1800-luvun puolivälissä kiinteän yhteisön, joka pystyi pit-
kään säilyttämään kulttuurisen erikoisluonteensa.2 

Venäläisväestön määrä luonnollisesti kasvoi Suomessa vuoden 1809 
jälkeen. Erityisesti suuriruhtinaskunnan pääkaupungiksi kohotettu Helsinki 
veti puoleensa venäläiskauppiaita, joista osa oli saapunut Suomeen venäläis-
ten sotajoukkojen vanavedessä marketentteina eli sotaväenkauppiaina. Hel-
singin kauppiaskunnasta oli vuosisadan puoleenväliin mennessä noin 40 % 
venäläistaustaisia ja heistä enemmistö toimi vähittäiskauppiaina.3 Vuoden 
1809 jälkeen kaupunkiin saapuneista kauppiaista osa vakiinnutti asemansa 
nopeasti ja saavutti huomattavaa taloudellista menestystä. Talouselämän 
eliittiin nousi sellaisia sukuja kuten Sinebrychoff, Tschetschulin ja Uscha-
koff.4 Liiketoimissa menestyneitä venäläiskauppiaita palkittiin arvonimillä 
1820-luvulta lähtien: ensimmäisenä kauppaneuvoksen arvon sai Jegor  
Uschakoff vuonna 1822.5  

Autonomian ajan loppupuolella arvonimillä palkittujen venäläisten 
asema ei ollut taloudellisin määrein arvioituna yhtä selkeä kuin aiemmin 
palkittujen. Todennäköisesti venäläisliikemiesten kohdalla perusteluissa 

                                                 
1 Kerkelä 1992, 19, 21, 302–305, 310, 314. 
2 Castren 1954, 222; Perälä 1970, 67–70; Kalleinen 2009, 232. 
3 Waris 1950, 51–52; Hakala 2002, 26–27. 
4 Esim. Perälä 1970, 69–70. 
5 Valtonen, M. 2009b. 
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painoivat usein myös muut syyt kuten laaja hyväntekeväisyystoiminta. Vuo-
sina 1809–1917 arvonimillä palkittiin noin 30 venäläistä, joista suuri osa 
toimi Helsingissä. Keskeisiä sukuja palkittiin anteliaasti: Sinebrychoff-suku 
sai viisi kauppaneuvosta, Kiseleffin, Jakovleffin, Tichanoffin ja Aladinin 
perheistä kauppaneuvoksia olivat isä ja poika. Matrosoffin kauppiasveljek-
set saivat tunnustukset vuosina 1911 ja 1914.1 Vastaavia esimerkkejä on 
myös suomalaisissa ja suomalaistuneissa muualta tulleissa suvuissa.  

Venäläiskauppiaiden verkostoituminen tunnetaan toistaiseksi huonosti. 
Suomen talouselämän vaikuttajat -tietokanta auttaa tutkimustyössä alkuun, 
sillä sen artikkelit valottavat esimerkiksi kauppiaiden harjoittelupaikkoja ja 
keskeisiä liikekumppaneita. Tiedot vahvistavat aikaisemmin muodostunutta 
kuvaa Suomeen asettuneiden venäläisten läheisistä yhteyksistä. Venäläis-
kauppiaiden verkostot olivat tiiviitä etenkin 1800-luvulla, jolloin liike-
toimissa turvauduttiin toistuvasti toisiin venäläisiin elinkeinonharjoittajiin. 
Myös liikkeiden apulaisia ja muuta palveluskuntaa pyrittiin hankkimaan 
omasta yhteisöstä jo kieli- ja kulttuurisyidenkin takia. Toisinaan kauppa-
liikkeiden omistajuus siirtyi yhteisön sisällä. 2  Luonnollisesti verkostojen 
muodostumiseen vaikutti se, että venäläiset keskittyivät usein tietyille aloille. 
Viljakauppa samoin kuin rakennustoiminta olivat 1800-luvulla Helsingissä 
pitkälti venäläistaustaisten liikemiesten hallussa. Kauppaneuvoksen arvolla 
palkituista huomattavan moni harjoitti rakennusurakointia tai rakennus-
tarvikkeiden kauppaa, ja usein liikekumppanina oli toinen venäläisyrittäjä.3 

Lisätutkimusta tarvitaan venäläistaustaisten taloudellisten toimijoiden 
liiketoimintamalleista 1800-luvun Suomessa ja verkostojen merkityksestä 
heidän toiminnassaan. Esimerkiksi se, millä tavoin verkostot edesauttoivat 
venäläistaustaisten liikemiesten sopeutumista uusiin oloihin, on jäänyt  
vähemmälle huomiolle vaikka on selvää, että toimintaympäristön erilaisuus 
toi omat haasteensa. Suomen suuriruhtinaskunnassa voimassa olleen ruotsa-
laisen lainsäädännön mukaan pysyvää elinkeino-oikeutta ei myönnetty epä-
vapaille henkilöille eli esimerkiksi venäläisille maaorjille, vaikka Venäjällä 
kauppiasoikeus voitiin myöntää lähes kenelle tahansa. Venäläisen maaorjan 
oli mahdollista saada kauppiasoikeudet maksamalla isännälleen vuosittainen 
korvaus. Maaorjat saattoivat kauppiaina kerätä huomattavankin varallisuu-
den. Maaorjan muuttaessa Suomeen hänen oli haettava vapautuskirja  
maksamalla omistajalleen lunastussumma. Esimerkiksi Vanhasta Suomesta 
tulleella, Helsinkiin asettuneella kauppaneuvos Uschakoffin perheellä oli 

                                                 
1 Nummela et al. 2008–2010 erityisesti mainittuja venäläissukuja koskevat artikkelit. 
2 Esim. Hoffman 2009a; Talka 2009a; Valtonen, M. 2009a; Valtonen, M. 2009c. 
3Hoffman 2009a; Hoffman 2009b; Hoffman 2009c; Jensen-Eriksen 2009; Yrjänä 2009; 
Mäkelä-Alitalo 2009a, Mäkelä-Alitalo 2009b; Valtonen, M. 2009b. 
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maaorjatausta ja heidät vapautettiin lopulta hallitsijan päätöksellä omistaja-
suvun vastustuksesta huolimatta.1  

Autonomian ajan alussa venäläiskauppiaiden liiketoiminnan aloitta-
mista vaikeutti lisäksi suomalaiskauppiaiden vastustus. Etenkin Helsingissä 
asemansa vakiinnuttanut porvaristo suhtautui kielteisesti Viaporin varus-
kunnan kauppiaiden laajaan liiketoimintaan, sillä heillä ei ollut virallista 
lupaa käydä kauppaa kantakaupungissa. Venäläisten saamat sakkorangais-
tukset laittomasta kaupankäynnistä eivät olleet harvinaisia. Porvarisoikeuk-
sien hankkiminen suomalaiskaupungissa oli väylä liiketoiminnan vakiinnut-
tamiselle ja hyväksynnän saavuttamiselle. Tosin venäläisten porvaris-
oikeushakemukset saattoivat saada erittäin kriittisen tarkastelun ja pieniäkin 
puutteita voitiin käyttää hylkäysperusteina.2 Tässä yhteydessä verkostojen 
tutkimuksen tarpeellisuutta korostaa se, että vakiintuneiden venäläiskaup-
piaiden tiedetään tukeneen aloittelevia yrittäjiä porvarisoikeuksien hankki-
misessa.3 

Venäläisten liikemiesten on todettu käyttäneen tietoisesti hyväksi toi-
mintaympäristön erilaisuutta. Suomalaiset porvarinoikeudet mahdollistivat 
liiketoiminnan Venäjällä, minkä seurauksena suomalaiskaupunkien porva-
reiksi hakeutui venäläisiä, jotka todellisuudessa harjoittivat liiketoimintaa 
Venäjällä, erityisesti Pietarissa. Muun muassa venäläisen kiltajärjestelmän 
takia kauppiaiksi haluavien oli taloudellisesti kannattavampaa olla nimelli-
sesti suomalaisporvari. 1800-luvun puolivälissä tällaisia valeporvareita oli 
useita satoja ja he keskittyivät Vanhan Suomen kaupunkeihin. Maksuja ja 
velvollisuuksia vältteleville valeporvareille verkostojen merkitys on ollut 
ilmeinen: esimerkiksi Lappeenrannassa toiminta perustui pitkälti tuttavuus-
suhteisiin.4 

Vaikka aikaisemmat tutkimukset korostavatkin Suomessa asuneiden 
tai täällä vaikuttaneiden venäläisten muodostaneen varsin yhtenäisen ryh-
män, on tietämys venäläiskauppiaiden verkostoista silti hajanaista. Esimer-
kiksi avioliittoihin ei ole kiinnitetty huomiota samalla tavalla kuin suoma-
laiskauppiaiden kohdalla. Seurakunnallisen toiminnan merkitys verkostojen 
luomisessa on myös jäänyt sivuosaan, vaikka venäläistaustaisten liikemies-
ten tiedetään olleen aktiivisia seurakuntalaisia ja harjoittaneen merkittävää 
hyväntekeväisyyttä.5 Suomen talouselämän vaikuttajat -tietokannan artikke-
lit venäläisliikemiehistä kuitenkin laajentavat aiempaa kuvaa verkostoista 
1800-luvulla ja tuovat myös esille erilaisia verkostoitumisstrategioita.  

                                                 
1 Castren 1954, 223–224; Perälä 1970, 54–56. 
2 Waris 1950, 26–27; Castren 1954, 224–226. 
3 Esim. Kansallisarkisto. Senaatin talousosaston kokoelma, STO AD 445/176 1850. 
4 Engman 1978, 189–207. Talka 2005, 300–311. Ks. myös Talka 2009b; Talka 2009c. 
5 Koukkunen ja Kasanko 1977. 
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Erityisesti Kiseleff- ja Sinebrychoff-sukujen jäsenten kohdalla sulautuminen 
ruotsinkieliseen valtaporvaristoon tulee selkeästi esille.1 
 
 
Järjestäytyvä ja vaikuttamaan pyrkivä talouselämä  
 
Strategisten verkostojen muodostamiseen ja hyödyntämiseen ovat vaikutta-
neet merkittävästi yhteiskunnan rakenteissa ja järjestymisperusteissa tapah-
tuneet muutokset. Erityisen suuri muutos oli säätyjärjestelmän rapautuminen 
ja kansalaisyhteiskunnan muodostuminen. Sääty-yhteiskunnan aikana, aina 
1900-luvun alkuun saakka, säätyperusteisella järjestäytymisellä oli suuri 
strateginen merkitys. Muun muassa säätyvaltiopäivät ja suuriruhtinaskunnan 
oma hallinto muodostivat foorumin erityisesti eliitin strategiselle verkos-
toitumiselle. Siinä syntyperällä oli oma roolinsa samoin kuin ylhäältä alas 
tapahtuvalla sääntelyllä tai valtiojohtoisuudella. Järjestäytyminen lähti val-
tionhallinnon tarpeista mutta palveli samalla niitä piirejä, jotka edustivat 
säätyjä. Esimerkiksi vuoden 1867 valtiopäivillä toimi maanviljelysneuvos 
Johan Gustaf Schatelowitzin johdolla pääasiassa kaakkoissuomalaisten 
suurmaanomistajien ja teollisuudenharjoittajien koalitio ns. Elimäen puolue. 
Se pyrki estämään suunnitellun rahauudistuksen, joka olisi ajanut jo val-
miiksi velkaantuneet miehet entistä ahtaammalle.2  

Uusia mahdollisuuksia strategiseen järjestäytymiseen toivat yleiseen 
ja yhtäläiseen äänioikeuteen perustunut eduskuntalaitos sekä järjestäytymis-
vapauden mahdollistama yhdistys- ja järjestötoiminta: ammatti, koulutus, 
harrastukset ja politiikka alkoivat ohjailla verkostojen muodostumista ja 
syntyperän merkitys tässä prosessissa väheni. Entistä tärkeämmiksi tulivat 
erilaiset yhdistykset ja tiettyjen ryhmittymien edunvalvontaan keskittyvät 
koalitiot. Niiden varhaisimpiin esikuviin kuuluivat kauppaseurat.  

Vaikka erilaiset taloudelliset yhdistykset ja seurat, kuten Suomen  
talousseura, kauppaseurat ja maanviljelysseurat, kuuluivat strategisen järjes-
täytymisen varhaisimpiin muotoihin, toimivat myös erilaiset muut seurat ja 
yhdistykset, kuten kulttuurin edistämiseen tähtäävät, strategista verkostoi-
tumista edistävinä. Esimerkiksi SKS:n jäsenistöön kuului merkittävä määrä 
talouselämän vaikuttajia.3 Hyväntekeväisyys ja kulttuurin edistäminen ovat 
osa eliitin toimintaa edelleenkin.  

Sääty-yhteiskunnan rapautumisen ja kansalaisyhteiskunnan muotou-
tumisen rinnalla ja osin siihen kiinteästi kytkeytyneenä tapahtui hyvinvointi-

                                                 
1 Nummela et al. 2008–2010 erityisesti Kiseleff- ja Sinebrychoff- sukuisia kauppaneuvok-
sia koskevat artikkelit. Ks. myös Kurkimies 2002; Pullinen 2002. 
2 Valtonen, H. 2009b; Pipping 1928. 
3 Ks. SKS jäsentietokanta: http://www.kansallisbiografia.fi/jasenet/ (22.1.2010). 
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valtion perustan rakentaminen ja politisoituminen. Sen myötä tarve poliitti-
seen ja ammatilliseen edunvalvontaan lisääntyi toisen maailmansodan  
jälkeen. Tämä näkyi esimerkiksi maataloudessa kun 1940-luvulla otettiin 
käyttöön maatalouden tulojärjestelmä, jossa tuotantohinnat sidottiin perin-
teisen kysynnän ja tarjonnan lisäksi poliittiseen päätöksentekoon: tarvittiin 
uusia Maataloustuottajain Keskusliiton (MTK) kaltaisia edunvalvonnan 
välikappaleita.1  

Uusien järjestöjen myötä maataloudenharjoittajien järjestäytyminen 
muuttui 1940-luvulta lähtien entistä monimuotoisemmaksi ja politisoi-
tuneemmaksi edunvalvonnaksi. Osittain samanaikaisesti maatalous teollistui 
ja rinnalle muodostui oheisliiketoimintaa. Keinolannoite- ja konekauppa, 
siementen välitys ja myynti (maatalouskauppa), maatalouden tuotteita  
raaka-aineena käyttävä elintarviketeollisuus tai vaikkapa eläinlääkkeiden 
valmistus ja myynti laajentuivat ja eriytyivät 1900-luvun alkupuolen aikana 
omiksi liiketoiminnan haaroikseen. 2  Tämän ”suomalaisen agribisneksen” 
kehittymisen kannalta kiinnostavia ovat muun muassa matrikkeliosista 
hahmoteltavissa olevat kytkökset viljelijöiden, maatalousalan koulujen  
johtajien, maatalousalan järjestöjen ja osuuskuntaliikkeen edustajien sekä 
teollisuuden välillä.  
 
 
Johtopäätöksiä  
 
Talouselämän vaikuttajat -hankkeen tuottama aineisto sisältää paljon perus-
tietoja monista aiheista, kuten verkostoista ja verkostoitumisesta. Aineiston 
vahvuutena on myös se, että artikkelit linkittyvät muihin tietokantoihin, 
esimerkiksi Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kansallisbiografia I ja II, 
Kenraalit ja amiraalit -tietokantaan sekä SKS:n jäsentietokantaan. Tästä 
syystä Suomen talouselämän vaikuttajat -kokoelma on hyvä apuväline tut-
kimuksen käynnistämisessä ja suunnitteluvaiheessa sekä aineistonkeruun 
apuna. Sitä käytettäessä on kuitenkin huomioitava kokoelman kahtalainen 
luonne: yhtäältä se edustaa tutkimuskirjallisuutta, toisaalta sen sisältämät – 
erityisesti matrikkelien – tiedot sekä yhtymäkohdat muihin kokoelmiin ja 
tietokantoihin voivat tarjota pohjan laajemman tutkimusaineiston kokoami-
selle. Yksinään artikkelitietokanta ei kuitenkaan riitä, vaan sen sisältämiä 
tietoja on aiheesta riippuen täydennettävä ja vahvistettava muilla aineistoilla.  

Aineisto tarjoaa mainion näköalan yrityksen ja suvun vaiheisiin  
tapauksissa, joissa saman suvun jäsenet toimivat sukupolvesta toiseen tär-
keissä asemissa liike-elämässä – tai jopa saman yrityksen johdossa. Tällöin 

                                                 
1 Granberg 2004, 91–140. 
2 Ks. Nummela et al. 2008–2010 erityisesti maanviljelysneuvoksia koskevat artikkelit. 
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perheen suhteet ulospäin tai verkostoituminen muihin vaikutusvaltaisiin 
tahoihin nousee esille. Hyviä esimerkkejä ovat Ahlströmit, Bruunit,  
Ehrnroothit, Kairamot (Kihlman), Serlachiukset, Sinebrychoffit ja Julin-
suku, joista kaikista löytyy neljä tai useampia kauppa- tai vuorineuvoksia. 
Toisaalta myös myöhempi ammattijohtajien esiinmarssi näkyy yrittäjäsuku-
jen kohdalla. Perinteiset verkostoitumisen ja luottamuksen rakentamisen 
keinot, kuten luottamustehtäviin osallistuminen, hyväntekeväisyys ja muun-
lainen paikallisyhteisössä toimiminen, eivät hävinneet teollistumisen myötä.  

Kaikkea tietokannan artikkelit eivät toki verkostoista kerro, sillä oli-
han talouselämän piirissä paljon merkittäviä ilman neuvoksen arvoa jääneitä 
toimijoita. Puutteistaan huolimatta tietokanta sisältää runsaasti ja monipuo-
lisesti tietoa suomalaisesta talouselämästä ja sen toimijoista, sosiaalisista 
verkostoista, taloudellisesta korporatismista, talouden ja politiikan välisistä 
suhteista, innovaatioiden leviämisestä, suomalaisen talouselämän kansain-
välisistä suhteista, talouselämän monimuotoistumisesta, kaupan erikoistumi-
sesta tai vaikkapa maatalouden muutoksesta kohti yritysmäistä toimintaa ja 
maatalouden ympärille syntyneestä liiketoiminnasta.  



 

VIII Maaseutu ja kaupungit 



 

Ensimmäisten osuuskassojen perustamisen taustasta ja  
merkityksestä Keski-Suomessa 1903–1914 
Lasse Kangas 
 
 
Johdanto1 
 
Osuustoiminnasta muodostui viime vuosisadan alkupuoliskon agraarisessa 
Suomessa kansantalouden mahtitekijä. Aate oli ulkomaista tuontitavaraa ja 
se tavoitti ensimmäisenä sivistyneistön, joka ryhtyi virittelemään maaseutu-
väestöä vuosisadan alussa taloudelliseen yhteistoimintaan ylhäältä päin. 
Vuonna 1899 osuustoimintaa edistämään organisoidun Pellervo-seuran pe-
rustajat kuuluivat yhteiskunnan johtaviin piireihin. Perustajat olivat profes-
soreita, entisiä ja virassa olevia senaattoreita sekä huippuvirkamiehiä ja 
suurliikemiehiä. Maanviljelijöitä puhumattakaan maaseudun alempien  
yhteiskuntaryhmien edustajista ei mukana juuri ollut. Mahdollisuutta osuus-
toiminnallisten yritysten perustamiseen tarjottiin Suomen maaseudulle  
yhteiskunnan huipulta.2 

Maaseutu oli 1900-luvun alussa kehitysvaiheessa, jossa osuustoiminta 
oli mahdollista. Kansakoululaitos kattoi koko maan ja kansanopistot levitti-
vät edistyksellisiä aatteita kyliin. Viime vuosisadan alussa postilaitos kattoi 
koko Suomen. Sanomalehdet levittivät uutisten lisäksi myös aatteita luke-
maan ja kirjoittamaan oppineelle kansalle. Luontais- ja vaihdantataloudesta 
oltiin siirtymässä entistä enemmän rahatalouteen ja kaupalliseen markkina-
tuotantoon. Perusolemukseltaan kansanvaltaiselle ja vapaaseen yhteis-

                                                 
1 Artikkeli on yksi Suomen Akatemian rahoittaman ja professori Toivo Nygårdin johtaman 
Maaseutuihmisen selviytymisstrategiat 1700-luvulta toiseen maailmansotaan -tutkimus-
hankkeen puitteissa laadituista tutkimuksista. 
2 Mustonen 1996; Kuisma 1999b, 13–14. 
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toimintaan perustuvalle yrittäjyydelle oli tilaa ja mahdollisuuksia Suomen 
maaseudulla.1 

Pellervolaiseen osuustoimintaan liittyen maaseutukylille tarjoutui 
vuodesta 1903 osuustoiminnallisen luottolaitoksen, osuuskassan perustami-
sen mahdollisuus. Järjestelmä toimi niin, että osuuskassat saivat vuonna 
1902 perustetulta Osuuskassojen Keskuslainarahastolta halpakorkoista lai-
naa jaettavaksi maaseudun taloudellisen toiminnan edistämiseen. Keskus-
lainarahasto sai puolestaan tarvittavat varat lainaksi valtiolta.2 Pääomapula 
oli pienviljelijävaltaisen maatalouden kehityksen este, joten osuuskassan 
perustaminen oli vuosina 1903–1914 ainakin periaatteessa jokaisen kylän 
etujen mukaista. Nykyisen Keski-Suomen maakunnan alueella perustettiin 
kuitenkin osuuskassojen ensimmäisessä perustamisvaiheessa vuosina 1903–
1914 vain vajaat kaksikymmentä kassaa. 

Osuuskassan perustamista edelsi selvitys maalaisyhteisön sosiaalisista, 
taloudellisista ja henkisistä oloista. Nämä luottokuntoisuustutkimusten ni-
mellä kulkevat selvitykset muodostavat kattavan lähdesarjan ensimmäisten 
osuuskassakylien taloudellis-sosiaalisista olosuhteista osuustoiminnallisten 
luottolaitosten perustamisvaiheessa. Niiden pohjalta on löydettävissä vuo-
sien 1903–1914 osuuskassakyliä yhdistävät piirteet. Näin on mahdollista 
eritellä niitä tekijöitä, jotka muodostivat maaseutukylässä riittävät edelly-
tykset osuuskassan perustamiseen. 
 
 
Köyhyyden ongelma 
 
Venäjän keisarikuntaan autonomisena suuriruhtinaskuntana kuulunut Suomi 
oli 1800-luvun loppupuoliskolla moniin Euroopan maihin verrattuna talou-
dellisesti kehittymätön yhteiskunta. Laajamittainen nälkäkatastrofi koetteli 
Suomea vielä 1860-luvulla. Sen jälkeen talous oli tosin vuosikymmeniä 
jatkuvan kasvun vaiheessa, mutta taloudellisesta kehityksestä eivät päässeet 
osallisiksi suinkaan kaikki. 

Suomi oli 1800-luvun lopulla maaseutuyhteiskunta, sillä noin 90 pro-
senttia asukkaista asui maaseudulla ja maataloudesta sai toimeentulonsa 
noin 70 prosenttia väestöstä. Kaupungistuminen oli jo alkanut, mutta sen 
vaikutus yhteiskuntaan oli vielä vähäinen. Väestönkasvun seurauksena  
yhteiskunnalliset ja taloudelliset ristiriidat alkoivat kärjistyä erityisesti maa-
seudulla. Suomalainen maaseutu ei ollut omistamaansa maataan viljelevien 
talonpoikien yhteiskunta, vaan vuokraviljelijöiden, maataloustyöväestön ja 

                                                 
1 Osuustoimintaliikkeen taustasta ja alkuvaiheesta Suomessa Kuisma 1999b. 
2 Kuusterä 1999. 
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tilapäistöitä tekevien vailla vakinaista asuntoa olevien kansalaisten eli lois-
ten yhteiskunta. 

Monet yhteiskunnan eliittiin kuuluvat olivat tietoisia, että maaseudun 
sosiaalisten ongelmien lievittäminen olisi välttämätöntä koko kansakunnan 
kannalta. Jo 1800-luvun loppupuolella nähtiin osuustoiminta yhtenä mah-
dollisuutena maaseudun taloudellisen kehityksen vauhdittamiseen. Loka-
kuussa 1899 perustettiin Pellervo-seura edistämään ”vapaata osuustoimintaa 
maatalouden eri aloilla”. Seuran perustajat kuuluivat yhteiskunnan johtaviin 
piireihin. Seuran johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Suomen maaseudun 
sosiaalisiin ongelmiin perehtynyt tohtori Hannes Gebhard (1864–1933). 
Gebhard oli perehtynyt erityisesti Saksan osuustoimintaliikkeeseen. 

Pellervo-seuran perustamisen aikaan ei ollut käytössä tarkkoja tilasto-
tietoja Suomen maaseudun kokonaistilanteesta. Selvitystyö aloitettiin Han-
nes Gebhardin johdolla vuosisadan vaihteessa. Valtion asettaman tilattoman 
väestön alakomitean tehtävänä oli koota mahdollisimman tarkat tiedot maa-
seudulla asuvien ihmisten elinolosuhteista. Tilastollisten selvitysten oli mää-
rä olla pohjana suunniteltaessa yhteiskunnallisia reformeja maaseudun saat-
tamiseksi kehitysuralle. 

Komitea keräsi syksyllä 1901 tiedot maalaiskunnista tiedot päämiehen 
asemasta ja ammatista, jäsenten lukumäärästä, asunto-oloista, hallussa ole-
van pellon ja niityn pinta-alasta, karjasta sekä ruokakunnan muiden jäsenten 
työpaikoista. Työn perusteellisuutta osoittaa se, että aineiston tilastollista 
analysointia varten perustettiin Gebhardin johdolla erityinen tilastollinen 
toimisto, jossa työskenteli vuoteen 1907 saakka parikymmentä henkeä. 

Komitean työn tuloksena saatiin kokonaiskuva maaseudun sosiaalises-
ta ja taloudellisesta tilasta. Kaikesta päättäen tulokset olivat yllätys komi-
tean jäsenillekin. Hannes Gebhard kirjoitti vuonna 1907, että maaseudulla 
ilman vakinaista asuntoa oleva väestöryhmä on ollut tiedossa ja että ”lois-
ruokakuntia” oli erityisesti maan keski- ja itäosissa, mutta ”harva lienee 
aavistanut, että niitä on niin paljon, 30–55 prosenttia koko ruokakuntaluvus-
ta”. Sama yllätys tuli maaseutuväestön jakautumisessa ammatteihin. Kartoi-
tus osoitti näet, että suuri osa kansaa eli todellista ”köyhällistö-elämää, teh-
den toisena päivänä toista, toisena toista työtä, sitä mukaa kuin on satunnais-
ta ansiota tarjolla”.1 

Nykyisen Keski-Suomen maakunnan maaseudun yhteiskunnalliset 
olot vastasivat suunnilleen maan keskiarvoa. Erityisesti maakunnan itäosien 
pitäjissä kaikkein heikoimmassa taloudellisessa asemassa olevan maatalous-
työväestön osuus oli kuitenkin huomattavasti maan keskiarvoa suurempi. 
Kaikkiaan maataloustyöväkeen kuului Keski-Suomen maaseudulla noin 60 
prosenttia väestöstä. Määrä oli jonkin verran maan keskiarvoa suurempi. 
                                                 
1 Alanen 1964, 143–171. 
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Lisäksi Keski-Suomen pohjois- ja itäosien kunnissa oli ilman vakinaista 
asuntoa olevien ruokakuntien eli loisten osuus suuri. Monissa pitäjissä se oli 
noin puolet alueen ruokakunnista. Käytännössä suuri osa loisista asui ilmei-
sesti suhteellisen vakinaisissa asunnoissa eli mökeissä suurten talojen mailla 
muodostaen tilojen tilapäistyövoiman. Loisista asui huomattava osa heidän 
käyttöönsä toistaiseksi osoitetussa asunnossa ja heitä huonommassa asemas-
sa olivat esimerkiksi saunaloiset, eli talojen saunoissa majailevat ihmiset.1 

Kaiken kaikkiaan Keski-Suomen maaseudun asujainten enemmistön 
elämää varjosti 1900-luvun alussa taloudellinen epävarmuus ja köyhyys. 
Ihmisten enemmistö eli toimeentulominimin rajoilla eikä suoranainen näl-
käkään ollut harvinaista. Näihin maaseudun olosuhteisiin alettiin istuttaa 
osuustoimintaa taloudellisen kehityksen vauhdittamiseksi ja väestöryhmien 
välisten jännitteiden vähentämiseksi. 
 
 
Osuuslainarahastot lieventämään maaseudun pääomapulaa 
 
Ensimmäisessä tehtävänmäärittelyssä Pellervo-seura velvoitettiin valmiste-
lemaan kysymystä osuuslainarahastoista. Suunnitelmaa osuustoiminnallisis-
ta lainarahastoista kehitteli erityisesti Pellervo-seuran puheenjohtaja Hannes 
Gebhard. 

Maaseudun luotto-olot nähtiin yleisesti yhtenä suurimpana kehityksen 
esteenä. Varsinaisia maatiloja rahoittivat liikepankit, säästöpankit ja Hypo-
teekkiyhdistys. Erityisesti pienviljelijöiden mahdollisuudet saada pankki-
lainaa olivat kuitenkin hyvin rajalliset. Tilattomalla väestöllä oli vieläkin 
vähemmän asiaa pankkiin. Kääntyminen yksityisen rahanlainaajan puoleen 
oli suurelle osalle maaseudun asukkaita käytännössä ainut mahdollisuus 
saada lainaa. Lainaehdot olivat usein hyvin epäedulliset. Lainanantaja saat-
toi kohdella velallista kohtuuttomasti. 

Osuustoiminnalliset pienet luottolaitokset nähtiin yhtenä mahdollisuu-
tena maaseudun taloudellisen kehityksen vauhdittajana. Koska Suomessa ei 
ollut mahdollisuuksia pääomien keräämiseen osuuskassoihin talletuksina, 
päädyttiin keskitettyyn varainhankintaan. Pellervo-seura perusti vuonna 
1902 Osuuskassojen Keskuslainarahasto Oy:n, jonka tehtävänä oli ohjata 
osuuskassojen perustamista ja hankkia kassojen kautta lainattavat pääomat. 
Seuraavana vuonna varmistui, että Keskuslainarahasto saisi valtiolta edulli-
sen lainan jaettavaksi osuuskassojen kautta maatalouden tarpeisiin. Tämän 
jälkeen voitiin aloittaa osuuskassojen perustaminen eli kyläyhteisöille tarjot-
tiin mahdollisuus perustaa osuustoiminnallinen luottolaitos. Osuuskassojen 

                                                 
1 Markkanen 1988a, 140–216. 
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Keskuslainarahasto ilmoitti lainaavansa pääomia osuuskassoille lainattavak-
si edelleen maatalouden kehittämistarpeisiin.1 
 
Taulukko 1. Osuuskassojen perustamisen ensimmäisessä aallossa Keski-Suomessa 
toimintansa aloittaneet kyläkassat. 
Pitäjä Osuuskassa Vuosi 
Jyväskylä Nisulan ja Syrjälän osuuskassa 1903 
Jyväskylä Kuikankylän osuusk. 1913 
Konnevesi Istunmäen osuusk. 1903 
Konnevesi Kärkkäälän osuusk. 1908 
Konnevesi Särkisalon osuusk. 1909 
Pylkönmäen  Pylkönmäen osuusk. 1904 
Laukaa  Lievestuoreen osuusk. 1907 
Laukaa  Äijälän osuusk. 1909 
Korpilahti  Putkilahden osuusk. 1907 
Korpilahti  Rannankylän osuusk. 1911 
Petäjävesi Ylä-Kintauden osuusk. 1907 
Petäjävesi Kuivasmäen osuusk. 1909 
Keuruu Moijas- ja Riihoskylän osuusk. 1908 
Keuruu Kirkonkylän osuusk. 1908 
Keuruu Mäyrämäen osuusk. 1914 
Keuruu Tiusalan osuusk. 1914 
Luhanka  Tammijärven osuusk. 1909 
Toivakka Toivakan osuusk. 1912 
Jämsä Jämsänniemen osuusk. 1913 
Pihtipudas  Muurasjärven osuusk. 1913 
Uurainen Höytiän osuusk. 1913 
Saarijärvi Hännilän osuusk. 1914 
Saarijärvi Kalmarin osuusk. 1914 
Kuhmoinen Kähönkosken osuusk. 1914 

Lähde: Kangas 2003, 24–57. 
 
Osuuskassojen ensimmäisessä perustamisvaiheessa eli vuosina 1903–1914 
aloitti eri puolilla Suomea toimintansa runsaat 500 osuuskassaa. Innok-
kaimmin uusia rahalaitoksia perustettiin Itä-Suomessa, jossa maaseutusääs-
töpankkien merkitys oli vähäisempi kuin Länsi-Suomessa. Nykyisen Keski-
Suomen kylissä innostus osuuskassojen perustamiseen oli keskimääräistä 
heikompaa. Vuosina 1903–1914 perustettiin Keski-Suomessa 19 osuus-
kassaa eli vajaat neljä prosenttia kyseisenä aikana perustetuista osuus-
kassoista.  
 
 
  

                                                 
1 Kuusterä 2002, 15–23. 
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Osuuskassan perustamisen edellytykset 
 
Osuuskassan perustaminen oli kyläyhteisölle tarjottu mahdollisuus. Pääomien 
puute ja erityisesti pienviljelijöiden vaikeudet pankkilainan saamiseen olivat 
kuitenkin jokseenkin samanlaiset koko maakunnassa. Osuuskassan perusta-
neiden kylien taloudellis-sosiaalisesta rakenteesta on käytettävissä kattavat 
selvitykset. Keskuslainarahaston tekemissä kylän tai osuuskassan toiminta-
alueen ”luottokuntoisuustutkimuksissa” kerättiin tiedot maatalouden  
rakenteesta (talojen, torppien ja mäkitupien määrät), maataloustuotteiden 
markkinoinnista, osuustoiminnasta, yrityksistä, väestön koulutustasosta ja 
lopuksi tiedot muista tekijöistä, jota yhdistäisivät kyläläisiä ”osuuskassa-
harrastukseen”. Siinä pidettiin erityisen tärkeänä raittiusseura- ja nuoriso-
seuratoimintaa. Myös maamiesseuran toiminta selvitettiin. Lisäksi luotto-
kuntoisuusselvityksissä arvioitiin tarkkaan kylän siveellinen tilanne, kuten 
alkoholinkäyttö.1 

Luottokuntoisuustutkimuksissa, kuten muussakin osuustoiminnassa, 
oli taloudellisten tavoitteiden lisäksi kyse moraalisääntelystä, joka on ollut 
tärkeä ulottuvuus ideologioiden edistämiseen tähtäävässä toiminnassa. Myös 
osuustoimintaliike turvautui moralistiseen arvottamiseen, ohjailuun ja kont-
rollointiin koettaessaan edistää omia tavoitteitaan. Osuustoimintaliike itses-
sään oli kansanvalistusprojekti, jonka tavoitteena oli kansan sivistäminen ja 
jalostaminen. Suomessa osuustoimintaliike perustui fennomaaniseen  
kansanvalistusperinteeseen, johon yhdistyi nuorisoseuraliikkeen periaatteita. 
Niihin kuuluivat itsekasvatuksen ja omatoimisuuden korostaminen.2 

Keski-Suomen ensimmäisten osuuskassakylien luottokuntoisuus-
tutkimusten vertailu osoittaa, että kylien taloudelliset rakenteet olivat hyvin 
erilaisia. Mukana oli vankkoja talonpoikaiskyliä, mutta myös torppari- ja 
mäkitupalaiskyliä. Keski-Suomen ensimmäinen osuuskassa perustettiin  
palvelemaan Jyväskylän pitäjän Nisulan-Syrjälän aluetta. Kysymyksessä oli 
muutaman suuren maatilan, käsityöläisten ja työläisten muodostama yhteisö 
Jyväskylän kaupungin välittömässä läheisyydessä. Yhteiskunnalliset ja  
taloudelliset rakenteet olivat täysin toisenlaiset kuin esimerkiksi Konneve-
den Istunmäen kylässä, jonne perustettiin osuuskassa heti vuonna 1903 eli 
samaan aikaan kuin Nisulan-Syrjälän alueelle. 

Ensimmäisten osuuskassakylien taloudellis-sosiaaliset rakenteet vaih-
televat siinä määrin, ettei vastausta löydy siltä suunnalta. Myöskään kylien 
väestömäärästä ei vastausta löydy. Osuuskassoja perustettiin yhtä hyvin 

                                                 
1 Nykyisen Keski-Suomen alueella vuosina 1903–1914 perustettujen osuuskassojen luot-
tokuntoisuustutkimukset (OKO); Luottokuntoisuustutkimuksista ja niiden merkityksestä ks. 
Blomstedt 1978, 127, 131, Kokko ja Rautiainen 2002, 32–38. 
2 Ruonavaara 1998, 44–45; Henttinen 1999, 43–47 
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pieniin kuin väkirikkaisiin suuriin kyliin. Myöskään etäisyys kaupungista tai 
taajamasta ei selitä ensimmäisten osuuskassojen perustamista. Koska en-
simmäisten osuuskassakylien taloudellisista olosuhteista ei löydy yhteistä 
tekijää, joka selittäisi aktiivisuuden osuustoiminnallisen luottolaitoksen pe-
rustamiseen, on vastausta haettava muualta. Luottokelpoisuustutkimuksessa 
selvitettiin myös kylien harrastustoiminta, joten löytyvätkö ensimmäisiä 
osuuskassakyliä yhdistävät tekijät siltä suunnalta? 

Keskuslainarahaston selvityksessä pidettiin tärkeinä kylän tapoja al-
koholin käytössä ja raittiusseuratoimintaa. Raittiuden harrastaminen näyttää 
vaihdelleen ja useimmissa tapauksissa luottokelpoisuusselvityksen tekijä 
arvioi, että alkoholia käytettiin tavanomaisesti. Raittiusseuroja oli vain muu-
tamia ja nekin toimivat vain hyvin laimeasti. Näin ollen raittiusaate ei ollut 
osuuskassan perustamisesta innostuneita kyliä yhdistävä tekijä. 

Raittiusseuratoiminnan lisäksi keskuslainarahasto selvitti luottokelpoi-
suutta tutkiessaan kylän tai suunnitellun osuuskassan toiminta-alueen  
suhteen nuorisoseura- ja maanmiesseuratoimintaan. Näyttäisikin siltä, että 
Keski-Suomen ensimmäisten osuuskassakylien yhdistävin tekijä oli kylässä 
toimiva nuorisoseura. Useimmissa tapauksissa sivistyksellinen yhteistoimin-
ta oli aloitettu 5–10 vuotta aikaisemmin eli nuorisoseuroilla oli kyläyhtei-
söissä ainakin jossain määrin vakiintunut asema.1 
 
 
Sosiaalinen pääoma kyläkassan edellytys 
 
Yleiseen kasansivistyksen kohottamiseen ja itsekasvatukseen liittyvä seura-
toiminta taloudelliselle osuustoiminnalle perustaa luovana tekijänä avaa 
kiintoisan näköalan osuustoiminnan viriämiseen kyläyhteisöissä. Osuus-
toiminnallinen luottolaitos oli agraariyhteisön jäsenten periaatteelliseen  
tasavertaisuuteen perustuva verrattain vaativa yhteistoiminnan muoto. Se 
edellytti jäsenten melkoista keskinäistä luottamusta. 

Yhdistystoiminnan, tässä tapauksessa nuorisoseuran, tarkastelu osuus-
toiminnalle maaperää muokkaavana tekijänä johtaa sosiaalisen pääoman 
käsitteeseen, jonka tunnetuimmat määrittelijät ja merkityksen tutkijat ovat 
sosiologit Robert D. Putnam (USA) ja Pierre Bourdieu (Ranska).2 Putnamin 
sosiaalisen pääoman käsite on yhteisöllinen.3 Siihen kuuluu kolme tekijää: 
                                                 
1 Suuniitty 1976. passim. 
2 Sosiaalisen pääoman käsitteestä sekä Putnamin ja Bourdieun teoriasta esim. Pekonen ja 
Pulkkinen 2002, 21–31; Ilmanen 2002. 
3 Tunnetuin Putnamin teoksista on Etelä- ja Pohjois-Italian erilaista taloudellista kehitystä 
analysoiva historiallispainotteinen tutkimus, jossa hän osoittaa, että ihmisten keskinäinen 
vuorovaikutus ja verkostoituminen loivat perustan Pohjois-Italian taloudelliselle kasvulle. 
Putnam 1999. 
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arvo ja normit, yhteisöllisyys (eritoten vapaaehtoisjärjestöt) sekä kolmante-
na luottamus. Monet tutkijat näkevät juuri luottamuksen sosiaalisen pää-
oman keskeisimpänä elementtinä. Kaj Ilmosen mukaan luottamus on sosiaa-
lisen pääoman tukipilari. 

Bourdieun näkemys sosiaalisesta pääomasta rakentuu yhteiskunnan 
luokkaluonteen perustalle. Sen mukaan sosiaalinen pääoma tarkoittaa niitä 
resursseja, jotka liittyvät yksilön ihmissuhdeverkostoon ja sen antamaan 
hyötyyn. Sosiaalinen pääoma on näin verrattavissa taloudelliseen pääomaan 
eli hallitseva luokka pyrkii kasaamaan myös sosiaalista pääomaa käyttöönsä 
samaan tapaan kuin taloudellisia resursseja. Puhuessaan sosiaalisesta pää-
omasta Bourdieu ei käytä lainkaan luottamuksen käsitettä, joka on Putnamin 
ajattelussa keskeinen. Näin ollen Putnamin määritelmä soveltuu paremmin 
kuin Bourdieun tutkittaessa sosiaalisen pääoman muodostumista taloudelli-
sen yhteistoiminnan perusedellytyksenä. 

Luottamus keskeisenä osana yhteisön sosiaalista pääomaa sisältää 
mahdollisuuden tarkastella niitä henkisiä resursseja, jotka mahdollistivat 
osuuskassan perustamisen. Kylissä vakiintunut nuorisoseuratoiminta syn-
nytti yhteisöön keskinäistä luottamusta ja uskoa yhteistoiminnan mahdolli-
suuksiin. Nuorisoseuran merkitys taloudelliselle yhteistoiminnalle maaperää 
muokkaavana tekijänä oli mitä ilmeisimmin huomattava, koska se perustui 
ensisijaisesti omatoimiseen aktiivisuuteen. Nuorisoseurasta vastuussa olleet 
henkilöt tiesivät, että toiminta oli yksiselitteisesti heidän varassaan. Tässä 
suhteessa ero esimerkiksi kylän toiseen sivistykselliseen keskukseen, kansa-
kouluun oli huomattava. 

Nuorisoseuraväki ja erityisesti seuran vastuuhenkilöt saavuttivat ky-
läyhteisössä yleistä luottamusta. Useissa tapauksissa heidät tunnettiin henki-
löinä, joihin voitiin luottaa yhteisissä asioissa yleisemminkin. Näin nuoriso-
seurat synnyttivät kyläyhteisöön sosiaalista pääomaa eli uskoa ja luottamus-
ta yhteistoiminnan mahdollisuuksiin ja hyödyllisyyteen. Lisäksi nuorisoseu-
ran vastuuhenkilöt (mm. puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja) saavuttivat 
luotetun henkilön aseman eli heille kertyi yksilöinä sosiaalista pääomaa. 
Aiemman yhdistystoiminnan pohjalta muodostuneet verkostot toimivat sa-
malla myös väylinä, joiden kautta uudet ideat saattoivat löytää tiensä keski-
suomalaiseen maalaisyhteisöön, edellyttihän uusien ideoiden omaksuminen 
luottamusta niiden esittäjää kohtaan.1 

Keski-Suomen ensimmäisten osuuskassakylien tarkastelu viittaa sii-
hen, että omaehtoinen yhdistystoiminta loi kyliin riittävän sosiaalisen pää-
oman, joka mahdollisti huomattavaa keskinäistä luottamusta edellyttävän 
osuustoimintaan perustuvan luottolaitoksen perustamiseen ja sen toiminnan. 
Useimmissa tapauksissa sosiaalisen pääoman muodostaja oli nuorisoseura, 
                                                 
1 Osuuskaupasta innovaationa ks. Inkinen 2000. 
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mutta se saattoi olla yhtä hyvin jokin muu yhdistys. Esimerkiksi Keski-
Suomen ensimmäisen, Jyväskylän pitäjän Nisulan ja Syrjälän osuuskassan 
alueella oli työväenyhdistys keskeinen toimija ja vaikuttaja. Sen merkitys 
yhteisön sosiaalisen pääoman muodostajana oli keskeisin. Työväenyhdis-
tyksen aktiivijäsenet muodostivat myös osuuskassan ensimmäisen vastuun-
kantajasukupolven. Aiemmassa osuuskassa- ja osuuspankkitoimintaa  
koskevassa tutkimuksessa on esimerkkejä siitä, että toiminnalle muodosti 
pohjaa myös esimerkiksi muu osuustoiminta, kuten osuusmeijerit ja -myllyt 
sekä puimaosuuskunnat. Niiden lisäksi herätysliikkeen kaltainen voimakas 
uskonnollinen liike loi paikkakunnalle sosiaalista pääomaa ja vahvisti  
keskinäistä luottamusta. Esimerkiksi vahvalla herännäisalueella Nurmossa 
Etelä-Pohjanmaan osuuskassatoiminta vakiintui nopeasti ja oli menestyksel-
listä.1 
 
 
Maanviljelysseurasta asiantuntija-apua 
 
Monissa yhteyksissä on arvioitu, että maanviljelysseurat ja niiden paikalliset 
yhdistykset maalaisseurat olivat ratkaisevia osuuskassojen perustamisessa. 
Maanviljelysseuran ”konsultoiva” apu olikin merkittävä erityisesti teknisesti 
eli seuran konsulentti neuvoi ja opasti kassan perustamisessa. Monen osuus-
kassan perustamisasiakirjat laati maanviljelysseuran virkailija. 

Osuuskassan perustaminen edellytti kuitenkin riittävää paikallista ak-
tiivisuutta ja sitoutumista hankkeeseen. Maanviljelysseura ei voinut perustaa 
kylään osuustoiminnallista rahalaitosta, ellei maaperä ollut sen juurtumiselle 
ja kasvulle suotuisa. Muutamat esimerkit osoittavat, että vain muutaman 
henkilön maanviljelyseuran tuella perustama osuuskassa jäi perustamisen 
asteelle kehittymättä luottolaitokseksi. Syynä oli luottamuksen puute osuus-
kassan vastuuhenkilöihin, vaikka he olisivat olleet tehtäviinsä päteviä. Jos 
osuustoiminnallisen luottolaitoksen perustana ei ollut yhteisöön sosiaalista 
pääomaa – ennen muuta keskinäistä luottamusta – kartuttavaa yhdistys-
toimintaa, ei osuustoiminta juurtunut kylään, vaikka se olisi kiistatta ollut 
yhteisön jäsenten taloudellisten etujen mukaista. 
 
 
Osuuskassojen merkityksestä 
 
Osuuskassatoiminnan periaatteissa määriteltiin osuustoiminnallisten luotto-
laitosten tavoitteet huomattavasti luotonantoa laajemmin. Ohjeissa korostet-
tiin, etteivät kassat ole tavanomaisia rahalaitoksia, vaan niiden tehtävä oli 
                                                 
1 Kokko ja Rautiainen 2002, 82–84, 90–91. 
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kohottaa osuuskunnan jäsenten asemaa sekä taloudellisesti että siveellises-
ti. ”Se kassa, joka ei pysty kohentamaan jäseniään joka suhteessa on huono. 
Ja parempi, että huono kassa ajoissa lopetetaan, kuin, että se jatkaa huonoja 
vaikutuksiaan”, korostettiin Keskuslainarahaston ohjeissa vuonna 1914. 
Osuuskassoille määriteltiin näin periaatteessa kansansivistyksellinen tehtävä, 
joka oli samansuuntainen kuin nuorisoseuroilla. Taustalla oli ajatus siitä, 
että osuuskassan lainan turvin talouttaan kohentavalta edellytettiin tiettyä 
sivistystasoa, käytännössä suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä.1 

Osuuskassan lainan ehtona oli verrattain tarkka suunnitelma sen käy-
töstä. Se merkitsi käytännössä sitä, että lainan hakija esitteli pankin johto-
kunnalle suunnitelman esimerkiksi uudesta tuotantorakennuksesta (tavalli-
sesti navetta) ja laskelmat tuotannon tulevasta kasvusta, joka mahdollisti 
lainan korkojen ja lyhennysten maksun. Osuuskassat myönsivät myös pieniä 
kulutusluottoja. Myös niiden osalta kassan hallitukselle oli esitettävä perus-
telut, miksi hankinnat oli edullista tehdä velaksi. 

Ensimmäisten osuuskassojen merkitys Keski-Suomen maaseudun 
pääomahuollossa yleisesti oli hyvin marginaalinen, vaikka se yksittäisessä 
osuuskassakylässä saattoikin olla merkittävä. Osuustoiminnallisilla rahalai-
toksilla oli kuitenkin merkitystä myös taloudellisen suunnittelun ja inves-
tointien kannattavuuslaskelmien yleistymisen kannalta. Tässä suhteessa 
osuuskassoilla oli 1900-luvun alussa luotonantoa laajempi ja yleisempi 
maaseudun kehitystä edistävä vaikutus. Sen merkitystä on mahdoton arvioi-
da, mutta joka tapauksessa osuuskassojen virittelemät valistus, neuvonta ja 
koulutus heijastelivat vaikutusta osuuskassojen jäsenkuntien ulkopuolellakin. 
Näin osuuskassat kasvattivat osaltaan sitä sosiaalista pääomaa, jonka varas-
sa osuustoiminnasta kehittyi viime vuosisadalla suomalaisen kansantalou-
den mahtitekijä. 

                                                 
1 Kokko ja Rautiainen 2002, 29–30, 35. 



 

Pientilavaltaisen maatalouden nousu, kukoistus ja  
kuihtuminen – paikallinen näkökulma 
Erkki Laitinen 
 
 
Suomen peltoala oli suurimmillaan 1960-luvulla. Vuoden 1959 maatalous-
laskennan mukaan maan kokonaispeltoala oli 2,63 miljoonaa hehtaaria. Se 
kasvoi vuoteen 1968 mennessä vielä 2,75 miljoonaan hehtaariin. Tämä kas-
vu oli kuitenkin näennäistä, sillä tilastoista ei puhdistettu käytöstä jo poistu-
neita peltoja. Kun se tehtiin vuonna 1969, Suomen peltoalaksi saatiin 2,67 
miljoonaa hehtaaria eli vain niukasti enemmän kuin vuonna 1959.1 Tässä 
luvussa ovat mukana ensimmäisen vuoden pakettipellot, joten ne eivät vai-
kuttaneet laskelmaan. Maataloustuotannon supistamiseksi huhtikuussa 1969 
säädetty pellonvarauslaki oli voimassa vuoteen 1974 asti, ja sen aikana  
paketoitiin yhteensä 240 000 hehtaaria eli yhdeksän prosenttia Suomen  
pelloista. Paketointisopimus solmittiin aina kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 
Osa pakettipelloista palasi tuotantoon kolmen, kuuden tai yhdeksän vuoden 
päästä. Valtaosa niistä jäi kuitenkin pysyvästi pois viljelyksestä.2  

Pellonvarauslain vaikutus Suomen maataloustuotantoon jäi lopulta 
vähäiseksi. Symbolisesti sen merkitys oli kuitenkin suuri. Siitä muodostui 
vertauskuva 1960-luvulla alkaneelle maatalouden rakennemuutokselle, joka 
on jatkunut kiihtyvällä vauhdilla nykypäiviin asti. Kyseessä on Suomen 
maatalouden historian suurin rakenteellinen mullistus. Sen keskeisimmät 
tunnuspiirteet ovat: tilaluvun jyrkkä romahdus, pientilavaltaisen maatalou-
den kuihtuminen, tilakoon kasvu, tuotantosuunnassa tapahtuneet aiempaa 
jyrkemmät käänteet, tuotannon voimakas tehostuminen ja peltoalan kään-
tyminen laskuun. Rakennemuutos oli väistämätön ja välttämätön. Se tapah-

                                                 
1 Vattula 1983, 67; SVT 1969; STV 1969–1970. 
2 Sauli 1980, 150–160. 
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tui osittain ohjaillusti ja osittain omia teitään ”olosuhteiden pakosta”. Se 
eteni maataloustuotteiden kansainvälisen kaupan vapautumisen, Euroopan 
yhdentymisen ja globalisaation jatkuvasti voimistuneessa puristuksessa. 
Nykyinen maaseutu ja maatalous-suomi ovat tyystin toisenlaiset kuin neljä 
vuosikymmentä sitten. 

Suomen maatalouden kehityskaari 1960-luvulta 2000-luvulle tiede-
tään tilastojen valossa varsin tarkasti, mutta muutoksen rajuutta ei tunneta 
yleisesti kovin hyvin. Varsin vähälle huomiolle ovat jääneet rakennemuu-
toksen suuret alueelliset ja paikalliset erot. Tässä artikkelissa tarkastellaan 
eteläsavolaisen Kangasniemen kunnan maatalouden kehityskaarta suhteessa 
koko Suomeen. Peltoalan muutos on puhutteleva esimerkki kehityskaarien 
eroista. Suomen viljelty peltoala oli vuonna 2008 noin 2,26 miljoonaa heh-
taaria eli 86 prosenttia vuoden 1969 peltoalasta. Kangasniemellä oli vuonna 
1969 peltoa 8162 hehtaaria ja vuonna 2008 enää 4276 hehtaaria.1 Kunnan 
peltoala romahti siis neljässä vuosikymmenessä 52 prosenttiin vuoden 1969 
luvusta. Ero Kangasniemen ja maan keskiarvokehityksen välillä on huima. 

Artikkeli jakautuu kahteen ajanjaksoon, joiden taitekohtana on 1960-
luvun loppu. Sitä edeltävää aikaa voi kutsua kasvavan maatalouden kaudek-
si ja sen jälkeistä aikaa supistuvan maatalouden kaudeksi. Näitä aikakausia 
voisi nimittää myös pientilavaltaisen Suomen rakentamis- ja purkujaksoiksi. 
Ensimmäinen jakso aloitetaan vuodesta 1910, sillä siitä lähtien on saatavissa 
tarkkoja, luotettavia ja vertailukelpoisia tilastotietoja Suomen maatalouden 
kehityksestä pitäjä- ja tilatasoa myöten. 

Suuret alueelliset ja paikalliset erot ovat leimanneet koko suomalaisen 
maatalouden pitkää historiaa. Vaikka siinä on nähtävissä selkeitä saman-
suuntaisia kehitystrendejä, niin sille on ollut ominaista myös eritahtisuus: 
kasvun, supistumisen, tuotantosuunnan muutosten ja teknisen kehityksen 
eteneminen vaihtelevalla vauhdilla eri puolilla maata. Artikkelissa maa-
talouselinkeinoa tarkastellaan myös tästä näkökulmasta. Samalla haetaan 
selitystä sille, miksi alueelliset ja paikalliset kehityserot repesivät supistuvan 
maatalouden kaudella niin suuriksi. 
 
 
Lähtötilanne – rukiinen Kangasniemi  
 
Suomessa siirryttiin 1800-luvun loppu- ja 1900-luvun alkuvuosikymmeninä 
leipäviljavaltaisesta maataloudesta kohti karjatalousvaltaista tuotantosuun-
taa.2 Edellisestä voi käyttää myös termiä kotitarvetalous tai omavaraistalous 

                                                 
1 ks. viite 1 sekä www.matilda.fi, maatilarekisteri 2008. 
2 Aihetta on tutkinut ja tuotantosuunnan muutoksen voimakkuutta korostanut erityisesti 
Vihola 1991. 
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ja jälkimmäisestä nimitystä kaupallinen maatalous. Kotitarvetalouden sym-
boli oli ruis. Mitä enemmän sitä viljeltiin, sitä tiukemmin pidettiin kiinni 
vanhasta. On makuasia, kutsuuko leipäviljaa suosinutta tuotantosuuntaa 
vanhakantaiseksi, perinteiseksi vai tutuksi ja turvalliseksi. Se oli nimittäin 
kaikkia niitä. Kaupallisen karjatalouden symboli oli heinän peltoviljely, sillä 
se oli tehokkain keino maidontuotannon lisäämiseksi. Halvan tuontiviljan 
vuoksi leipäviljaa ei kannattanut kasvattaa myyntiin. Kaupallisesti kannatta-
vinta oli kohottaa maidon ja/tai kotona kirnutun voin myyntiä. 

On syytä huomauttaa, että painottuipa maatalous leipäviljan tai mai-
don tuotantoon, se oli silti sekataloutta. Perinteistä maataloutta jatkaneilta 
tiloiltakin myytiin maitoa tai voita, ja lypsykarjatalouteen panostaneilla  
tiloilla harjoitettiin edelleen kotitarvetaloutta, kuten rukiin, perunan ja pella-
van viljelyä ja karjan pitoa myös lihan saamiseksi omaan ruokapöytään. 
Yksinkertaisin mittari kotitarvetalouden ja kaupallisen karjatalouden asteen 
mittaamiseksi on rukiin ja heinän viljelyalojen vertailu. Seuraavassa asetel-
massa esitetään Kangasniemen ja Suomen peltoalan käyttö vuonna 1910. 
Mukaan on otettu tärkeimmät viljelykasvit sekä kesanto.1 
 

Pellon käyttö 
1910 

Osuus peltoalasta, % 
Kangasniemi Suomi 

Ruis 27,5 12,9 
Ohra 8,2 5,9 
Kaura 17,6 21,4 
Peruna 6,4 3,9 
Heinä 8,7 39,9 
Muut kasvit 5,5 3,5 
Kesanto 26,1 12,5 
Yhteensä 100,0 100,0 

 
Kangasniemi oli vuonna 1910 Suomen viidenneksi ”rukiisin” pitäjä, jos 
Ahvenanmaan kunnat jätetään laskuista. Yli neljäsosa pitäjän pelloista  
kasvoi ruista, ja kun siihen lisätään rukiin uuden kylvön edellyttämä kesanto, 
leipäviljan viljely vei yli puolet (53,6 %) peltoalasta. Koko maassa rukiin-
viljelylle (ruis + kesanto) uhrattiin vain neljännes (25,4 %) pelloista.  
Heinänviljelyssä ero oli vielä suurempi. Koko maassa lähes 40 % pelloista 
kasvoi jo heinää, mutta Kangasniemellä alle kymmenesosa. Rehuviljana 
käytetyn kauran ja osaksi leipä- ja osaksi rehuviljana käytetyn ohran viljely-
osuuksissa Kangasniemen ja koko maan ero ei ollut merkittävä. Kotitarve-
talouden keskeistä osuutta Kangasniemen maataloudessa osoittaa myös  
perunan suurempi viljelysosuus. Hampunviljely todistaa samaa. Suomessa 
viljeltiin vuonna 1910 hamppua enää runsaan 1600 hehtaarin alalla (0,09 % 
                                                 
1 SVT III Maatalous n:o 9, maataloustiedustelu 1910, 18 ja liitteet s. 82–83. 
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peltoalasta). Kangasniemellä sitä viljeltiin suhteellisesti yli kymmenkertai-
nen määrä: 62,7 hehtaaria eli 1,14 % peltoalasta. Koko maan mitassa hamp-
pu oli jo katoavaa kansanperinnettä, mutta Kangasniemellä sitä viljeltiin 
enemmän kuin missään muussa Suomen pitäjässä.1 

Maanviljelys- ja talousseurojen kautta levitetty oppi karjatalouden 
kannattavuudesta ei ollut juurtunut vielä Kangasniemelle, mutta ei se ollut 
juurtunut ympäröivään Etelä-Savoonkaan. Mikkelin läänissä viljeltiin  
vuonna 1910 ruista enemmän (21,2 %) ja heinää vähemmän (14,2 %) kuin 
missään muussa Suomen läänissä.2 Kangasniemen viljelysuhteet olivat siis 
samantapaiset kuin ympäröivässä maakunnassa, mutta ne olivat vielä vanha-
kantaisemmat. 

Eri viljelykasvien prosenttiosuudet eivät kerro kuitenkaan koko totuut-
ta vanhakantaisuudesta. Suurimmalla osalla Suomen tiloista viljeltiin vielä 
ruista pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta. Siellä tärkein leipävilja oli ohra. 
Ruista kylvettiin sen verran kuin omassa ruokataloudessa arveltiin vuoden 
mittaan tarvittavan. Jos peltoa oli vähän, rukiin ja kesannon jälkeen muille 
viljelykasveille jäi suhteellisen vähän tilaa. Asiaa havainnollistaa seuraava 
asetelma, jossa on esitetty viljelmien keskikoko peltohehtaareina sekä rukiin 
siitä viemä määrä vuonna 1910. Laskelmaan on otettu vertailukohteeksi 
myös Uudenmaan lääni.3  
 

Alue peltoa ha/viljelmä ruista ha/viljelmä 
Kangasniemi 5,2 1,43 
Mikkelin lääni 7,2 1,52 
Uudenmaan lääni 17,9 1,78 
Suomi 9,4 1,21 

 
Laskelmassa ovat mukana kaikki yhden peltohehtaarin ja sitä suuremmat 
viljelmät, siis sekä itsenäiset tilat että vuokraviljelmät. Kangasniemellä oli 
viljelmää kohti peltoa selvästi vähemmän niin omaan lääniin kuin koko 
Suomeen saatikka Uudenmaan lääniin verrattuna. Vaikka Kangasniemellä 
viljeltiin ruista poikkeuksellisen paljon suhteellisesti, niin absoluuttisilla 
tilakohtaisilla luvuilla mitattuna sitä viljeltiin jopa vähemmän kuin Mikkelin 
läänissä ja Uudellamaalla. Laskelman olennaisin anti on se, että kun ruis-
alaan lisätään kesannon viemä ala, Kangasniemellä jäi muille viljelykasveille 

                                                 
1 Laitinen 1995, 14, 18, 21; SVT III:9, liitetaulukot. 
2 SVT III:9, liitetaulukot. 
3 Laskelma on tehty jakamalla kokonaispeltoala ja rukiin viljelyyn käytetty peltoala yli 1 
hehtaarin viljelmien luvulla. Laskelma ei ole aivan tarkka, koska kokonaispeltoalassa ovat 
mukana myös alle 1 hehtaarin viljelmien pellot ja koska jokaisella viljelmällä ei kasvatettu 
ruista. Laskelma on siis suurpiirteisen suuntaa-antava, mutta se mahdollistaa silti suhteelli-
sen luotettavat alueelliset vertailut. SVT III:9 liitetaulukot. 
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vain 2,4 hehtaaria viljelmää kohti. Uudellamaalla sitä jäi yli 14 hehtaaria.1 
Ei ole siis sattuma, että Uudellamaalla viljeltiin heinää suhteellisilla luvuilla 
mitattuna jopa viisinkertainen määrä Kangasniemeen verrattuna. Uudella-
maalla siihen oli varaa kotitarvetalouden kärsimättä. 

Pieni tilakohtainen peltoala oli vielä 1900-luvun alussa karjatalouden 
kehittämisen este tai vähintään hidaste. Kangasniemen naapuripitäjästä 
Hankasalmelta tehdyt laskelmat vuodelta 1910 osoittavat, että ruista viljel-
tiin suhteellisesti eniten ja heinää vähiten nimenomaan niissä kylissä, joissa 
peltoala oli pienin. Heinän peltoviljely oli edistynyt pisimmälle taas niissä 
kylissä, joissa viljelmäkohtaiset peltoalat olivat suurimmat.2 Sama logiikka, 
joka toimi Suomen eri alueiden ja pitäjien välillä, toimi siis pitäjien sisällä-
kin. Suomalainen viljelijä oli todellisuudentajuinen. Ensin varmistettiin  
jokapäiväinen leipä ja vasta sitten panostettiin kaupalliseen tuotantoon, jos 
resurssit eli peltoala sen sallivat. Suomalaisessa historiantutkimuksessa 
maataloutta on käsitelty yleensä suurilla tilastosarjoilla ja kehitystrendejä 
kuvaavilla laskelmilla. Ne kuvaavat kyllä kehityksen suuntaa, mutta ne eivät 
kerro juuri maatalouselinkeinon alueellisista eroista saatikka elämänmenon 
paikallisesta kirjosta. 
 
 
Lypsykarjatalouden valtakunnalliseen valtavirtaan 
 
Maataloustuotannon suunnan muuttaminen oli lopulta asennekysymys. Kes-
kimääräistä pienempi tilakohtainen peltoala ei ollutkaan pysyvä este heinän 
peltoviljelyn laajentamiselle ja karjatalouden kehittämiselle, kunhan viljelijä 
vain tuli siihen tulokseen, että se kannatti. Ratkaiseva tekijä oli rahatalouden 
jatkuva eteneminen luontoistalouden kustannuksella. Yhä useampi viljelijä 
nosti oman maataloutensa harjoittamisen päätavoitteeksi ansiotulojen kas-
vattamisen. Muutosta havainnollistaa oheinen kuvio Kangasniemen ja koko 
Suomen heinänviljelyssä tapahtuneista muutoksista. 

Kuvio 1 osoittaa selkeästi edellä mainitun maatalouden kehitys-
trendien samansuuntaisuuden mutta eritahtisuuden. Kangasniemi heräsi 
poikkeuksellisen myöhään kaupalliseen karjatalouteen, mutta muutoksen 
päästyä alkuun pitäjä kiri Suomen etumatkan heinänviljelyssä kiinni. Se 
kesti tosin vuosikymmeniä ja toteutui vasta 1950-luvulla. Keskeisimmät 
muutosta vauhdittaneet tekijät olivat maatalousneuvonta ja oma osuusmeije-
ri. Kangasniemi oli vesistöjen rikkoma suuri ja harvaanasuttu pitäjä, jossa 
maakulkuyhteydet olivat heikot ja matkat pitkät. Kunnan tieolot paranivat 

                                                 
1 ks. edellinen viite. 
2 Laitinen 2004, 266–269. 
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ratkaisevasti nimenomaan 1950-luvulla, jolloin säännölliset maidon meijeri-
kuljetukset voitiin ulottaa syrjäisimpiinkin kyliin. 
 

 
Kuvio 1. Heinänviljely Kangasniemellä ja Suomessa vuosina 1910–1959. 
Lähteet: SVT III Maatalous, maataloustiedustelut ja -laskennat 1910, 1929–1930, 1950 
ja 1959, liitetaulukot. 
 
Peltoala lakkasi olemasta karjatalouden kehittämisen este, kun viljelijät 
muuttivat asennettaan omavaraistalouden välttämättömyyden ja kaupallisen 
tuotannon tarjoamien etujen välillä. Vuonna 1959 Kangasniemen maatilojen 
keskikoko oli 5, 8 hehtaaria peltoa; Suomessa se oli 7,9 hehtaaria. Vaikka 
Kangasniemen tilat olivat yhä pienempiä kuin Suomen tilat, niillä viljeltiin 
jo niukasti enemmän heinää kuin maassa keskimäärin. Muutos oli tapahtu-
nut nimenomaan leipäviljan kustannuksella. Sen viljely vei vuonna 1959 
enää 12,2 % pitäjän pinta-alasta (ruis 6,8 %, vehnä 1,8 % ja kesanto 3,6 %). 
Vehnä oli yleistynyt Kangasniemellä leipäviljana 1930-luvulta lähtien, ja 
sen viljelyn huippu saavutettiin 1950-luvun alussa, jolloin sen osuus pellon-
käytöstä oli 6,1 %.1 Sen jälkeen sen viljely hiipui kuitenkin nopeasti heikko-
laatuisten satojen vuoksi. Koko maassa vehnää kylvettiin ruista enemmän 
peltoihin ensi kerran vuonna 1946. Siitä lähtien Suomessa on kasvatettu 
vehnää joka vuosi ruista enemmän.2  

Leipäviljan kasvatuksen jyrkästä vähenemisestä ja heinänviljelyn kas-
vatuksen vielä jyrkemmästä noususta huolimatta Kangasniemi oli 1950-
luvun lopulla koko maahan nähden yhä rukiinen pitäjä. Suhteellisesti (6,8 % 
peltoalasta) sitä viljeltiin lähes kaksinkertainen määrä Suomeen (3,9 %) ver-

                                                 
1 SVT III Maatalouslaskennat 1950 ja 1959, liitetaulukot. 
2 Suomen taloushistoria 3, 84–86. 
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rattuna. Perinteen voimaa kuvaa se, että 70 % kaikista Kangasniemen yli 
yhden peltohehtaarin tiloista viljeli vuonna 1959 vielä ruista. Etelä-Savossa 
vastaava luku oli 68 % ja koko maassa 46 %.1 Kaiken uudistumisen, kaupal-
listumisen ja tehokkuuden tavoittelun rinnalla Kangasniemellä pidettiin 
kiinni myös perinteestä. Pitäjässä oli totuttu kotoisen, riihitetystä rukiista 
leivotun leivän makuun. Se oli merkinnyt miespolvien ajan turvallista tule-
vaisuutta. Rukiinviljelijöiden määrä väheni jyrkästi vasta 1960-luvun lopul-
la ja 1970-luvulla, kun vanha polvi väistyi ja uusi astui isänniksi. 

Kangasniemen pientilavaltaisen maatalouden paras kukoistuskausi 
osui 1950-luvulle ja 1960-luvun alkuun. Lypsykarjatalous ja oma meijeri 
kukoistivat. Kaupallisen karjatalouden nopeaa etenemistä kuvaa parhaiten 
Kangasniemen osuusmeijerin maidonlähettäjien määrä: se kasvoi vuoden 
1950 noin 400 lähettäjästä 1226 lähettäjään vuoteen 1960 mennessä.2 Sa-
mana aikana meijerin vastaanottama maitomäärä kasvoi kahdeksankertai-
seksi. Lähes kaikki meijerin vastaanottama maito tuli oman pitäjän alueelta. 
Uutta peltoa raivattiin ahkerasti nimenomaan 1950-luvulla, jolloin pitäjän 
peltoala kasvoi yli 800 hehtaarilla: 7483 hehtaarista 8297 hehtaariin. Kan-
gasniemen uudisraivaustahti – 11 %:n lisäys peltoalaan – oli 1950-luvulla 
nopeampi kuin maassa keskimäärin (8 %).3 Pitäjään perustettiin suhteellisen 
vähän asutustiloja, joten uudisraivaus tapahtui pääosin vanhoilla tiloilla. 
Tämän ”korvenraivauksen loppukiriksi” kutsutun vaiheen pääpontimena oli 
tilojen kannattavuuden parantaminen. Se kertoo myös silloisesta tulevaisuu-
den uskosta maatalouteen. Myös maatalouden koneistuminen ja kiven-
raivaus etenivät vauhdilla. Kangasniemi, kuten Etelä-Savo yleensäkin, oli 
poikkeuksellisen kivistä aluetta, ja kivenraivaus oli esimerkiksi niittokonei-
den käytön kannalta välttämätöntä. 
 
 
Supistuva maatalous ja tilarakenne 
 
Juuri, kun Kangasniemi oli saavuttanut karjataloudessa muun Suomen, maa-
taloudessa tapahtui käänne. Etelä-Suomen suurtiloilla alettiin siirtyä yhä 
enemmän suuritöisestä karjataloudesta vähemmän sitovaan ja aikaa vievään 
viljanviljelyyn. Viljatiloilla kasvatettiin joko leipäviljaa, etupäässä vehnää, 
tai rehuviljaa. Ajan tunnussanaksi tuli 1960-luvulta lähtien erikoistuminen. 
Suurilla tiloilla se oli helpompaa kuin pienillä tiloilla. Niillä erikoistumis-
vaihtoehdot olivat vähissä: lähinnä lypsykarjatalouden jatkuvassa tehosta-

                                                 
1 SVT III, maatalouslaskenta 1959. 
2  Kyröläinen 1975, 10, 30; Kangasniemen Kunnallislehti 18.8.1954, Kangasniemen 
osuusmeijerin vuosikertomus 1960. 
3 SVT III Maatalouslaskennat 1950 ja 1959, liitetaulukot. 
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misessa tai puutarha- ja vihannesviljelyssä. Pitkän tien karjatalouden kehit-
tämisessä kulkeneella Kangasniemellä lypsykarjatalous pysyi päätuotanto-
suuntana. Pieni joukko tiloja erikoistui lihakarjan kasvatukseen tai perunan-
viljelyyn. Viljanviljelyyn erikoistuneita tilojakin oli, mutta niillä pää-
ansiolähteeksi tuli tavallisesti työssäkäynti kotitilan ulkopuolella.1 Erikois-
tuminen oli maatiloille yksi keino selvitä hengissä ylituotannon ja sen  
valtion ohjauksessa tapahtuneiden purkuyritysten puristuksessa. Useimmilla 
tiloilla se riitti vain väliaikaiseksi ratkaisuksi, sillä viljelijöiden toimeentuloa 
koettelivat myös muut vastukset. 

Itä- ja Sisä-Suomessa pientilavaltaisen maatilatalouden keskeinen  
tukijalka oli ollut metsätalous: puun myynti omasta metsästä ja metsätöistä 
saadut lisäansiot. Ne mahdollistivat maatalouden ylläpidon peltoalaltaan 
pienilläkin tiloilla. Kun koneet – moottorisahat, traktorit, metsätraktorit ja 
kuorimakoneet – levisivät 1950-luvun jälki- ja 1960-luvun alkupuoliskolla 
vauhdilla metsätöihin, tukijalka petti. Työvoiman tarve metsissä väheni  
jyrkästi, ja Kangasniemellä sadat pientilalliset menettivät tärkeimmän sivu-
ansiolähteensä. Se merkitsi lopun alkua itäsuomalaiselle pienviljelylle. 2 
Romahdus ei tapahtunut kuitenkaan hetkessä, vaan hitaasti hiipimällä. Muu-
tosta kuvaa seuraava lukusarja Kangasniemen tilaluvun kehityksestä:3 
 

Vuosi Maatiloja 
1959 1 426 
1969 1 346 
1982 963 
1990 607 
2000  262 
2007 210 

 
Laskelmassa ovat mukana kaikki yli yhden peltohehtaarin tilat. Vuodesta 
1990 lähtien asetelma kertoo vain aktiivitilojen eli omaa maataloustuotantoa 
harjoittaneiden tilojen määrän. Tilaluku romahti vuoteen 2007 mennessä 16 
prosenttiin vuoden 1969 tilaluvusta. Viisi tilaa kuudesta lopetti siis vajaan 
neljän vuosikymmenen aikana toimintansa. Se oli jyrkin rakenteellinen mur-
ros, mikä Kangasniemen maataloutta on kohdannut koko sen pitkän histo-
rian aikana. Näkökulmasta riippuen sitä voisi nimittää myös vallankumouk-
                                                 
1 Valtaosa Kangasniemen tiloista tuotti maitoa 1980-luvulle asti. Vuosikymmenen jälki-
puoliskolla maitotilojen määrä kääntyi selvään laskuun, ja vuonna 1990 enää 42 % pitäjän 
tiloista oli erikoistunut maidontuotantoon. SVT Maa- ja metsätalous 1992:6, maatalouslas-
kenta 1990:2, 134–135; Kangasniemen osuusmeijerin vuosikertomukset 1980–1990. 
2 Kupiainen 2007, 151, 162–164. 
3 SVT III Maatalouslaskennat 1959 ja 1969, liitetaulukot; SVT XLIII:3 Maatilarekisteri 
1982, 149; SVT Maa- ja metsätalous 1992:6, maatalouslaskenta 1990, kunnittaiset tulokset; 
www.matilda.fi maatilarekisteri 2000 ja 2007. 
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seksi tai välttämättömyyden pakoksi. Koko maassa tilojen pudotuspeli oli 
Kangasniemeä jonkin verran lievempi: vuonna 2007 tuotantoaan jatkoi vielä 
22,5 prosenttia vuoden 1969 tiloista. 

Tilaluvun jyrkkä romahdus kohdistui nimenomaan pienempiin tiloihin. 
Sitä osoittavat kuviot Kangasniemen ja koko maan tilarakenteesta vuosina 
1969 ja 2000.  

Vuonna 1969 Kangasniemi oli selvästi pientilavaltaisempi kuin koko 
Suomi. Noin 85 prosenttia pitäjän tiloista kuului kahteen pienimpään tila-
kokoryhmään. Vaikka maatalouden rakennemuutos pudotti tuotannosta  
nimenomaan pienimmät tilat, ero Kangasniemen ja Suomen tilarakenteen 
välillä ei suinkaan supistunut, vaan se kasvoi 2000-luvulle tultaessa entistä 
suuremmaksi. Kahdessa suurimmassa tilakokoryhmässä ero oli jopa räikeä. 
Kangasniemen tiloista niihin kuului yhteensä 18 prosenttia ja koko Suomen 
tiloista 42 prosenttia. Ero on kasvanut vuoden 2000 maatalouslaskennan 
jälkeen vielä suuremmaksi. Vuonna 2007 Kangasniemen tilojen keskikoko 
oli 20,3 hehtaaria peltoa. Suomessa se oli 34,4 hehtaaria, Etelä-Savossa 23,1 
hehtaaria ja Uudellamaalla 43,8 hehtaaria.1 
 

 
Kuvio 2. Tilarakenne 1969 peltoalan mukaan, % tilaluvusta. 
Lähde: SVT III Maatalous, maatalouslaskenta 1969. 
 
Kangasniemen maatalouden muutos mukaili melko tarkasti Etelä-Savon 
kehitystä. Suomen maakunnista tilakoko oli vuonna 2007 kaikkein pienin 
nimenomaan Etelä-Savossa. Kangasniemi ja Etelä-Savo olivat ympäristönsä 
ja luonnonolojensa vankeja. Alueen viljelykelpoiset maat ja pellot ovat  

                                                 
1 Maatilatilastollinen vuosikirja 2008, 48; www.matilda.fi maatilarekisteri 2007. 
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sirottuneet aina pieninä kuvioina hajalleen pitkin järvien, kallioiden ja kivi-
koiden pirstomaa maastoa. Vaikka tiloilla oli ja on yhä metsää enemmän 
kuin maassa keskimäärin, niillä oli pellonraivaukseen sopivia maita poik-
keuksellisen vähän. Laajoja yhtenäisiä viljelyalueita ei syntynyt. Suomen 
tilojen keskikoko on kasvanut viime vuosikymmeninä niin, että viljelyä  
jatkaneet tilat ovat ostaneet tai vuokranneet tuotannosta luopuneiden naapu-
reidensa peltoja. Niin on tehty myös Kangasniemellä ja Etelä-Savossa, mut-
ta luonnonmaantiede on asettanut rajat, kuinka kaukaa lisäpeltoa on miele-
kästä hankkia. Kun tuotantoa jatkaneita tiloja on niin vähän ja harvassa, 
niiden väliin jää vääjäämättä peltotilkkuja, joiden viljely ei ole kannattavaa 
eikä kiinnosta ketään. Se selittää, miksi Kangasniemellä kokonaispeltoala 
on supistunut paljon jyrkemmin kuin koko maassa ja vallankin Etelä-
Suomen ja Pohjanmaan viljelylakeuksilla. 
 

 
Kuvio 3. Tilarakenne 2000 peltoalan mukaan, % tilaluvusta. 
Lähde: www.matilda.fi maatalouslaskenta 2000. 
 
 
Tehotuotanto ja erikoistuminen 
 
Mittasipa Suomen maatalouden kehitystä millä mittarilla tahansa, se on  
kokenut viimeisen neljän vuosikymmenen aikana historiansa jyrkimmän 
murroksen. Ajan avainsanoja ovat olleet rakennemuutos, keskittyminen ja 
tehokkuus. Niihin Suomen maataloutta ajoi etenkin Euroopan Unioniin liit-
tyminen, mutta on huomattava, että muutosprosessi oli ollut meneillään yli 
kahden vuosikymmenen ajan jo sitä ennen. Unioniin liittyminen vain vauh-
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ditti kehitystä. Tehokkuusajattelun luonnetta kuvaa havainnollisesti lypsy-
karjatalous, jonka päämuuttujat on esitetty seuraavassa kuviossa. 

Kuvio 4 kertoo lypsykarjatalouden neljän keskeisen tuotannontekijän 
muutokset vuodesta 1960 vuoteen 2008. Kunkin tuotannontekijän korkeinta 
arvoa kuvaa luku 100, ja muut luvut kuvaavat muutoksen ajoittumista ja 
suhteellista jyrkkyyttä. Maidonlähettäjien määrä putosi vuoteen 2008 men-
nessä viiteen prosenttiin ja lypsylehmien määrä neljäsosaan vuoden 1960 
luvuista. Maidontuotanto laski suhteellisesti paljon vähemmän: 64 prosent-
tiin vuoden 1960 tuotannosta. Vain yksi tuotannontekijä kasvoi. Se oli leh-
mää kohti laskettu vuotuinen maidontuotanto, joka lisääntyi 2,7-kertaisesti: 
2900 litrasta 7767 litraan. Kyseessä lienee voimakkain tuotannon kasvu, 
mitä Suomen maatalouden millään sektorilla on koskaan koettu. Kangas-
niemellä kaikki nämä lypsykarjatalouden muutosta mittaavat osatekijät ete-
nivät suunnilleen samassa tahdissa kuin koko maassa. 

Yli puolet Kangasniemen tiloista erikoistui 1970-luvulla ja 1980-
luvun alkupuoliskolla lypsykarjatalouteen. Yhdentyvässä Euroopassa  
sekään ei elättänyt kuin pientä osaa tiloista, ja tilat joutuivat vaihtelemaan 
tuotantosuuntaansa sen mukaan, mikä oli kannattavinta tai mikä mahdollisti 
esimerkiksi työssäkäynnin kotitilan ulkopuolella. Tuotantosuuntien kirjo 
kuntien ja alueiden sisällä on laaja, mutta siitä huolimatta Suomen maa-
taloudessa on havaittavissa selvä alueellinen työnjako.  
 

 
Kuvio 4. Suomen lypsykarjatalouden päämuuttujat vuodesta 1960 vuoteen 2008.  
Lähteet: Suomen taloushistoria 3; SVT III Maatalous 1971–1980; Maatilatilastollinen 
vuosikirja 1986–2008. STV 2009. 
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Taulukko 1 kuvaa Kangasniemen, Etelä-Savon, Suomen ja kahden toisis-
taan jyrkästi poikkeavan maakunnan, Uudenmaan ja Kainuun, maatilojen 
tuotantosuuntien jakaumaa vuonna 2008. Siellä, missä peltoala oli suurin 
(Uusimaa), erikoistuttiin viljanviljelyyn, ja siellä, missä kasvukausi ja luon-
nonolot rajoittivat vaihtoehtoja (Kainuu), erikoistuttiin perinteiseen lypsy-
karjatalouteen. Vilja-suomi painottui selkeästi etelään ja maito-suomi poh-
joiseen ja itään. Kangasniemi ja Etelä-Savo olivat siirtymä-aluetta, jossa 
lypsykarjatalous oli päätuotantosuunta mutta jossa yritettiin monilla muilla-
kin maatalouden sektoreilla. Näitä olivat muun muassa puutarhaviljely ja 
erikoiskasvinviljely, kuten esimerkiksi kuminan kasvatus. 
 
Taulukko 1. Maatalouden tuotantosuunnat paikallisesti ja alueellisesti vuonna 2008. 
 
Tuotantosuunta 

Maatilat tuotantosuunnan mukaan, % kaikista tiloista 
Kangasniemi Etelä-

Savo 
Kainuu Uusimaa Suomi 

Lypsykarjatalous 25,1 24,4 37,0 7,0 18,9 
Muu karjatalous 15,8 13,4 13,7 5,1 12,0 
Hevostalous 4,9 4,3 4,4 5,3 3,2 
Viljanviljely 17,3 23,6 10,4 65,2 43,3 
Puutarhaviljely 10,3 6,6 2,5 2,7 3,0 
Muu kasvintuotanto 20,7 24,6 27,2 14,0 18,4 
Muu tuotanto 5,9 3,1 4,8 0,7 1,2 

Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Lähde: www.matilda.fi. Maatilarekisteri 2008. 
 
 
Lopuksi 
 
Suomen maatalouden historiaa ovat leimanneet kaskikaudesta lähtien isot 
alueelliset erot, viljelytavoissa, -tekniikassa ja maatalouden painotuksissa 
havaittava laaja paikallinen kirjo sekä muutosten ajallinen eritahtisuus.  
Tutkimuksessa ne ovat jääneet usein muutoksen suuntaa selittävien trendi-
laskelmien ja -kuvausten varjoon. Käytännössä maatalouden historia on 
ollut nykypäiviin asti kaikkia niitä ja vieläpä rinnakkain: samansuuntaisuut-
ta, eri- ja tasatahtisuutta, perinteisten tottumusten ja uutuuksien omaksumi-
sen rinnakkaista kudelmaa jne. 

Tässä artikkelissa on kuvattu yhden pitäjän maatalouden rakenteellista 
ja tuotannollista kehitystä suhteessa koko Suomeen. Tilastolaskelmien  
mukaan Kangasniemen maatalous oli ”ajastaan jäljessä”, piti pitkään kiinni 
vanhoista tavoista ja omaksui uutuudet muuta maata hitaammin. Kangas-
niemen maatilat saattoivat tukeutua pitkään metsiin ja metsätöihin. Se jar-
rutti hieman maatalouselinkeinon kehittämistä ja tuotannon tehostamista, 
mutta pohjimmiltaan kyse oli maatalouden tärkeimmän resurssin – viljely-
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alan – niukkuudesta suhteessa muuhun Suomeen. Luonnonolojen ja maa-
perän vuoksi pitäjän tiloille ei voitu raivata koskaan paljon peltoa. Se ei  
estänyt Kangasniemen lypsykarjatalouden kirimistä muun Suomen rinnalle 
1950-luvulla, mutta sivuansioiden ehtyessä ja maatalouden rakennemuutok-
sen käydessä välttämättömäksi, pienet peltoalat suistivat Kangasniemen 
maatalouden paljon jyrkemmälle supistumisen tielle kuin maassa keskimää-
rin. Samoin kävi luonnonoloiltaan samankaltaisessa Etelä-Savossa. 

Historian kulkuun liittyy aina paradokseja, joten esitettäköön lopuksi 
sellainen. Kangasniemi oli aikanaan Suomen rukiisimpia pitäjiä. Vuonna 
2008 pitäjässä viljeltiin ruista neljällä tilalla ja kahdeksan hehtaarin alalla. 
Se oli vain yksi prosentti rukiin 787 hehtaarin viljelyalasta vuonna 1910. 
Kuminaa – joittenkin leipälaatujen mausteena käytettyä kasvia – viljeltiin 
vuonna 2008 viidellä kangasniemeläisellä tilalla yhteensä 52 hehtaarin alalla. 
Koko maassa ruista (24 900 ha) kasvatettiin sentään hieman enemmän kuin 
kuminaa (17 800 ha).1 Perinteisestä maataloudesta ei ole enää juuri mitään 
jäljellä. 

                                                 
1 www.matilda.fi maatilarekisteri 2008. 



 

Talouden puukalusto 
Kustaa H. J. Vilkuna 
 
 
Esineellinen historia on kulttuurihistoriaa, mutta se on myös taloushistoriaa, 
milloin tarkastelun kohteena on esineen taloudellinen käyttö ja merkitys. 
Kun seuraavassa kartoitan sisäsuomalaisen 1700-luvun talouden puukaluja, 
tavallaan palaan siihen vanhaan kulttuurihistoriaan, johon taloushistoria 
elimellisesti nivoutui: puukalut liittyivät taloudenpitoon sekä kuvaavat men-
neisyyden ihmisten suhdetta omistamiseen ja kulutustavaroihin.1 

Erilaiset pesäluettelot ovat kattavinta aineistoa, ne kuvaavat puisten 
talouskalujen määrää, laatua ja käyttötarkoitusta sekä viittaavat arvostuksiin 
ja merkityksiin. Pesäluetteloista syntyvää kuvaa täydentävät kertomukset ja 
säilyneet esineet. Täydentäminen on tärkeää, koska pesäluettelot laadittiin 
kirjavalla tavalla ja vakavuudella.2 Perukirjoissa oli osastonsa puukaluille, 
vaan eipä aina välitetty noudattaa tavanomaisinta kaavaa; joskus puiset ajo-
kalut, veneet, ruuhet ja kalastusvälineet sisällytettiin puukaluihin. 

Puukalut olivat sinällään vaikeasti arvotettavissa. Omaan käyttöön itse 
tehtyjen esineiden rahallista arvoa oli hankala määritellä; helpommin arvo-
tettavia olivat tuotteet, joita pitäjänkäsityöläiset ja nurkkamestarit valmisti-
vat myytäviksi ja joita myös talonpojat ostivat.3 Eikä juuri minkäänlaista 
painoa pantu esineen kauneudelle, veistotyön taidokkuudelle taikka muulle 
senkaltaiselle piirteelle. Esine todettiin suureksi, pieneksi, uudeksi, vanhaksi, 
ehjäksi, rikkinäiseksi, käytännölliseksi, käyttökelvottomaksi jne.4 

                                                 
1 Keskeisiä teoksia: Sirelius 1919, 1921; Laurikkala 1947; Talve 1990. 
2 Tutkimus perustuu noin sataan sisäsuomalaiseen peru- ja jakokirjaan vuosilta 1738–1753. 
Niteet Sääksmäki(Sm)138–139A (mf ES3618–3619, JyMA). Ks. myös Vuorimies 1995a–
c; 2001; 2004. 
3 Esim. Virrankoski 1963. 
4 Puuesineiden koristelusta Itkonen 1952, 142. 



386 
Vilkuna 

Pesäluetteloita laadittiin horjuvalla tarkkuudella. Sääntönä oli, ettei pirtin 
peruskalusteita perukirjoihin merkitty. Vuoden 1734 lain mukaan ne katsot-
tiin talon kiinteäksi kantakalustoksi, joka jäi taloon isännän tai omistajan 
vaihtuessa.1 Vaikuttaa siltä, että pirtin sisutus – olipa se mitä hyvänsä lajia – 
jätettiin merkitsemättä perukirjaan paitsi kirstuja, joita henkilökohtaisina 
esineinä mahdollisesti säilytettiin tuvassa. Sen sijaan toimitusmiehet kolusi-
vat tarkemmin aitat, karjasuojat ja keittiöt ja huusivat kirjurille mitä sieltä 
löysivät. – Ja pihapiirissä rakennuksia riitti koluttavaksi.2 Tämä taas oli so-
piva käytäntö, koska aitoissa, karjasuojissa ja ulkokeittiöissä oli vähemmän 
arvokasta esineistöä.  

Arvatenkin kansa arviomiehiä myöten venytti lain määräykset äärim-
milleen ja toisinaan kiersi määräyksiä. Sisäsuomalaisissa talonpoikaisissa 
jako- ja perukirjoissa ei 1700-luvun keskivaiheilta tapaa ensimmäistäkään 
irtainta huonekalua, paitsi muutamia ikivanhoja arkkupenkkejä ja yhtä sur-
keaa kaappia! Epäilyttää, että nämä oli ammoin käyttökelvottomina heitetty 
varastoon ja uudet kirjaamattomat tuotu tilalle. Perilliset myös omivat kaluja 
etukäteen, kuten 1751 Rutalahdessa. Virallisessa toimituksessa arvioitiin ja 
jaettiin useita puukaluja. Kaluja oli enemmänkin, mutta niistä todettiin: li-
säksi löytyi joukko pienempiä esineitä, tuoppeja, vateja, kaukaloita ja maito-
kehloja, jotka perilliset olivat jo jakaneet ja joita ei sen tähden arvioitu.3 
Menettely lienee ollut yleinen. Talonpoikaisessa yhteisössä perintöverotet-
tavaksi vietiin pakollinen, ja sekin arvotettiin alhaiseksi. Menettely palveli 
yhteistä etua: näin jallitettiin verottajaa. Kun verottajalle kerrottiin riittävästi, 
se oli tyytyväinen. Tästä todistavat myös tapaukset, joissa pesänluetteloijat 
ovat kirjanneet ylös tarkasti omaisuuden, jota he eivät ole laillisin perustein 
arvottaneet.4 
 
 

*** 
 
Epäilemättä muinoin suomalaisen pirtin sisutus oli niukka. Sitä se oli 1600-
luvulla, jolloin asuinrakennuksessa oli tavallisesti yksi sisäänlämpiävä tupa 
ja sen yhteydessä uuniton kylmä pirtti kesä- ja vieraskäyttöön, ja sitä se oli 
vielä 1900-luvun alun savupirteissäkin. Tuvasta löytyivät kiinteät penkit, 
pöytä, lavat uunin päällä ja yksinkertaiset kangaspuut. Näitä täydensivät 
lasten reikätuolit, vaatevakat ja sen sellaiset vähäisemmät kalut, jos kohta 

                                                 
1 Laurikkala 1947, 88–89. 
2 Ks. esim. Kolehmainen ja Laine 1979, 168–215. 
3 Sm139A: 240. 
4 Sm138: 174. 
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varakkaalla talonpojalla saattoi olla kaappejakin.1 Muutos oli hidasta. Ka-
lusto ei liiemmin karttunut, siitä pitivät huolen ylellisyysasetukset, tulipalot, 
kosteus, tuholaiset ja sodat. 1700-luvun ja 1800-luvun alun savupirtti saattoi 
olla jopa tavaraköyhempi kuin sata vuotta aikaisempi talo. Niukkuutta  
kuvaavat aikalaiskertojat, kuten C. Linné, M. Calonius, A. De Bruce ja  
G. Acerbi.2  

Sisäsuomalaisen, kahdeksannentoista vuosisadan toisen neljänneksen 
talonpoikaistalon päärakennus oli ahdas. Laukaassa 1730 kirjatun tiedon 
mukaan tavanomaista asumuskantaa edustava asuinrakennus oli noin yksi-
toista kyynärää pitkä ja yhdeksän leveä. Se jaettiin seinällä kahteen yhtä 
suureen huoneeseen, varsinaiseen tupaa ja kamariin. Kalustuksena tuvassa, 
jonka lattiapinta-alasta (noin 18 m2) aimo-osan vei tulisija, oli kaksi kiinteää 
seinäpenkkiä, sänky ja soikea pöytä.3 Täkäläinen tupa kalustettiin pysty-
suunnassa, oltiin sitten köyhänsopessa, karsinanurkassa, miestennurkassa, 
uunin päällä taikka kellarissa, tilaan kun oli tungettava sängyt, kangaspuut, 
rukit, pöydät, penkit, rahit, kaapit, kätkyet, korvot, hyllyt ja muut tarpeelliset 
laitteet.  

Talonpoikaispirtin huonekaluista, kaapeista ja tuoleista, on kaksi peru-
kirjatietoa. Ainokaisen kaapin omisti muuan jämsäläinen talonpoika.4 Mer-
killisiä, ilmeisen yleisiä, mutta kirjaamattomia esineitä ovat arkkutuolit eli 
penkkiarkut, jotka olivat varhempien pönttötuolien perillisiä ja joita tunne-
taan Keski-Suomesta muistakin yhteyksistä. Ne sijoitettiin pöydän päähän  
ja olivat pirtin kalustoa. 5  1740-luvulla konginkankaalaisen lautamiehen  
taloudessa oli arkkutuoleja kaksin kappalein. Niissä ei ollut lukkoja, ja niistä 
toinen – vaikka sille arvo saatiin – oli arviomiesten mukaan vanha ja täysin 
rikkinäinen. 6  Samanaikaiset eteläpohjalaiset perunkirjoitukset viittaavat 
asumismuotojen erilaisuuteen – tai perunkirjoittajien ahkeruuteen. Etelä-
pohjalaisissa taloissa, joissa varsinaisia asuinrakennuksia oli enemmän sekä 
paritupamainen rakennustapa ja mahdollisesti uloslämpiävä uuni olivat tyy-
pillisempiä, oli tilaakin enemmän. Kiinteistöön kuuluvien ja luetteloihin 
kirjaamattomien penkkien lisäksi pirteissä oli selkänojallisia ja – nojattomia 
sekä päällystettyjä ja päällystämättömiä stooleja. Oli niissä useammin 
skaappejakin.7 

                                                 
1 Esim. Salenius 1909, 132; Melander 1919, 195–197; Korhonen 2006, 94–100. 
2 Kallio 1972, 621; Laurikkala 1947, 99–104; Korhonen 2006, 99–100; Vilkuna 2006a, 
135–141. 
3 Berndtson 1965, 403; Hämäläinen 1930; Hämäläinen 1935, 72–73; Jokipii 1996, 252–
287. 
4 Sm139: 535. 
5 Herlin 1957, 148–149, 153–154; Pylkkänen 1965, 7–8; Vilkuna 1989, 313–314. 
6 Sm138: 368. 
7 Itkonen 1925, 58–60. Ks. myös Torppa 1955; Forsblom 1915. 
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Toisin oli pappiloissa. Papit olivat esikuvia ja edelläkävijöitä, ja heillä ir-
taimia kalusteita piisasi.1 Vaan, olipa pappiloissa tilaa. Saarijärven vanhan-
aikaiseksi ja pieneksi käyneen Kolkanniemen pappilan asuintuvan pinta-ala 
oli 1750-luvulla 130 neliökyynärää (47 m2), minkä lisäksi päärakennuksessa 
oli vielä kaksi erillistä, runsaan sadan neliökyynärän (37 m2) suuruista ka-
maria.2 Pappiloissa lienee ollut samanlaista kiinteää kalustoa kuin talonpoi-
kaistaloissa, mutta perukirjoissa esiintyy runsaasti muutakin kalustoa. Papit 
siirtyivät virkauran edetessä pappilasta toiseen irtaimistoineen, pappiloissa 
oli useampia asuinhuoneita, papit hankkivat huonekaluja säädynmukaisesti 
ja papeille huonekaluilla oli toisenlaista tarvetta.3 Ääripäitä edustivat Saari-
järven kirkkoherra Georg Wallgren, jolla ei ollut mitään muuta kuin romua, 
ja Jämsän kirkkoherra, rovasti Jacob Malleen, jonka pappila oli aikakauden 
mittapuissakin melkoinen hovi nahka- ja paperitapetteineen. Hänellä oli 
kahdeksan nahalla päällystettyä nojatuolia, 12 tavallista nojatuolia, kolme 
uutta sänkyä ja kaksi vanhempaa vuodetta sekä vanha mankeli.4 Arvatenkin 
sepän lehtolapsesta maisteriksi ja rovastiksi ponnistaneelle miehelle ulkoi-
silla puitteilla oli merkityksensä: ne olivat menestyksen puntareita, ja perin-
töpappien joukossa hän oli nousukas. 

Pirtin kaluihin on luettava ruokailuvälineet, asetit ja juoma-astiat, joita 
yleensä kirjattiin pesäluetteloihin harvakseltaan. 5  Keski-Suomesta ruokai-
luesineistä on vain kaksi tietoa. Toisen mukaan perilliset olivat etukäteen 
jakaneet puuvadit. Toinen onkin tarkempi: Laukaan kappalaisen jäämistössä 
oli neljä vatia, kolme lusikkaa ja 18 pyökkilautasta.6 Etelä-Pohjanmaan Ala-
vudella pyökkisiä ja haapaisia talriikkeja löytyi jo talonpoikaisista pesäluet-
teloista, ja Keski-Pohjanmaan lohtajalaisessa manttaalin talossa oli 30 
pyökkilautasta, 24 sorvattua vatia, kahdeksan voilautasta, kuusi puutuoppia 
ja kymmenen puupulloa.7 Kiskolaisen pitäjänsepän jäämistössä taas oli pa-
loviinaputeli, kelvoton paloviinaputeli, stuoppi, kippo (yksikorvainen tuop-
pi), kolme kuppia, viisi puulusikkaa, vähäinen kauha ja viisi puulautaista. 
Talossa oli myös valtava ruoka-arkku ja honkainen lukittava skaappi.8 

Juoma-astiat mainitaan usein. Talonpoikaistaloudessa erikokoisia  
havu- ja haapapuisia viinan, oluen, kaljan ja piimän säilyttämiseen, tarjoi-
lemiseen ja nauttimiseen tarkoitettuja lekkereitä, ottinkeja, nelikoita, leilejä 

                                                 
1 Suolahti 1912. Vrt. Laurikkala 1947, 119–126. 
2 Kallio 1972, 552. 
3 Sm138: 451, 749; 139A: 272–273. Tuoleista Pylkkänen 1965, 15, 22, 28, 32. Sängyistä ja 
makuulavoista Sammallahti ja Lehto 2006. 
4 Sm139: 688–689. Ks. myös Suolahti 1912; Klinge 2006. 
5 Laurikkala 1947, 254–255. 
6 Sm139A: 272–273. 
7 Itkonen 1952, 63; Nirvi 1936, 72. 
8 Laurikkala1929, 330. 
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ja ankkureita sekä kaksikorvaisia haarikoita, kousia, korvallisia tuoppeja ja 
kippoja sekä puuputeleita, oli yksi tai useampi lajiaan. Ne olivat suuria: 
ankkurit, nassakat eli lekkerit muistuttivat pieniä tynnyreitä. Viinaottingit  
(< kahdeksasosa tynnyriä) vetivät kahdesta kolmeen kannunmittaa ja nelikot 
(< neljännestynnyri) olivat suurikokoisia puteleita.1 Sanottuja juoma-astioita 
käytettiin enimmäkseen viinan ja oluen nauttimiseen ja säilyttämiseen pir-
tissä; ne olivat sananmukaisesti iloleilejä ja kännejä. Mikäli juoma-astialla 
oli muu käyttötarkoitus, se kirjattiin. Tyypillisimmin kyseessä oli maito-
pullo, joka vieläpä oli vanha, suuri kolmen kannunmitan tai pieni puolen 
kannunmitan vetoinen astia – ja joskus myös rikkinäinen.2 
 
 

*** 
 
Pesäluetteloiden puuesineistöä yhdistäviä piirteitä ovat säilyttäminen, työn-
teko ja käyttökelpoisuus. Kaluja oli säilyttämiseen ja valmistamiseen. 

Kahdeksannentoista vuosisadan kuolinpesän merkityksellisin esine oli 
arkku eli kirstu tai sen puuttuessa matkavakka.3 Tuo säiliö löytyi varakkai-
den ja vähävaraisten eläjien pesistä. Se oli myös mitä suurimmassa määrin 
henkilökohtainen esine, haltijansa ominta omaisuutta, joka kulki omistajan-
sa mukana asuinpaikasta toiseen. Kirstu oli käyttökaluste, johon sijoitettiin 
kotioloissa ruokavaroja tai kankaita ja joka matkoilla palveli varussäiliönä. 
Rahvaaseen kuuluvalla aikuisella niitä asuin- ja varastorakennuksissa oli 
enimmäkseen yksi tai kaksi, mutta tapaa sisäsuomalaisessa ympäristössä 
joukon kuolinpesiä, joissa oli useita arkkuja.4  

Petäjäveden Karikon isäntä Elias Samulinpoika ja vaimonsa Marja  
Juhontytär omistivat paitsi matkavakan myös seitsemän arkkua: kaksi heloi-
tettua ja lukollista arkkua, kaksi raudoitettua lukotonta arkkua ja kolme van-
haa kirstua. Viitasaarelaisella talollisella, Joose Kemppaisella, oli seitsemän 
kirstua: kuusi lukollista ja heloitettua kirstua ja yksi vanha raudoitettu, luko-
ton arkku. 5  Jämsän kirkkoherran pappilassa Salomon Stichaeuksella ja  
                                                 
1 Sm138: 140, 242, 370, 414–415, 571, 755, 767, 780; 139: 69, 136, 235, 245, 280, 320–
321, 387–388, 522–523, 553, 556; 139A: 49–50, 53, 144, 286, 423, 433, 512. Ks. Laurikka-
la 1947, 255–256, 267–269, 285–286; Vuoristo 1978, 23–24, 34, 46, 50, 58, 68–69. 
2 Sm138: 370, 735, 759, 767, 780; 139: 280, 387–388, 487, 492, 522–523; Laurikkala 
1947, 210–217, 225–236, 239–244. 
3 Laurikkala 1947, 93–94, 107. 
4 Sm138: 160, 174, 238, 242, 284, 314, 368, 370, 411, 414–415, 456, 486, 490, 517, 522, 
545, 563, 565, 569, 570, 575, 580, 593, 661, 755, 759, 767, 780, 783, 832; 139: 18–19, 32, 
69, 116, 136, 185–186, 211, 224, 235, 245, 269, 280, 312, 317, 323, 388, 406, 487, 492, 
512, 519, 522–523, 528, 535, 553, 556, 559, 566, 580, 590, 607, 629, 650, 710, 717; 139A: 
23, 49–50, 53, 69, 74, 144, 169, 231, 240, 282, 286, 346, 371, 423, 433, 441, 512. 
5 Sm139: 566, 590. 
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Elisabet Gååsmanilla oli viisi arkkua ja varuskirstu paitsi pienempiä säilöjä 
sekä Viitasaaren kappalaisella, Johan Casteliuksella virkatalossaan kaksi 
heloitettua ja lukollista kofferttia, siis kannellista, sylinterinmuotoista ja 
nahalla päällystettyä matka-arkkua, viisi erikokoista heloitettua ja lukollista 
arkkua ja vanha yölaatikko.1 Talonpoikaistalouksissa säilytystarve ei ollut 
niin mittavaa kuin säätyläistalouksissa: suurikokoisia arkkuja täydensivät 
joskus erilaiset pienemmät askit, vakat, rasiat ja lippaat. Näistä jälkimmäiset 
saattoivat olla vainajan, naisen, ainoita perunkirjoitettuja puuesineitä, myö-
täjäiksi tulkittavia henkilökohtaisia pyhävaatteiden ja korujen säiliöitä.2 

Kirstut olivat useimmiten hyväkuntoisia ja uusia, olivatpa ne sitten 
raudoitettuja ja lukollisia, heloitettuja ja lukottomia tai peräti vaatimattomia 
ja heloittamattomia. Mutta joskus ne olivat täysin kelvottomia.3 Kirstujen ja 
muiden tavarasäilöjen materiaalista (yleensä mänty) ja muodosta kerrotaan 
harvoin, ja milloin kerrotaan, kyse on erikoisuuksista. Haapakirstut ja -vakat 
sekä lukottomat pyöreät kirkkovakat olivat tällaisia.4  Kerran perukirjasta 
tavataan myös tuohirasia.5 Maalattuja arkut taikka vakat tuskin 1700-luvun 
alkupuolella olivat: maalaus nosti säiliön arvoa ja merkittiin siksi asiakirjoi-
hin, kuten Jämsän pappilan kuolinpesän luetteloinnissa. Kirkkoherran pie-
nemmistä säiliöistä, kolmesta lippaasta, yksi kuvattiin maalatuksi.6  

Jos arkkujen ja karpioiden ulkoinen kuvailu jää niukaksi, koosta ja 
kunnosta tiedotetaan – jälleen siksi, että nämä tekijät vaikuttivat esineen 
arviohinnan muodostumiseen. Erityisellä tarmolla kiinnitettiin huomiota 
kuitenkin kirstujen ja karpioiden raudoituksen sekä lukkojen ja avainten 
kuntoon; muotivirtauksia noudatteleva raudoitus ja lukko nostivat arkun 
arvon hyvinkin kaksinkertaiseksi. Sen sijaan taonnan taidollista laatua taik-
ka määrää ei kuvailla, ne kun eivät sellaisenaan mihinkään arvon määrittä-
miseen vaikuttaneet. Rautaa heloitukseen kului toistakymmentä naulaa,  
kuten Jyväskylän Kekkolassa. Sikäläisen talon jäämistössä oli puolivalmis 
arkku. Veistotyö oli valmis, mutta kirstu oli edelleen raudoittamatta. Heloi-
tusta varten oli hankittu 12 naulan painoiset raudat.7 

Säilöjen käyttötarkoituksesta kerrotaan harvakseltaan; eipä tälläkään 
tekijällä ollut merkitystä esineen arvosta päätettäessä. Mutta sanotut tapauk-

                                                 
1 Sm138: 451, 749. Yölaatikko oli kulttuurinen jäänne, tarpeettomaksi käyvä ja väistyvä 
esine, joka sijoitettiin vuoteen viereen ja jossa säilytettiin tarvevaatteita. Laurikkala 1947, 
88–89. 
2 Esim. Sm138: 586; 139: 487, 519, 553, 629. Ks. Laurikkala 1947, 95, 97, 107. 
3 Esim. Sm138: 160, 780; 139A: 53. 
4 Esim. Sm138: 586; 139: 512, 553. Ks. myös Laurikkala 1947, 111–112. 
5 Sm138: 522. 
6 Sm138: 451. Ks. myös Berndtson 1965, 542–543. Vrt. Laurikkala 1947, 94, 112. Kirk-
kovakoista Valjakka 1982, 253–266. 
7 Sm138: 314; Itkonen 1952, 141; Sallinen-Gimpl 1983, 227–246. 
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set kuvaavat säätyläistön ja rahvaan esineistön monipuolisuutta. Laukaan 
kappalaisen, Henric Paliliuksen kuolinpesästä löytyi vanha leipäarkku,  
Saarijärven Sirolasta edesmenneen emännän pyöreä vaateaski (kirkkovakka), 
Kuukkajärven Kessin kruununtalonpojalta heloitettu arkku liinavaatteille ja 
Jyväskylän Kuokkalan lautamieheltä lukoton jauhoarkku. Jokaisessa tapauk-
sessa taloudessa oli myös muita kirstuja ja vakkoja, joiden käyttötarkoitusta 
ei määritelty.1 

Juomat säilytettiin tynnyreissä, korvoissa, saaveissa, ämpäreissä, kan-
nellisissa tiinuissa, vannoissa, paljuissa ja pytyissä. Tyypillisin talonpoikais-
talouden juoman säilytysastia oli kalja-, sahti- eli oluttynnyri. Se kuului 
kuolinpesään siinä missä arkku. Niitä oli taloudessa yksi tai useampi,  
Laukaan reippaalla kappalaisella peräti kahdeksan. Niitä oli suuria ja pieniä, 
uusia sekä vanhoja ja liki käyttökelvottomia.2 Maitoa säilytettiin ja kuljetet-
tiin tynnyreissä, saaveissa, ämpäreissä ja pytyissä,3 piimää lähinnä saaveis-
sa.4 Veden pääasialliseksi säilytys- ja kuljetusastiaksi mainitaan saavi,5 jos-
kus myös tiinu ja ämpäri.6  

Useinkaan säilytys- ja kuljetusastioiden käyttötarkoitusta ei yksilöity. 
Kyse oli tällöin yleisastiasta, muun kuin kaljan ja oluen tai maidon ja veden 
säilytykseen tarkoitetusta säiliöstä.7 

Juoman ja ruuan valmistamisessa käytettyjen astioiden kirjo oli laaja, 
ja sitä laajempi, mitä monipuolisemmin taloudessa oli tuotantoon suuntau-
duttu. Pappia pidettiin ajan taloudellisen ideologian mukaan pitäjän ensim-
mäisenä, parhaana, tuotteliaimpana, yritteliäimpänä ja neuvokkaimpana 
talonpoikana – siis isäntänä, jonka tehtävänä oli seisoa esimerkkinä muulle 
kansalle.8  Ja esimerkkejä he toden totta olivat. 1700-luvulla ei suinkaan  
ollut harvinaista, että pappi jossain elämänvaiheessa jätti hengellisen työn 
nuoremmilleen omistautuen itse isännöintiin, kuten Laukaassa Palilius. Hän 
oli tullut Laukaaseen kappalaiseksi jo 1702, luopui viranhoidosta pitä-

                                                 
1 Sm138: 586; 139: 522–523; 139A: 169, 272.  
2 Sm138; 160, 174, 236, 240, 242, 284, 290, 293, 368, 370, 381, 414–415, 438, 451, 563, 
571, 575, 586, 749, 755, 759, 767, 780; 139: 32, 69, 136, 211, 224, 235, 245, 280, 317, 320, 
387, 399, 406, 512, 535, 556, 559, 566, 580, 590, 607, 650; 139A: 49–50, 53, 126, 144, 
169, 231, 282, 364, 371, 413, 423, 433, 441, 512. 
3 Sm138: 368, 456, 755, 759, 832; 139: 181, 317, 535, 641. Ks. myös Itkonen 1952, 61–62. 
4 Sm138: 280, 321–322. 
5 Sm138; 236, 238, 293, 368, 370, 393, 414–415, 456, 522, 571, 575, 586, 755, 759, 780, 
789; 139: 32, 280, 320–321, 487, 492, 512, 522–523, 641. 
6 Sm138: 238, 787. 
7 Sm138: 236, 242, 284, 293, 368, 370, 381, 438, 783; 139: 185, 487, 492, 661–662; 139: 
32, 69, 136, 185, 211, 235, 245, 312, 320–321, 337, 387, 406, 487, 492, 522–523, 528, 535, 
556, 559, 580, 590, 650, 672, 710; 139A: 23, 53, 144, 169, 231, 286, 364–365, 371, 413, 
423, 441. 
8 Esim. Ambjörnsson 1980. 
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jänapulaisensa hyväksi 1737 ja vietti loppuelämänsä vuodet isäntänä Juntu-
lan talossa, minne hän oli jo hyvissä ajoin muuttanut; kappalaisen pappila 
oli ollut vuosia vain aputilana.1 

Paliliuksen perukirjassa tavataan sammioita, tiinuja, rankkitynnyreitä 
ja muita tynnyreitä, kuurnia, kannellisia ja kannettomia pyttyjä, kiuluja ja 
kehloja. Talonpoikien perukirjoissa astioiden käyttötarkoitus harvemmin 
yksilöitiin yhtä tarkasti, eikä astian käyttötarkoitusta välttämättä eriytet-
tykään. Käyttötarkoitukseltaan rankin valmistukseen pyhitetty tynnyri oli 
harvinaisuus, vaan toisaalta tähän tehtävään näyttää valitun muuhun  
kelpaamattomia astioita. 2  Paliliuksen sammioista yhdessä pantiin olutta, 
toisessa valmistettiin siemenviljaa, kolmannessa tehtiin kuivaa apetta ja nel-
jännessä säilytettiin apetta. Rostia (<mäski, vierre) käytettiin oluen valmis-
tuksessa, mutta tuskin enää Juntulassa: se todettiin haljenneeksi ja siksi 
käyttökelvottomaksi. Talonpoikaistaloissa rosteja, usein vanhoiksi määritel-
tyjä oli viljalti, 3  ja oli niissä jokseenkin varmasti tavallinen olutkuurna,  
milloin siellä oli oluttynnyri (rostia ei suodattamisessa tarvittu, olutsammion 
pohjalle asetetut oljet ajoivat saman asian). Sammioita oli kuitenkin harvoin 
enemmän kuin yksi. Niinpä niitä luultavasti käytettiin moneen tarkoituk-
seen.4 Olut-, sahti- eli oluenpanosammioista (pryykikuurna), jonka pohjassa 
oli reikä, puhuttiin toisinaan.5 Ne olivat yhdestä puusta veistettyjä, kahden 
metrin pituisia ja puolen metrin levyisiä kaukaloita.6 

Apesammion lisäksi Paliliuksella oli kannellinen apetynnyri ja kah-
deksan kannetonta apetynnyriä. Apesammioita talonpoikaistalouksissa ei 
juuri tapaa, sen sijaan apetynnyreitä useammin, kerran jopa apetiinun.7 Vii-
meksi mainitut juuri ja juuri tupaan mahtuivat, mikäli hevosta siellä pidettiin. 
Eipä liene ihme, että tutkimuksessaan Per Adrian Gadd huomauttaa 1751 
siitä, että sisäsuomalaisilla talonpoikaistiloilla rehua riitti tuskin mihinkään.8 

Maitotaloutta varten Paliliuksen kuolinpesässä oli kiulu ja jalosteiden 
valmistamiseen kolme maitokehloa eli -punkkaa. Niillä nipin napin erotti 
kerman ja tuotti viiliä kotitarpeisiin, mikä viittaa siihen, että kappalaisen, 
jonka karjahaassa käyskenteli monipäinen nautalauma, palvelusväki ja päi-
väläiset huolehtivat voin ja muiden maitojalosteiden valmistamisesta omin 

                                                 
1 Berndtson 1965, 522–523, 614. 
2 Sm139: 590; 139A: 433. Ks. myös Berndtson 1965, 544. 
3 Rosti oli puikoista tai reiällisestä puulevystä tehty suodatinkuurna. Sm138: 415, 456, 563; 
139: 136, 406, 522, 556, 566, 607, 650; 139A: 53, 231, 364, 371, 423. 
4 Sm138: 160, 580; 139: 136, 211, 224, 242, 245, 280, 317, 320, 399, 522–523, 528, 566, 
580, 590, 650; 139A: 53, 126, 144, 169, 231, 364, 423, 433, 441, 512. 
5 Sm138: 236, 238, 242, 368, 370, 414, 575, 749, 755, 759, 767; 139: 280, 528. 
6 Ks. Kallio 1972, 632–633. 
7 Sm138; 242, 381, 563; 139; 556; 139A: 144, 231, 433. 
8 Gadd 1751. 
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astioin. Kehlo olikin tyypillisimpiä ja rahalliselta arvoltaan vähäisimpiä 
puuastioita, ja tavallisesti sisäsuomalaisessa kuolinpesässä punkkain määrä 
oli viidestä kahdeksaan, vaikka lehmiä oli yksi tai kaksi.1 Joissain suur-
talouksissa kehlojen lukumäärä nousi lähelle kahtakymmentä ja yli, eräässä 
jopa 33:een.2 Viimeksi mainitussa kuolinpesässä oli myös kolme kiulua,3 
jotka muutoin perunkirjoitettuina astioina olivat harvinaisempia kuin keh-
lot. 4  Voin valmistamisessa käytettyjä kirnuja oli ainoastaan yhdeksässä  
perukirjassa, mutta näitä taloudessa oli sitten useampia, kuten jämsäläisen 
talossa kolme ja saarijärveläisessä talossa seitsemän.5 

Monikäyttöisiä kannellisia ja kannettomia – näitä useammin – pyttyjä 
ja pönttöjä rahvaan kuolinpesissä oli, eräässä peräti 18.6 Muutoin ruuan-
valmistukseen ja säilytykseen liittyviä suoranaisia viittauksia on vähemmän. 
Joissain tapauksissa astia oli erityiskäytössä, muun muassa taikinasaavina, 
taikinatiinuna ja taikinapönttönä sekä kalasaavina ja kalatiinuna.7 Tapaapa 
Keski-Suomesta vielä joitain jauhotynnyreitäkin.8 

Pappien jäämistöissä puntari esiintyy suhteellisesti useammin,9 mutta 
talonpoikaistalouksissa se mainitaan ainoastaan kaksi kertaa, ja toisessakin 
näistä puntari oli vanha.10 Verotuksen ja kaupankäynnin kaluna puntari oli 
pappilan luontevaa kalustoa. Talonpoikaisissa perukirjoissa se näyttää,  
kuten moni muu puukalu, olleen eräänlainen perintökalu ja liittyneen talon 
ammoisen isännän kaupankäyntiin tai luottamustehtäviin: verotuksessa  
nimismiehille ja näiden apureille lautamiehille, kuudennusmiehille ja muille 
puntari oli työväline. 

Tässä on vielä esiteltävä erityinen esineryhmä, nimittäin langan, nau-
hojen ja villakankaan valmistamiseen käytetyt työvälineet, joita sisäsuoma-
laisissa perukirjoissa on runsaasti: useimmiten mainitaan pirrat (kaiteet) ja 
kehruutuolit; rukit olivat myös yleisiä. Pirtoja, joita tavattiin lainatakin, oli 
yhtä hyvin pappiloissa kuin yksin elävillä itsellismiehillä. Ne olivat yksin-
kertaisten kangaspuiden irrallisia osia, joilla määritettiin loimen tiheys:  

                                                 
1 Sm138: 160, 236, 240, 242, 293, 368, 370, 381, 393, 414–415, 522, 571, 575, 580, 755, 
759, 767, 780, 783, 789, 832; 139: 32, 136, 185–186, 211, 224, 235, 280, 312, 317, 321, 
337, 387–388, 299, 487, 492, 512, 522–523, 535, 559, 580, 590, 641, 650, 710; 139A: 49–
50, 53, 282, 364, 371, 423, 433, 441, 512. 
2 Vrt. Itkonen 1925 ja Nirvi 1936. 
3 Sm138: 414–415, 571; 139: 387–388, 522–523. 
4 Sm138: 415, 759, 780, 789, 832; 139: 185–186, 280, 387–388, 487, 535, 590; 139A: 53, 
282, 286, 423, 441. 
5 Sm138: 755, 832; 139: 387–388, 487, 492, 590, 607; 139A: 49–50, 286. 
6 Sm138: 174; 139: 224, 245; 139A: 23, 144, 286, 364–365, 423, 512. 
7 Sm138: 368, 456; 139: 245, 280, 535, 580; 139A: 53, 126. 
8 Sm139: 280, 317, 512. 
9 Sm138: 451; 139: 689. 
10 Sm138: 238, 563. 
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varhemmin kangasta kudottiin seinään lyötyjen vaarnojen väliin taikka tu-
van orsiin ja lattiaan kiinnitettyjen pystykangaspuihin. Pirtoja, vanhoja pir-
toja, karkeampitekoisia pirtoja ja varrellisia (niisi) pirtoja kuolinpesässä oli 
yleensä kaksi, toisinaan kolme ja joskus kuusi tai seitsemänkin, kuten Lau-
kaan kappalaisen taloudessa.1 Pellavan käsittelyssä käytettyjä häkilöitä ja 
loukkuja ei tapaa, kuten usein pohjalaisissa perukirjoissa – sen sijaan villan-
käsittelyyn liittyvät esineet, kuten villakarstat toistuvat.2 Tämä viittaa siihen, 
että Sisä-Suomessa harjoitettiin laajamittaista ja prototeolliseksi toiminnaksi 
ymmärrettävää kankaankudontaa jo 1700-luvulla – paljon ennen aikaa, jol-
loin Keski-Suomen maaseutu tunnettiin alallaan maan keskukseksi.3 
 
 

*** 
 
Edellisen perusteella ei voine vetää mitään yleispätevää johtopäätöstä siitä, 
mistä yksittäisen talonpoikaistalon puinen käyttöesineistö koostui. Sen  
sijaan kirjavuudessaan merkinnät kertovat siitä, mitä kaikkea ihmiset omis-
tivat. Vaan kertovat tiedot muustakin merkityksellisestä. 

Kotien ja museoiden hyllyiltä, seiniltä ja vitriineistä löytää kansan-
omaisen käsityötaidon tuloksia, kirkkovakkoja, puuputeleita, kiuluja, rukin-
lapoja ynnä muita puuesineitä, jotka on valmistettu 1700- tai 1800-luvulla. 
Mitä vanhempi esine on, sitä varmemmin se on ollut käyttökelvoton. Minkä 
tähden käyttökelvoton puukalu on säilynyt, on kiinnostava kysymys. Ja  
kysymystä kannattaa lähestyä siitä menneisyyden pisteestä, josta vanhimmat 
yksityisissä kokoelmissa olevat esineet ovat, toisin sanoen juuri 1700-luvun 
puolivälin tietämistä. 

Mitään ei heitetty pois! Tämä näkyy perukirjojen puukaluissa. Osa 
niistä oli arviomiesten mielestä vanhaa, kelvotonta ja arvotonta puukalua ja 
jota arviomiehet eivät sen tarkemmin yksilöineet. Parhaimmillaan aittoihin 
varastoidut, kuluneet ja käytöstä poistetut puuesineet olivat vanhoja, vähäi-
siä ja juuri ja juuri käyttökelpoisiksi merkittyjä rojuja.4 Milloin perunkirjoi-
tukseen ryhdyttiin ikälopuksi eläneen henkilön kuoleman jälkeen tai milloin 
jaettiin vanhan isäntäparin kalustoa, havaittiin, että esineistö oli karttunut 
vuosikymmeniä, osa siitä oli saatu ammoin perintönä ja esineitä oli käytetty 
vuosikymmeniä. Ylipäätään ikälopun, kuluneen, raihnaisen ja vähemmän 
työntekoon kelvollisen ihmisen omaisuus oli omistajansa näköistä: puiset 
                                                 
1 Esim. Sm138: 565, 755, 783; 139: 18–19, 269, 280, 321, 288, 487, 492, 512, 523, 556, 
650, 689; 139A: 23, 49–50, 126, 169, 272–273, 286, 423, 441, 512; Berndtson 1965, 413–
414. Kangaspuista Pyysalo 1975, 22–43. 
2 Vrt. Itkonen 1925, 64; Nirvi 1936, 70. 
3 Hämäläinen 1935, 72; Berndtson 1965, 413. 
4 Sm139A: 413. 
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käyttöesineet olivat vanhoja, kuluneita ja usein kelvottomina käytöstä pois-
tettuja.1 Saarijärven kirkkoherran, Georg Wallgrenin puukalujen jäämistössä 
oli kaksi sammiota, yksi juomatynnyri ja luvuton määrä arvotonta roinaa. 
Samoihin aikoihin Jämsän Tervalan emännältä, Kaisa Matintyttäreltä jäi 
perillisille tiinu, juomatynnyri ja kaksi tarkemmin erittelemätöntä vanhaa 
puuesinettä.2  

Oikeastaan näyttää siltä, että 1700-luvun talonpoikaistalojen aitat oli-
vat vuosikymmenten, jopa vuosisatojen, kuluessa täytetty kulttuurin jätteistä, 
kaiken maailman roinasta, josta ei arkisessa elämänmenossa enää ollut lii-
emmin hyötyä ja joka muutoinkin oli korvattu uudella esineistöllä. Tarpeet, 
tavat ja käytännöt muuttuivat, ja niin muuttui käyttöesineistökin. Toki oli 
niin, että talonpoika saattoi ajatella, että esineellä olisi vielä jonain päivänä 
käyttöä. Mutta silti todennäköisemmin kelvoton kalu vain työnnettiin pois 
näkyvistä – jos sinnekään. Tavaroiden tunne- ja esteettistä arvoa on tässä 
vaikeampi todentaa, vaan eivätpä nuo tekijät millään muotoa perunkirjoitta-
jia ja pesänjakajia hetkauttaneet: kauneudella ja tunteella ei ollut rahallista 
arvoa, 1700-luvun ihminen ajatteli esineen käyttötarkoitusta, hyötyä ja vältti 
turhaa vaivaa, jota olisi koitunut kelvottoman esineen hävittämisestä. 

Tyypillisimmin 1700-luvulla kulttuurin jätteitä olivat edellisvuosi-
sadalla valmistetut ja silloisia tarpeita tyydyttäneet kalut, kuten ammoin 
vanhentuneet valtavat matkavakat eli -karpiot. Miltei säännönmukaisesti ne 
merkittiin perukirjoihin vanhoiksi ja vähemmän käyttökelpoisiksi, 3  eikä 
niiden rahallinen arvo määritellyin perustein voinut olla kovinkaan korkea. 
Vallitsevaa tilaa osoitti toteamus Saarijärvellä helmikuussa 1738 talokas 
Erkki Iisakinpoika Hännisen kuoleman jälkeen suoritetussa perunkirjoituk-
sessa. Hännisen jäämistössä oli matkavakka, josta toimitusmiehet huomaut-
tivat: nykyisellään vähän käyttöä, ja sen tähden sitä ei arvioida arvokkaak-
si.4 Matkavakka oli suuri, pyöreä tai soikea – pitkulainen, kuten vanhoissa 
suomenkielisissä perukirjoissa mainitaan5 – matkasäiliö. Se kuului 1600-
luvun talonpoikaistalon perusesineistöön, mutta kävi harvinaiseksi 1700-
luvun kuluessa. 6  Syy siihen, miksi pienemmät kirstut syrjäyttivät suuri-
kokoiset vakat, on sekä kulttuurinen että käytännöllinen. Kirstujen eli arkku-
jen somistamisessa seurattiin muotivirtauksia, ja ne olivat pienempiä ja siksi 
helpommin liikuteltavia. 

                                                 
1 Sm139A: 74. 
2 Sm139: 722; Sm139A: 413. 
3 Esim. Sm137: 174, 414–415; Sm138: 438, 456, 563, 738; Sm139: 69, 136, 312. 
4 Sm138: 174. 
5 Esim. Jokinen 1950, 157–158. 
6 Laurikkala 1947, 96, 106; Itkonen 1952, 140; Itkonen 1957, 75, 85, 94–97. 
 
 



 

Yhteisö, yksilö ja julkiset areenat maaseudun historiassa 
Pirjo Markkola 
 
 
Kun vuonna 1978 muutin maalta kaupunkiin, nautin siitä, että naapurit eivät 
tunteneet minua enkä minä heitä. Oli huojentavaa päästä kerrostalon tarjoa-
man yksityisyyden suojiin. Yhteisökontrollin vahvinta elementtiä edusti 
viereisessä talossa asuva tätini, mutta hänenkin silmänsä vältin kiertämällä 
korttelin toista kautta. Sittemmin urbaani yksityisyys vaihtui asuinalueeseen, 
jossa ihmiset tuntevat toisensa ainakin pintapuolisesti. Yhteisöllisyys, sa-
malla alueella asuminen, alkoi näyttää myös positiivisia puolia. 

Nuori opiskelija, joka karisti maaseudun pölyt jaloistaan ja ryhtyi 
määrätietoisesti kaupunkilaiseksi, tuli huomaamattaan toistaneeksi yhteis-
kuntatutkimuksen klassisia, osin kliseisiä hahmotuksia agraarin ja urbaanin 
yhteisön eroista. Monissa tulkinnoissa urbaani kulttuuri edustaa yksilölli-
syyttä ja valintoja, joita ei yhdistetä agraariin kulttuuripiiriin. Agraariyhteis-
kunnan historiaan liitetään ennemmin yhteisöllisyys, joka tuottaa yhteisyyttä 
ja samankaltaisuuden pakkoa. 1  Maailman hahmottaminen dikotomioiden 
avulla voi auttaa jäsentämään omaa elämänpiiriä, ehkä jopa nyky-
yhteiskuntaa, mutta siihen liittyy ongelmia. Yksi niistä on historiallisen 
muutoksen pelkistyminen maaseudun ja kaupungin väliseksi eroksi. Tarkas-
teltaessa kysymystä yhteisöstä ja julkisuudesta on otettava huomioon agraa-
riyhteiskunnan muuttuminen. Tämä vaikuttaa itsestäänselvyydeltä, mutta 
jopa tieteellisissä keskusteluissa maaseudun muutokset ja ajalliset erot toisi-
naan unohtuvat. Lisäksi selväpiirteistä jakoa maaseutuun ja kaupunkiin voi 
esimerkiksi 1800-lukua tutkittaessa pitää ongelmallisena, oli kyse sitten 
elämäntavasta tai toimeentulon ehdoista.2  

                                                 
1 Esimodernin ja modernin maailman yhteisöllisyydestä esim. Lehtonen 1990. 
2 Ilkka Nummela tuo esiin kaupunkien taloudellisen maalaismaisuuden. Esim. Nummela 
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Käsittelen tässä artikkelissani suomalaista maaseutuyhteisöä 1800-luvun 
alkupuoliskolla. Tarkastelun kohteena on Turun ja Porin läänissä sijainnut 
Ikaalisten pitäjä, jonka avulla keskustelen maaseudun historian kahdesta 
ulottuvuudesta. Ensinnäkin hahmotan maaseutuyhteisön julkisia areenoita 
1800-luvun alkupuoliskolla, aikana ennen kunnallisen itsehallinnon ja kun-
talaitoksen luomista 1860-luvulla. Pyrin luotaamaan varhaismodernin yh-
teiskunnan rakenteisiin kuuluneita julkisuuden tyyppejä.1 Keskeisiä paikalli-
sia areenoita olivat kirkko ja käräjät, mutta muitakin julkisen yhteisöllisyy-
den tiloja ja käytäntöjä voi hahmottaa. Toiseksi mietin maaseutuyhteisön 
arvoja ja normeja, niiden muotoutumista ja noudattamista. Yhteisön norme-
ja voidaan käsitteellistää sosiaalisena pääomana, mutta yhtä lailla niitä voi-
daan käsitteellistää sosiaalisena kontrollina.2 Arvoja ja normeja tuotettiin ja 
valvottiin seurakunnan toiminnassa; piispan- ja rovastintarkastukset toivat 
siihen vielä keskitettyä kontrollia. 

Olen päätynyt väljästi ymmärrettyyn mikrohistorialliseen lähestymis-
tapaan. Tarkoitan tässä mikrohistorialla ilmiöiden tutkimista paikallisessa 
kontekstissa, joka avaa tarkastelukulman laajempiin yhteiskunnallisiin il-
miöihin. Pyrin lähilukuun, jossa tarkastelen Ikaalisten ja sen kappeliseura-
kuntien kirkollista ja hallinnollista elämää 1700-luvun lopusta 1800-luvun 
puoliväliin. Ikaalisten pitäjä oli 1852 tapahtuneeseen jakoon asti Turun ja 
Porin läänin suurin ja koko maankin mittakaavassa yksi suurimpia. Siihen 
kuuluivat emäseurakunnan lisäksi Kankaanpään ja Karvian kappeliseura-
kunnat sekä Honkajoen ja Parkanon saarnahuonekunnat. Myöhemmin alu-
eesta erkanivat vielä Kihniön ja Jämijärven kunnat. Laaja pitäjä oli 1700-
luvulta lähtien voimakkaan uudisasutuksen ja väestönkasvun aluetta. 1800-
luvun alkupuoliskolla väkiluku kaksinkertaistui. Vuonna 1850 pitäjässä oli 
jo noin 18 000 asukasta.3 Alue oli läntisen Suomen syrjäseutua, joka kytkey-
tyi muuhun maailmaan ensisijaisesti metsien ja metsätalouden kautta. 
 
 
Onnela vai vankila? 
 
Puhe yhteisöstä ja yhteisöllisyydestä herättää helposti kahdenlaisia mennei-
syyttä koskevia tunteita: ihannoivia ja kritisoivia. Yhteiskunnallisten on-
gelmien ilmeneminen saa monet ihmiset kaipaamaan ”entisaikojen yhteisöl-

                                                                                                                            
1984c; Nummela ja Laitinen 1985. 
1 En etsi porvarillista julkisuutta, jota luonnehtivat julkinen keskustelu ja osallisuus yhtei-
sistä asioista päättämiseen. Porvarillisen julkisuuden käsitteen lanseerasi Jürgen Habermas 
1962 teoksessaan Strukturwandel der Öffentlichkeit (suom. Habermas 2004). 
2 Sosiaalisen pääoman ristiriitaisuuksista ks. Ojala 2006, 13–29. 
3 Markkola 2006. 
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lisyyttä”. Tällöin mennyt maaseutu näyttäytyy turvallisena ja lämpimänä 
yhteisönä, jossa jokainen huolehti toisestaan eikä ihmisiä jätetty yksin.  
Naapuriapua oli saatavilla, sukupuolenmukaiset työtaidot siirtyivät suku-
polvelta toiselle ja lapsista kasvoi muun yhteisön huomioon ottavia aikuisia. 
Yhteisöromantiikan keskeisenä piirteenä on staattinen vakaus, johon vuosi-
sadat ja vuosikymmenet eivät juuri vaikuta, eivät ainakaan ennen viime  
aikojen nopeita historiallisia muutoksia. 

Yhteisöllisyyteen kriittisesti suhtautuvat ihmiset korostavat, että huo-
lenpidon ja välittämisen kääntöpuoli on vahva sosiaalinen kontrolli, joka 
sallii yksilöille vain vähän liikkumavaraa. Urbaaneille yksilöille mennyt 
maaseutu näyttäytyy ahdistavana, rajoittavana ja kaikkia ihmisiä samanlais-
tavana paikkana, jossa ei ole sijaa yksilöllisille tyyleille eikä itsenäiselle 
ajattelulle. Tässäkin katsannossa aika pysähtyy ja mennyt maailma pelkistyy 
vuosisataiseksi samanlaisuuden pakoksi. Maaseudun historiallisuus ja yhtei-
söelämän erilaiset muodot jäävät varjoon. Yhteistä näille toisistaan poikkea-
ville tulkinnoille on staattinen ja homogeeninen menneisyyskuva. Näkö-
kulmasta riippuen maaseudun historia edustaa menneisyyden onnelaa, jota 
halutaan tavoitella nykypäivässä, tai menneisyyden vankilaa, jonka rippeistä 
on päästävä eroon. 

Sosiologian klassikot pohtivat yhteiskuntaa ja sitä kautta yhteisön ja 
yksilön suhdetta. Ranskalaisen Emile Durkheimin (1858–1917) yhteiskun-
nallista työnjakoa koskeva teoria mekaanisesta ja orgaanisesta solidaarisuu-
desta on yksi tapa jakaa mennyt ja nykyinen kahteen dikotomiseen kategori-
aan. Primitiivisiä yhteiskuntia luonnehtiva mekaaninen solidaarisuus näkyy 
paineena samanlaiseen käyttäytymiseen, poikkeavien yksilöiden rankaise-
misena ja poikkeavien yksilöiden vähäisyytenä. Työnjaon lisääntyessä  
kasvaa orgaaninen solidaarisuus, jossa sopimukset ovat keskeisiä. Poik-
keavuutta siedetään ja poikkeavien yksilöiden määrä kasvaa.1 Tämä hahmo-
tus, jonka esitin pelkistettynä versiona, voi tarjota osuvia välineitä modernin 
yhteiskunnan ymmärtämiseen, mutta historiantutkimuksen näkökulmasta se 
on ongelmallinen. 

Toinen jaottelu, jonka avulla menneisyyttä ja nykyisyyttä on usein kä-
sitteellistetty, on Ferdinand Tönniesin (1855–1936) lanseeraama käsitepari 
Gemeinschaft ja Gesellschaft.2 Yhteisöllisyys jäsentyy nykyisen yhteiskun-
nan vastapooliksi luonnehtimaan menneen yhteiselämän muotoja. Gemein-
schaft, joka on suomennettu sekä yhteisöksi että yhdyskunnaksi, on organi-
saatiomuoto, joka perustuu esimerkiksi sukulaisuuteen tai ystävyyteen. Siitä 
eroaminen tai siihen liittyminen eivät perustu vapaaehtoisuuteen, vaan sii-
hen kuulutaan sukulaisuuden, perityn aseman tai muun yhteenkuuluvuuden-

                                                 
1 Durkheim 1990. Alkup. 1893. 
2 Tönnies 1887. 
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tunteen vuoksi. Maaseudun historiassa on usein nähty näitä yhteisöllisiä 
piirteitä. Vanha kyläyhteisö on malliesimerkki Gemeinschaft -tyyppisestä 
organisaatiosta. Gesellschaft -tyyppistä organisaatiota edustaa moderni  
kaupunkilainen yhteiskunta, joka perustuu yhteisiin etuihin ja yhteisesti tun-
nustettuun päämäärään. Kyläyhteisöä on luonnehdittu myös yhdessäolo-
organisaatioksi, jossa sosiaalinen valvonta tapahtui henkilökohtaisten suh-
teiden avulla.1 Valvonnan keinoja ovat esimerkiksi juorut ja paheksunta. 
Kaupunkiyhteiskunnassa sosiaalisesta valvonnasta vastaavat muun muassa 
kellokortit ja kulunvalvontajärjestelmät. 

Gemeinschaft- ja Gesellschaft -jaottelusta voidaan löytää sekä maa-
seutuyhteisöä ihannoivia että sitä arvostelevia piirteitä. Sosiologitkin ovat 
eri aikoina lukeneet Tönniesin teoriaa eri tavoin. 1970-luvun yleisesityksistä 
löytyy kriittinen kuva syntyperän ja kyseenalaistamattoman perinteen kautta 
syntyneistä yhteisöelämän muodoista.2 Usko modernisaatioon sai yhteisölli-
syyden näyttämään tukahduttavalta menneisyyden piirteeltä, josta moderni 
maailma oli yksilöitä vapauttamassa. Viimeistään 1980-luvulla korostui 
yhteisöelämän kaipuu. Vieraantumista pohtivat sosiologit etsivät avauksia 
yhteisöllisyyteen, jolloin Gemeinschaft sai myönteisiä määreitä. Juorujen ja 
paheksunnan asemesta painotettiin läheisyyttä, yhteisiä kokemuksia ja  
yhteistä historiaa.3 Kiinnostus arkielämän historiaan ja arjen sosiologiaan oli 
ainakin osittain kritiikkiä persoonatonta kilpailuyhteiskuntaa kohtaan. Maa-
seudun historiasta voitiin löytää jos ei nyt aivan onnelaa niin ainakin sen 
aineksia. 

Vaikka yhteiskuntatieteen klassikot eivät aina olisi oikeassa, heidän 
teorioihinsa palataan ja niille annetaan uusia tulkintoja, kun ajankohtaiset 
kysymykset vaihtuvat. Tähän viittaa sosiaalipolitiikan tutkija Heikki Lehto-
nen, joka hahmottelee erilaisia yhteisömuotoja ja sijoittaa niitä historiaan. 
Hänen mukaansa yhteisöideaalia vastaavia vuorovaikutusjärjestelmiä ei 
välttämättä löydy eurooppalaisten yhteiskuntien historiasta. Esiteollisessa 
maailmassa yhteisön jäsenet eivät olleet tasa-arvoisia eikä toimintaa voi 
päätellä suoraan yhteisön rakenteista.4 Konkreettisen historiantutkimuksen 
anti yhteisötutkimukselle voi tehdä yleistämisen vaikeaksi, mutta kuva 
menneisyyden yhteisöllisyydestä muuttuu vivahteekkaammaksi. 
 
 
  

                                                 
1 Allardt ja Littunen 1975, 265. 
2 Esim. Allardt ja Littunen 1975, 78, 265. 
3 Allardt 1985, 70. 
4 Lehtonen 1990, 35–36. 
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Julkisuus maaseutuyhteisössä 
 
Yhteisötutkimuksessa esimodernia yhteiskuntaa tulkitaan usein joko  
suku- tai statusyhteisönä. Heikki Lehtonen löytää keskiaikaisista kylistä, 
kaupungeista ja seurakunnista piirteitä, joita hän luonnehtiii alueellisiksi 
statusyhteisöiksi.1 Tällöin yhteisön jäsenyyden kriteerinä oli tietyllä alueella 
asuminen. Lehtonen perustaa typologisointinsa keskiajan eurooppalaisia 
kaupunkeja koskeviin tutkimuksiin, mutta alueellinen yhteisöllisyys koski 
maaseutupitäjiäkin. Maaseutuyhteisön julkisia areenoita olivat ennen kaik-
kea kirkko, hallinto ja oikeudenkäyttö.2 Julkisuus voidaan ymmärtää sekä 
tilana että toimintana3, jolloin julkisuuteen kuuluvat jollakin tavalla vahvis-
tetut yhteisten asioiden tilat ja tekemisen tavat. Vahvistaminen voi tapahtua 
laissa ja esivallan määräyksillä, mutta yhteisen luonteen voivat saada myös 
paikallisyhteisön vakiintuneet toimintatavat. Kylätasolla julkisuutta edusti-
vat muun muassa kinkerit ja yleisten teiden ja siltojen rakentaminen ja  
ylläpito, mutta myös erinäiset kyläläisten oman yhteistoiminnan muodot 
kuuluvat julkisuuden piiriin. 

Julkisessa toiminnassa kiteytyivät yhteisön arvot ja normit, jotka  
asettivat yksilöt erilaisiin asemiin suhteessa yhteisön ylläpitämiseen ja  
uusintamiseen. Eroja tuottivat ennen kaikkea sukupuoli ja sosiaalinen asema. 
Kirkon julkisuus koostui jumalanpalveluksista, kinkereistä ja pitäjän- tai 
kirkonkokouksista, joissa päätettiin seurakunnan asioista. Hallinnon ja  
oikeudenkäytön ensisijaisena foorumina olivat käräjät. Hallinnon julkisuu-
teen kuuluivat myös veronmaksuun ja yleisiin töihin liittyvät järjestelyt. 
Ikaalisistakin miehet ajoivat veroviljoja Hämeenkyrön kruununmakasiiniin 
ja Turun akatemian professoreille. 

Kirkon edustama yhteinen julkisuus koski seurakunnan kaikkia jäse-
niä, naisia ja miehiä, aikuisia ja lapsia. Se perustui reformaatiosta peräisin 
olevaan luterilaiseen ajatukseen yleisestä pappeudesta, jonka mukaan  
jokaisella ihmisellä oli suora yhteys Jumalaan.4 Kaikki olivat periaatteessa 
tasa-arvoisia Jumalan edessä. Kristillinen usko koski välittömästi jokaista 
ihmistä sukupuolesta tai säädystä riippumatta. Siksi jumalanpalvelukset, 
kinkerit, rippikoulut ja hartaustilaisuudet oli tarkoitettu yhtä lailla naisille ja 
miehille.  

                                                 
1 Lehtonen 1990, 33–34, 97. 
2 Villstrand 2009. 
3 Yksityisen ja julkisen performatiivisesta tuottamisesta Katajala-Peltomaa ja Toivo 2010, 
15–28. 
4 Thorkildsen 1997, 159; Ruotsalainen Inger Hammar tähdentää, että vaikka ajatus uskovi-
en yleisestä pappeudesta koski myös naisia, naiset eivät voineet toimia julkisessa roolissa. 
Hammar 1999, 26. 
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Myös rovastin- ja piispantarkastukset kokosivat yhteen eri-ikäisiä naisia ja 
miehiä. Vuoden 1686 kirkkolaissa säädettiin sanktiot niille, jotka eivät tul-
leet rovastintarkastukseen. Kirkkolaissa todettiin seuraavasti: 
 

Ei pidä yhdengän Sanancuulian / Ylimmäisen eli Alammaisen / Lasten eli Pal-
collisten / ei niidengän jotca vierast Opist ovat / ja Pitäjäs asuvat / ilman laillista 
estettä siitä poisoleman / ulosottain niin monda / cuin Huonetta catsoman ja var-
jeleman cotia jäämän tarvitan. Vastahacoisten ja ynsiäin Nimet pitä ylöskirjoitet-
taman / ja joca ilman laillist estettä pois on / se tehkön Sacko Kirkoon yhden 
Dalarin / mutta Lapset ja Palkaväki Caxi Marcka Hopia Raha.1 

 
Jopa pitäjässä asuvat eriuskoiset oli lain mukaan velvoitettu osallistumaan 
luterilaisen kirkon tarkastustilaisuuksiin. Kotiin sai jäädä vain talon- ja  
karjanhoitoon tarvittava määrä ihmisiä. Rovastin- ja piispantarkastukset 
alkoivat kaikille yhteisellä jumalanpalveluksella.2 Sen jälkeen oli vuorossa 
varsinainen tarkastusosuus, joka tapahtui ainakin osittain kirkossa. Aluksi 
tutkittiin jumalanpalvelukseen osallistuneiden seurakuntalaisten lukutaitoa 
ja kristinopin tuntemusta. Julkinen kuulustelu koski lapsia, nuoria ja aikuisia. 
Rippikoululaisten ja kolmen edellisen vuoden rippikoululaisten oli sakon 
uhalla oltava läsnä rovastintarkastuksessa. Heitä ei siis saanut jättää koto-
laisiksi. Ainakin 1800-luvun alkupuoliskolla oli tapana palkita sujuvimpia 
lukijoita ja kristinopin taitajia, joiden joukossa oli sekä tyttöjä että poikia.3 

Kun lukutaito ja kristinopin tiedot oli tutkittu, käynnistyi koko seura-
kunnan läsnäollessa erilaisten kirkkokuria ja kristillistä kulttuuria koskevien 
kysymysten selvittely. Nämä asiat olivat kaikille yhteisiä. Sen jälkeen naiset, 
lapset ja nuoret lähetettiin pois. Tarkastusta jatkettiin aikuisten miesten 
kanssa ja samoja asioita käytiin läpi lähinnä hallinnollisesta ja organisatori-
sesta näkökulmasta. 4  Ne olivat maaseutuyhteisön julkisuudessa miehille 
kuuluvia kysymyksiä. 

Tämä edusti toista maaseutuyhteisön julkisuuden muotoa, jota nimitän 
miesjulkisuudeksi. Miesjulkisuus eli kaikille miehille yhteiseksi tarkoitettu 
julkisuuden muoto oli verrattain ohut, koska miesten kesken oli omaisuu-
teen ja yhteiskunnalliseen asemaan liittyviä jakoja, jotka sulkivat osan ulko-
puolelle. Silti voidaan puhua miesjulkisuudesta. Kirkollisten tarkastusten 
jälkiosan lisäksi sitä tuottivat hienovaraiset rajanvedot, kuten jumalanpalve-
luksen yhteydessä tapahtuvat kirkollisten kuulutusten lukemiset. Pääosa 

                                                 
1 XXIV, § 7, Kircko-Laki 1986. 
2 Tuomiokapitulin ohjeet 1836 rakentuivat aiemmille ohjeille. Circulär-Bref 274 21.6.1836. 
Consistorii 1837. 
3 Esim. Rovastintarkastus Ikaalisten pitäjässä 1847. Turun tuomiokapitulin arkisto (TTA) 
Ikaalinen E VI 42b. Turun maakunta-arkisto (TMA). 
4 Tämä ilmenee Ikaalisten rovastintarkastuksesta 1847. TTA E VI 42b. TMA. 
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jumalanpalveluksen koreografiasta kohteli naisia ja miehiä tasa-arvoisesti: 
seurakuntalaiset istuivat, seisoivat ja polvistuivat samaan tahtiin. Eroja  
kuitenkin oli. Kun Ikaalisten kirkossa 1800-luvun alkupuoliskolla luettiin 
Keisarillisia kuulutuksia, miehet kuuntelivat ne seisaaltaan ja naiset istuvil-
taan. 1  Valtiolliset asiat leimattiin tässä katsannossa miehille kuuluviksi. 
Miehet kuuntelivat maallisen esivallan kuulutukset symbolisesti koko yhtei-
sön puolesta. Ikaalisten seurakunnan käytäntö viittaa merkityksiin, joita lu-
terilaisessa ideologiassa annettiin sukupuolelle ja sukupuolierolle. Politiikka 
ja valtio olivat miesten toimintapiiriä. 

Tärkein maaseutuyhteisön julkisuuden muoto oli isäntäjulkisuudeksi 
nimittämäni toimintakenttä. Isännät eli maata omistavat talolliset käyttivät 
pitäjän säätyläismiesten kanssa yhteisön ääntä muun muassa pitäjänkokouk-
sissa, kirkonkokouksissa, kirkkoneuvostossa kuudennusmiehinä, käräjillä 
lautamiehinä, henkikirjoituksissa ja veronmaksussa. Lautamiehet ja kuu-
dennusmiehet osallistuivat paikallisyhteisön valvontaan ja hallinnollisiin 
tehtäviin omien kyliensä tuntijoina. Lautamiehet saattoivat joutua toimi-
maan haastemiehinä, ulosottomiehinä ja katselmusmiehinä.2 Isäntäjulkisuus 
ei ollut sataprosenttista miesjulkisuutta, vaan sukupuolen rinnalla osallisuu-
den kriteerinä toimi maanomistus. Leskiemäntä saattoi joissakin tapauksissa 
käyttää isännän ääntä myös julkisuudessa. Ylä-Satakunnassa, jossa talollis-
ten välillä oli tilakoosta ja muista tekijöistä johtuvia statuseroja, ison talon 
leskiemäntä saattoi olla isäntäjulkisuudessa jopa painavampi edustaja kuin 
syrjäisen pikkutilan isäntä. Pääsääntöisesti isäntäjulkisuus oli kuitenkin 
isäntämiesten yhteisöllisyyttä. 

Pitäjänkokoukset olivat paikallisyhteisön itsehallinnollisena elimenä 
tärkeä tekijä 1700- ja 1800-lukujen yhteiskunnassa. Ison vihan jälkeen 
1720-luvulta lähtien pitäjänkokousten merkitys kasvoi ja niille annettiin 
lisää tehtäviä. Papiston privilegiot vuodelta 1723 määräsivät, että kirkko-
herra oli pitäjänkokouksen puheenjohtaja.3 Hänen tuli taivuttaa oman seura-
kuntansa rahvas tekemään hallinnon näkökulmasta järkeviä päätöksiä ja 
hyväksymään kuninkaalta tulevat käskyt ja määräykset. Kirkkoherra sai 
määräyksiä suoraan tuomiokapitulista ja lääninhallituksesta, minkä lisäksi 
lääninrovasti, kruununvouti ja kruununnimismies välittivät hänelle tehtäviä 
hoidettavaksi pitäjänkokouksissa. Kirkossa kuulutettavia asioita kirkko-
herrat saivat kaikilta näiltä tahoilta, kuitenkin useimmiten niin, että muut 
virkamiehet välittivät kuninkaallisia ja keisarillisia määräyksiä paikalliselle 
papistolle. 

                                                 
1 Esim. rovastintarkastus 1847. TTA E VI 42b. TMA. 
2 Markkola 2006, 70. Pitäjänkokouksiin osallistui myös naisia ja lapsia. Päätöksenteko 
rakentui isännän oikeuksilla varustettujen yhteisön jäsenten varaan. 
3 Laasonen 1991, 312. 
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Pitäjänkokouksissa päätökset pyrittiin tekemään konsensus-periaatteella. 
Yhteiseen ratkaisuun yritettiin päästä. Kokousinstituutio on mielenkiintoi-
nen ilmiö maaseutuyhteisön historiassa. Harvaan asutussa maassa valtio-
valta ei pystynyt ajamaan läpi kaikkia päätöksiä alamaisia pakottamalla tai 
määräämällä. Paikallisyhteisö piti suostutella tekemään tarvittavat päätökset. 
Näitä tehtäviä alkoi 1700-luvun jälkipuoliskolla esiintyä kasvavassa määrin. 
Esimerkiksi 1770-luvulla seurakunnat määrättiin palkkaamaan kätilöitä 
synnyttäjien avuksi, samoin kirkkoherran piti taivutella seurakuntalaiset 
perustamaan pitäjänmakasiineja nälkävuosien turvaksi tai rakentamaan  
köyhäintupia seurakunnan köyhille. Kovin usein papit epäonnistuivat tehtä-
vissään. Ikaalisten kirkkoherrakin joutui kirjaamaan pitäjänkokouksen pöy-
täkirjaan tappion toisensa jälkeen.1 

Ikaalisten kirkkoherrat eivät olleet poikkeuksellisen kyvyttömiä eivät-
kä heidän seurakuntalaisensa olleet tavanomaista itsepäisempiä. Pikemmin-
kin Ikaalisten pitäjänkokoukset olivat tyypillisiä paikallisia itsehallinto-
elimiä, joissa pitäjän miehet puolustivat etujaan ja pyrkivät minimoimaan 
kustannuksia. Kieltäytymällä kuninkaan ja keisarin määräyksistä pitäjän 
maanomistajat tulivat osallisiksi hallinnosta ja kokivat voivansa vaikuttaa 
omaa yhteisöä koskeviin yhteisiin asioihin. Kieltäytyminen yhteisön nimissä 
valtiovallan edellyttämistä uudistuksista ja toimenpiteistä vahvisti yhteisön 
jäsenten hallinnollista kapasiteettia. Historioitsija Panu Pulma on huomaut-
tanut, että tässä prosessissa korostui talonpoikien asema paikallishallinnon 
avainryhmänä. 2  Maanomistajat rakensivat hallinnollisia käytäntöjä, jotka 
vaikuttivat yhteisön sosiaalisiin suhteisiin. Isäntäjulkisuus kasvatti talollis-
ten yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Samaan aikaan se tuotti 
jakoja, jotka murensivat yhteisöllisyyttä. Koska pitäjänkokousten ääni-
määrät oli sidottu manttaalilukuun, isännät eivät olleet edes keskenään tasa-
arvoisia vallankäyttäjiä. Lisäksi tilattomat, joiden määrä kasvoi voimakkaas-
ti 1800-luvulta, olivat tämän yhteisöllisyyden näkökulmasta vallankäytön 
kohteita ja sivussa päätöksenteosta. 

Ikaalisten pitäjänkokouksen pöytäkirjoista voi lukea, että isännät halu-
sivat saada mahdollisimman edustavan joukon päätöksentekijöitä koolle. 
Ikaalisten pitäjän – ja nykyisen Ikaalisten kaupungin – keskellä sijaitseva 
Kyrösjärvi jakaa pitäjän kahtia. Avoveden aikaan 1800-luvun kirkkomatkat 
taitettiin pääsääntöisesti kirkkoveneillä. Venekunnat olivat säiden armoilla 
vielä enemmän kuin jalankulkijat tai hevosmiehet. Ikaalisissa päätöksen-
tekoa jouduttiin toisinaan siirtämään, koska myrskyn vuoksi osa vene-
kunnista ei päässyt kirkolle tai nousevan rajuilman vuoksi järven takana 
asuvat joutuivat kiiruhtamaan kotimatkalle heti jumalanpalveluksen jälkeen. 

                                                 
1 Esim. Markkola 2006, 71, 88, 239–240, 264. 
2 Pulma 1985. 
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Kirkonkylän ja sen lähikylien isännät eivät halunneet tehdä ratkaisevia pää-
töksiä yksinään.1 Päätöksistä haluttiin ajan mittapuulla aidosti yhteisöllisiä. 
 
 
Luottamus ja kontrolli 
 
Paikallisyhteisön ja keskushallinnon suhde perustui osittain, ainakin olosuh-
teiden pakosta, luottamukseen. Keskushallinnon edustajien oli pakko luottaa, 
että paikallishallinnossa asiat järjestettiin säädetyllä tavalla ja ihmiset hoiti-
vat tehtävänsä asianmukaisesti. Luottamusta ja verkostoja pidetään sosiaali-
sen pääoman keskeisinä piirteinä.2 Paikallisyhteisön hallinnossa sosiaalinen 
pääoma oli toki 1800-luvulla keskeistä, mutta pelkän luottamuksen varaan 
sitä ei perustettu. Mahdollisuuksien mukaan rakennettiin kontrollijärjestel-
miä tai kontrollin verkostoja, joilla varmistettiin, että paikallisyhteisö hoiti 
tehtävänsä. Seurakunnissa yhteisön kontrollista huolehtivat kirkkoneuvostot, 
jotka koostuivat kylien edustajista eli kuudennusmiehistä. 

Kuudennusmiehiksi valittiin arvostettuja isäntämiehiä. Heidän tuli il-
moittaa, jos kylässä esiintyi siveettömyyttä, juoppoutta tai muuta moraalista 
närkästystä herättävää toimintaa. Jokaisen ripille päässeen seurakuntalaisen 
oli käytävä vähintään kerran vuodessa ehtoollisella.3 Kyläkunnittain järjes-
tettäville lukukinkereille seurakuntalaisten piti osallistua vähintään joka 
toinen vuosi. Jos joku jäi pois, kuudennusmies kävi patistelemassa seura-
kunnallisen kontrollin ulkopuolelle putoavaa kyläläistä. Kinkereillä kuulus-
teltiin lasten ja aikuisten lukutaitoa ja kristinopin tietoja. Sen lisäksi papit 
selvittivät kylän henkisen ja hengellisen elämän tilaa ja yleistä lainkuuliai-
suutta. Yleisen järjestyksen rikkomiset käsiteltiin kirkkoneuvoston kokouk-
sissa ja kuudennusmiehen tuli saattaa tieto rangaistuksista asianosaisille. 
Mikäli rikkeet olivat luonteeltaan rikosoikeudellisia tai asianomaiset kiisti-
vät tekonsa, asia vietiin käräjille. 

Piispantarkastukset, joita seurakunnissa pidettiin harvakseltaan, edus-
tivat paikallisyhteisöön kohdistuvaa ylintä kirkollista valvontaa. Rovastin-
tarkastukset olivat yleisempiä; ne kuuluivat lääninrovastille, joka vastasi 
rovastikuntansa toiminnasta. Ikaalinen kuului 1800-luvun alkupuoliskolla 
Tyrvään rovastikuntaan, joka teki pitäjässä rovastintarkastuksen vuosina 
1804, 1825, 1836 ja 1847.4 
                                                 
1 Esim. Pitäjänkokousten pöytäkirjat 1803, joissa sääoloihin vedottiin pariinkin otteeseen. 
Ikaalisten kirkonarkisto (IKA). 
2 Näin erityisesti ns. putnamilaisen määritelmän mukaan. Putnam 2000. 
3 Vuosittainen ehtoollisellakäynti, ns. ehtoollispakko, oli mm. avioliittoon kuuluttamisen 
edellytys. Eduskunta hyväksyi esityksen ehtoollispakon poistamisesta 1911, laki vahvistet-
tiin marraskuussa 1917. Ks. Nokkala 1986, 22–26, 383. 
4 Markkola 2006, 274. 
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Rovastintarkastuksessa käsiteltiin seurakuntien toimintaa ja taloutta, mutta 
myös yhteisöelämä joutui suurennuslasin alle. Avionrikkojat, susiparit ja 
riitaisat pariskunnat nimettiin julkisesti ja kutsuttiin lääninrovastin puhutte-
luun. Samoin ehtoolliskäyntinsä laiminlyöneet, kinkereiltä poisjääneet ja 
jumalanpalveluksia vältelleet seurakunnan jäsenet määrättiin puhutteluun. 
Hyvissä ajoin ennen rovastintarkastusta kuudennusmiehet kutsuivat oman 
kyläkuntansa järjestyksenrikkojat lääninrovastin luo. Kaikkia susipareja, 
ehtoolliskäynnit laiminlyöneitä tai rippikoululintsareita ei tavoitettu. Joskus 
kävi niinkin, että kuudennusmies löi tehtävänsä laimin eikä toimittanut kut-
sua perille henkilökohtaisesti. Muutama norminrikkoja vältti siten julkisen 
nuhtelun. Niille, jotka olivat saaneet kutsun, mutta jääneet silti pois, määrät-
tiin sakkoja. Yleisin rangaistus, jonka lääninrovasti antoi yhtä lailla ehtool-
liskäynnit unohtaneille kuin salakapakoitsijoille tai riiteleville aviopareille, 
oli kristinopin opetus. 1  Yhteisön sosiaalista järjestystä vastaan rikkoneet 
joutuivat pappien johdolla pänttäämään katekismusta ja abc-kirjaa. Seura-
kunnan näkökulmasta kyse oli paitsi kirkkokurimääräysten noudattamisesta 
myös huonon käytöksen poistamisesta tietoa lisäämällä. 

Huono lukutaito ja oman uskonelämän laiminlyöminen olivat yhtei-
söllisiä ongelmia aivan samalla tavoin kuin avioliiton ulkopuolinen suku-
puolisuhde tai juovuksissa häiriköiminen. Yhteisön piti itse valvoa järjestys-
tä. Toisinaan oman yhteisön kontrolli ei riittänyt. Ikaalisten naapuripitäjässä 
Hämeenkyrössä talolliset pakotettiin 1820-luvulla tuomaan hiekkaa hautaus-
maalle vastoin heidän omaa tahtoaan. Isännät tottelivat, mutta siinä ohessa 
he hiekoittivat myös kruununvoudin pellon, joka sijaitsi hautausmaan vie-
ressä. Kruununvouti pyysi, että valtiovalta majoittaisi pitäjään talveksi vä-
hintään kaksi komppaniaa sotilaita, jotta hämeenkyröläiset voitaisiin palaut-
taa järjestykseen. Maaherra suhtautui pyyntöön suopeasti, mutta kenraali-
kuvernööri ei suostunut kruununvoudin toivomaan lain ja järjestysvallan 
näyttävään esittämiseen paikallisyhteisössä.2 

Rovastintarkastukset havainnollistavat tapoja, joilla ihmisten yksityi-
syyden rajat määriteltiin maaseutuyhteisössä. Kristillisestä sukupuolimoraa-
lista poikkeavasta seksuaalisuudesta tehtiin julkista. Moraalinvartijoiksi 
asetettujen kuudennusmiesten valvontavastuu ulottui prostituutiosta ja  
sukupuolitaudeista kahden nuoren keskinäiseen seurusteluun. Seksuaalisuus 
oli kyläyhteisön yhteinen asia, josta piti kantaa kollektiivista vastuuta. Silti 
likikään kaikki maaseudun asukkaat eivät omaksuneet kirkon edustamaa 
tiukkaa sukupuolimoraalia.3 Papit valittivat 1800-luvulla toistuvasti tapojen 

                                                 
1 Näistä erityisen havainnollisesti vuoden 1847 rovastintarkastuspöytäkirjasta. TTA Ikaali-
nen E VI 42b. TMA. 1800-luvun kirkkokurista tarkemmin Halmesmaa 1976. 
2 Nallinmaa-Luoto 1990. 
3 Saarimäki 2010. 
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höltymisestä ja moraalittomuuden yleistymisestä, mutta kyse oli usein siitä, 
että ihmisten moraalikoodisto rakentui toisin kuin esivalta olisi sen suonut 
rakentuvan. 
 
 
Lopuksi 
 
Maaseutuyhteisössä oli 1800-luvun alkupuoliskolla useita julkisuuden  
muotoja. Olen nimennyt yhteisen julkisuuden, miesjulkisuuden ja isäntäjul-
kisuuden. Kattavimpia olivat yhteinen julkisuus, joka koski kaikkia seura-
kuntalaisia, ja isäntäjulkisuus, joka edusti hallinnollista yhteisöllisyyttä. 
Samaan aikaan yksityisyys oli kohtalaisen läpinäkyvää. Ihmiset eivät voi-
neet salata toisiltaan kovinkaan monia asioita – salailun ja yksityisyyden 
tarvekin saattoi olla pienempi tai ainakin erilainen kuin myöhemmin. Oli 
totuttu jakamaan asuinhuone toisten kanssa eikä oma vuodekaan kuulunut 
itsestäänselvyyksiin. Asiat, jotka meidän näkökulmastamme vaikuttavat 
ahdistavilta, eivät sitä välttämättä olleet 1800-luvun maaseudun asukkaille. 
Silti yhteisöllisyyttä ei pidä liioitella. Kun lääninrovasti tuli seurakuntaan, 
kaikki eivät nöyrästi paljastaneet salaisuuksiaan. Aviorikoksesta tai esiaviol-
lisesta suhteesta syytetty nainen tai mies saattoi vaieta itsepintaisesti eikä 
aina löytynyt selitystä edes pyhän ehtoollisen laiminlyönnille. 

Rovastintarkastukset ja seurakunnallinen kontrolli paljastavat sosiaali-
sen aseman merkityksen. Joko siveettömyys oli erityisesti tilattoman väes-
tön – palkollisten ja itsellisten – ongelma, tai tarkastukset kohtelivat tilatto-
mia ankarammin kuin tilallisia. Oli kyse kummasta tahansa, johtopäätös on 
sama. Maaseutuyhteisö oli heterogeeninen ja moni-ilmeinen. Siihen kuului 
hyväosaisia ja huono-osaisia. Vaikka mekaanista solidaarisuutta osoittavaa 
samanlaistamista esiintyi monissa asioissa, elämä oli vahvasti erojen  
leimaamaa. Talolliset tekivät pitäjänkokouksissa päätöksiä koko yhteisön 
puolesta ja istuivat kirkon etupenkeissä heti säätyläisten takana. Kirkon kes-
kikäytävässä kulki yhteisön toinen keskeinen jako – sukupuoliero. Kaikkia 
miehiä koskevalle miesjulkisuudelle oli vähän virallistettua tilaa, mutta  
sukupuolijako toimi symbolisella tasolla erottavana tekijänä. 

Ihmiset olivat yhteisön jäseninä eriarvoisia. Oikeudet ja velvollisuudet 
määräytyivät sukupuolen ja sosiaalisen aseman perusteella. Kuudennusmie-
henä toimiva isäntä ja normeja rikkova renki olivat saman yhteisön miehiä, 
mutta heidän oikeutensa olivat erilaiset. Samanlaisuutta heiltä odotettiin 
suhteessa lakeihin, kirkkoon ja moraaliin, mutta suhde esivaltaan oli kaksi-
jakoinen. Isäntä sai pitäjänkokouksessa vastustaa esivaltaa laillisesti, mutta 
rengillä tai itsellismiehellä tätä vastarinnan keinoa ei ollut. Naisten keskinäi-
set erot olivat tavallaan pienempiä mutta eivät olemattomia. Sen enempää 
piika kuin emäntäkään eivät voineet toimia isäntäjulkisuudessa. Leskiemän-
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nällä oli oikeus osallistua yhteisön päätöksentekoon, mutta tilattomaan väes-
töön kuuluva nainen ei koskaan saanut siihen mahdollisuutta. 

Maaseutuyhteisön erot täytyy pitää mielessä, kun vertaa entistä ja  
nykyistä. Toisen onnela saattoi olla toisen vankila. Ehkä entisajan maaseutu-
yhteisöön pätee sama periaate kuin nyky-yhteiskuntaan: mieluummin rikas 
ja terve kuin köyhä ja kipeä. Rikkaan asema yhteisössä on erilainen kuin 
köyhän, ja terveen suhde yhteisöön on erilainen kuin sairaan. Jos ymmär-
rämme menneisyyden maaseutuyhteisön onnelaksi, näemme sen rikkaiden 
ja terveiden asuinsijana. Tulkinta menneisyydestä vankilana nostaa esiin 
köyhät ja kipeät. Historiantutkimuksen tehtävänä on muistaa, että yhteiskun-
ta tai yhteisö koostuu kaikista näistä ryhmistä. Menneisyyden pelkistäminen 
ihanneyhteisöksi tai kurjuuden tyyssijaksi ei palvele nykypäivää koskevaa 
yhteiskunta- ja maaseutupoliittista keskustelua. Yhtä vähän sitä palvelee 
menneisyyden rakentaminen nykyisyyden kaikinpuoliseksi vastakohdaksi. 
Nykypäivän ymmärtämiseksi on hyvä muistaa ja hahmottaa menneisyyden 
moninaisuuksia ja ristiriitaisuuksia. 



 

Ensimmäinen globalisaatiokausi maaseudun ja kaupunkien 
vaihdannassa 
Jari Ojala 
 
 
Monta vuotta sitten ilmoittauduin Ilkka Nummelan johtamaan Suomen  
historian proseminaariin. Ehdotin seminaarin vetäjälle aiheeksi jotain terva-
kauppaan liittyvää, siinä kun tuntui olevan sopivaa kiinnekohtaa koti-
seutuuni. Nummela ei aiheeseen suoranaisesti lämmennyt; tervakauppa oli 
hänen mielestään jo kovasti kaluttu aihe, joskin kaupan organisointiin maa-
seudun ja kaupunkien välillä voisin hyvinkin tarttua. Näin tulin astuneeksi 
Hecksherin, Möllerin, Alasen, Åströmin, Aunolan, Markkasen, Heikkisen ja 
monien muiden viitoittamalle tielle1. Suomen historian proseminaarin aihe 
kääntyi myöhemmin taloushistorian seminaarityössä, jälleen Nummelan 
opastuksella, merenkulkuun: kotimaiset maaseudun ja kaupunkien verkostot 
kasvoivat laajempaan kansainväliseen kontekstiin. Vanha proseminaariaihe 
jäi pitkäksi aikaa syrjään, joskin keräsin systemaattisesti vuodesta toiseen 
aiheeseen liittyvää aineistoa ja muutaman kerran esittelin tuloksia tutkijoil-
le2. Ilkka Nummelan juhlakirjassa on aika palata tutkimusteemaan ja pohtia 
sitä hieman laajemmasta perspektiivistä.  
 
 
  

                                                 
1 Alanen 1957; Aunola 1965, 1967; Heckscher 1955, 1936; Heikkinen 1988; Markkanen 
1977a; Möller 1954; Åström 1977. – Vastaavaa tutkimusta Suomen ulkopuolelta ks. esim 
Hoffman, Postel-Vinay ja Rosenthal 1999; Stobart ja Hann 2004. – Aihetta sivutaan myös 
lukuisissa paikallishistorioissa.  
2 Ojala 1998; Ojala ja Eilola 2004. – Ks. myös Ojala 1999, 116–125; Ojala 2002. 
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*** 
 
Suomalainen maaseutu oli osa kansainvälisen vaihdannan monimutkaista 
järjestelmää jo esiteollisella ajalla. Taloushistorian niin sanotun ensimmäi-
sen globalisaatiokauden luomat yhteydet näkyivät myös Suomessa. Talous-
historian tutkijat määrittelevät ensimmäiseksi globalisaatiokaudeksi teollis-
tuvan ja kansainvälistyvän talouden 1800-luvun alkupuolelta ensimmäiseen 
maailmansotaan. Tätä seurasi sotien ja protektionismin kausi, jota kesti aina 
1960–1970-luvulle saakka. Nyt eletään taloushistorian näkökulmasta toista 
globalisaatiokautta.1 

Julkisessa keskustelussa ja akateemisissa tutkimuksissa globalisaatio 
näyttäytyy uutena ilmiönä, joka syntyi vasta kolmannen vuosituhannen 
vaihteessa teknisen ja taloudellisen kehittymisen myötä, tunnusmerkkeinään 
kansainvälisen talouden, politiikan ja kulttuurin lähentyminen (konvergoi-
tuminen) ja (teollisuus)tuotannon osittuminen kansainvälisiin tuotanto-
ketjuihin. Historiantutkijan näkökulmasta globalisaatio ei ole suinkaan uusi 
ilmiö, vaikka termi onkin uusi ja nykyinen globalisaatio on ilmiönä erityyp-
pinen kuin ihmiskunnan aikaisempi lähentymiskehitys. Globalisaatio on 
tämän päivän maailmaa linkittävä horisontaalinen ilmiö. Historiantutkimuk-
sen ja -opetuksen olisi syytä pohtia keinoja, kuinka siihen saadaan liitettyä 
vertikaali, kronologinen syvyys.2 

Viime vuosina kansainvälisessä historiankirjoituk-sen ”maailman-
historian” (World History) rinnalle on syntynyt uusi, globaali historiankir-
joitus (Global history), joka korostaa vertailuja ja alueiden välisiä yhteyksiä. 
Tämä globaali ajattelu historiassa voi parhaimmillaan purkaa eurosentristä 
historiakuvaa ja tuo myös Suomen kaltaiset pienet maat ja niiden asukkaat 
historian keskeisiksi toimijoiksi suurten poliittisten ja taloudellisten toimi-
joiden rinnalle.3 Tutkimuksissa viime vuosina korostuneet ”uudet historiat” 
ovat osaltaan globalisaation tuotetta; niissä tutkitaan ja vertaillaan ylikan-
sallisia ilmiöitä, hyödyntäen kansallisia aineistoja ja kansainvälisiä selitys-
malleja. 

Taloushistorian tutkijoille globalisaatio on lähtökohtaisesti positiivi-
nen asia: se lisäsi hyvinvointia ja vähensi alueiden eriarvoisuutta jo 1800-
luvulla – kolonialismin ja imperialismin pahimmista ylilyönneistä huolimat-
ta. Kansainvälisen tavarakaupan ja tehdastuotannon myötä myös periferian 
alueet, kuten Suomi, pääsivät suhteellisen edun rautaisen lain mukaisesti 
mukaan globaaleihin tuotantoketjuihin. Kuten nykyisessäkin globalisaatios-

                                                 
1 Ks. etenkin Bairoch 1982; Williamson ja O’Rourke 1999. 
2 Ks. etenkin Northrup 2005. – Ks. myös Baldwin 2006. 
3 Tutkimuksesta erityisesti: Mazlish 1999; Mokyr 2006; Osterhammel ja Petersson 2005; 
Robertson 2003; Rouvinen, Vartia ja Ylä-Anttila 2007; Schaefer 1999. 
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sa, kehitys ei kohdellut kaikkia tasapuolisen hyvin tai huonosti; aina oli  
maita, alueita ja kansoja, jotka hyötyivät enemmän ja toisia, jotka kärsivät 
kansainvälisen talouden lähentymisestä. 

Ensimmäinen globalisaatiokausi päättyi murheellisesti maailman-
sotien aikaan ja protektionismin uuteen nousuun. Tämän vuoksi tutkijat ovat 
keskittäneet koko arsenaalinsa tutkiakseen ensimmäistä globalisaatiokautta: 
sitä, miten siitä voitaisiin ottaa oppia, jottei tämä toinen(kin) kausi pääty 
katastrofiin. Historiasta löytyviä tunnusmerkkejä on jo ilmassa; esimerkiksi 
tuloerot kasvoivat myös ensimmäisen globalisaatiokauden aikana, kuten 
Ilkka Nummela on osoittanut.1 

Perusteltuna kritiikkinä globaalihistorian lähentymisretoriikalle on esi-
tetty, että konvergenssi luo liiankin suoraviivaisen kuvauksen menneestä, 
jossa monimutkaisesta kaaoksesta syntyy järkevältä vaikuttava suoraviivai-
nen kertomus, syiden, vaikutusten ja seurausten kudelma. Käsitteellisesti 
voidaan puhua modernisoitumisesta, urbanisoitumisesta, teollistumisesta tai 
vaikkapa sivilisaatioprosessista – kaikilla kuitenkin lopulta kuvataan samaa, 
oletettua lähentymiskehitystä. Globalisaatioon liitetty konvergenssin, sa-
mankaltaistumisen, käsite on saanut kritiikkiä erityisesti historiantutkijoilta; 
samankaltaistuminen onkin tarkemmalla tarkastelulla usein vain näennäistä, 
ja joissain yhteyksissä on parempi puhua divergenssistä, erilaistumisesta.2 
 
 

*** 
 
Historia on verkosto, johon Suomi ja suomalaiset omalla osuudellaan vai-
kuttivat ja vaikuttavat myös oman maansa rajojen ulkopuolella. Suomalais-
ten näkökulmasta kiinnostava kysymys on, kuinka, milloin, miten ja miksi 
Suomi on osallistunut, päässyt tai joutunut mukaan ”suureen maailman  
lähentymiseen” jota myös globalisaatioksi kutsutaan? Alkukohtia voi etsiä 
niin Suomen suvun leviämisestä pohjan perukoille tuhansien vuosien takaa, 
kristinuskon leviämisestä – tai hieman lähempää, taloudellisen kasvun ja 
vaihdannan kiihtymisen vuosista esiteollisella ajalla, mihin liittyi olennaise-
na elementtinä uusien kauppakaupunkien perustaminen Pohjanlahden ran-
tamille. Näistä kaupungeista muodostui ja niistä tietoisesti muodostettiin 
talouden solmukohtia, joiden tehtävä oli toimia välittäjänä ulkomaailman ja 
sisämaan välillä. Tavaroiden ja pääomien lisäksi myös kulttuuriset, poliitti-
set, uskonnolliset ja yhteiskunnalliset vaikutteet suodattuivat useimmiten 
juuri kaupunkien kautta.  

                                                 
1 Nummela 2006a 
2 Pomeranz 2000. – Esimerkiksi Jaime Reis (2000) on osoittanut, että Skandinavia perife-
riana saavutti keskuksia 1800-luvun lopulta, mutta Välimeren alue ei. Reis 2000, 47. 
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Yhteydet ulkopuoliseen ovat olleet läpi historian muutoksen moottoreita.1 
Tämä näkyi myös suomalaisella maaseudulla etenkin nopean muutoksen 
jaksolla 1700–1800-luvulla. Suomalaisen maaseudun linkittyminen kansain-
väliseen vaihdantaa sisältää enemmän samankaltaistumisen kuin erilaistu-
misen piirteitä: ulkopuolinen maailma näkyi niissä työkaluissa, joita suoma-
laiset käyttivät; elinkeinojen sitoutumisessa ulkoiseen kysyntään; ja ennen 
muuta, siinä henkisenä perintönä, joka kristinuskon leviäminen juurrutti 
jokaiseen suomalaiseen jo keskiajalla ja siihen pohjautuvaan oikeuskäsityk-
seen, joka ei sen enempää tänään kuin 1600-luvullakaan ollut suomalainen 
keksintö. 
 
 

*** 
 
Yhteys ulkopuoliseen muodostui esiteollisella ajalla merkantilistisen hierar-
kian mukaisesti kaupunkien kautta: kaupankäynti ei sinänsä ollut sallittua 
maaseudulla ennen maakaupan vapautusta 1859 2 . Kaupungit toimivat  
solmukohtina, joissa maaseudun tuotteet välittyivät paitsi kaupunkilaisille 
myös ulkomaille, ja joiden kautta välittyi niin tavaraa, pääomaa kuin myös 
monenlaista tietoa maaseudulle. Konkreettisesti tämä tapahtui niin, että 
maaseudun asukkaat harjoittivat kauppavaihtoa kaupungin porttien sisällä 
tai maalla aika-ajoin järjestetyillä markkinoilla.  

Kaupungeille määriteltiin useimmiten jo perustamisprivilegioissa 
kauppapiiri, jonka alueen talonpoikien tuli käydä kauppaa kyseiseen kau-
punkiin. Perukirjojen avulla hahmotettavat luottokauppaverkostot ylittivät 
ajoittain kauppapiirijaot ja yksittäisiä luottosuhteita löytyi  
kaupunkien osalta syvältä sisämaasta. Luonnollisesti perukirjoista löytyy 
enemmän lähempänä kaupunkia asuvia talonpoikia. Rahaa käytettiin vaih-
dannan välineenä suhteessa useammin kauimpana asuvien talonpoikien 
kautta; yksinkertaisesti siksi, että kauppiailla ei ollut juurikaan mahdolli-
suuksia saatavien perintään peninkulmien takaa.3  

Ennen rahatalouden yleistymistä maaseudun ja kaupungin välinen 
vaihto perustui tavaravaihtoon, ja koska vaihdettavien tavaroiden arvo  
vaihteli, seurauksena oli, että jommallakummalla osapuolella oli saatavia ja 
toisella velkoja. Perinteinen selitys on, että vaihtokaupan myötä maaseudun 
talonpojat velkaantuivat pahoin kaupunkiporvareille ja syntyi majamies-
laitokseksi nimitetty riippuvuussuhde, johon aikalaisetkin kiinnittivät huo-

                                                 
1 O’Brien 2006, 4. 
2 Alanen 1957, 212; Markkanen 1977a, 79 
3 Kauppapiireistä ks. esim. Aunola 1967, 19–23, 81–151, 401; Markkanen 1977a, 75. 
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miota ja joka kiellettiin jo 1700-luvulla.1 Käytännössä tilanne oli kuitenkin 
paljon monisyisempi.  

 
 

*** 
 

Perukirjat ovat oivallinen lähde maaseudun ja kaupunkien luottoverkostojen 
analysointiin2. Tätä työtä varten on käyty läpi ainoastaan kaupunkien peru-
kirjoja; analysoimalla vastaavaa tietoa myös maaseudun osalta, saataisiin 
paljon luotettavampi ja kattavampi kuva siitä, millaisia luottoverkostot  
todellisuudessa olivat.3 Velat ja saatavat merkittiin perukirjoihin tarkasti. 
Saatavat jaettiin vielä kahteen luokkaan: varmoihin ja epävarmoihin. Näistä 
jälkimmäiset olivat käytännössä luottotappioita, joita ei uskottukaan takaisin 
saatavan ja joita ei aina edes huomioitu saatavien kokonaissummissa, aina-
kaan koko arvostaan. Juuri epävarmoissa saatavissa oli erityisen paljon saa-
tavia talonpojilta.4 

Tässä lyhyessä tutkimusavauksessa on analysoitu yhteensä 660 kaup-
paporvariperukirjaa Pietarsaaresta, Kokkolasta ja Raahesta. Perukirjat katta-
vat noin vuodet 1700–1914. Analysoiduissa perukirjoissa on mainintoja 
noin 30 000:sta kauppiaisiin tavalla tai toisella luottosuhteessa olleesta hen-
kilöstä, joista reilut puolet on talonpoikia (Taulukko 1). Käytännössä luku-
määrä on huomattavasti suurempi, sillä 1700-luvun jälkipuoliskon osalta 
tiedot ovat puutteellisia etenkin epävarmojen saatavien osalta5. Mukaan on 
huomioitu kauppiaat, heidän vaimonsa ja leskensä sekä muutama teollisuu-
den harjoittaja, joiden liiketoiminta oli kuitenkin lähellä perinteistä kauppa-
huonetoimintaa.6 

Talonpojat olivat 1700-luvulla lukumääräisesti lähes ainoita kauppa-
porvareiden velallisia (Taulukko 1). Tämä määrä kuitenkin laski selvästi 
1800-luvun alkupuolella, kun tarkasteltavien kaupunkien liiketoiminta  

                                                 
1 Alanen 1957, 58–63, 95, 98, 116–121, 136–143, 157–158; Mickwitz ja Möller 1984, 88–
92. Möller 1970, 192–194; Heckscher 1936, 570, 637; Åström 1977. 
2 Ks. etenkin Aunola 1967. 
3 Ks. etenkin Hemminki 2008; Markkanen 1977a; Nummela 1995a. 
4  Aunola 1967, 65, 312–313; Grandell 1944, 222 – Perukirjojen käytöstä ks. etenkin 
Markkanen 1977a, 24–53; Markkanen 1988b, 59, 62; Nummela 1995a, 79–80. 
5 Käytetyissä lähdejulkaisuissa Kokkolan ja Pietarsaaren osalta ei ole merkitty saatavia 
kovinkaan tarkasti. Raahen osalta taas perukirjat ovat tuhoutuneet. 
6 Keskeisimmät mukana olevat teollisuuden harjoittajat ovat tupakkatehtailija Philip Ulrik 
Strengberg ja metsäteollisuuden harjoittaja (Bernd) Wilhelm Schauman, molemmat Pietar-
saaresta. Molempien osalta myös vaimojen perukirjat ovat olleet käytettävissä. Ks. Vaasan 
maakunta-arkisto (VMA), Pietarsaaren raastuvanoikeus ja maistraatti (PRM), perukirjat: 
Philip Ulrik Strengberg 28.2.1873; Charlotta Ulrika Strenberg 4.6.1879; Elmi Wilhelmina 
Schauman 7.3.1908; Berndt Wilhelm Schauman 4.3.1912. Schybergson 1983, 35–95. 
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monipuolistui ja saatavia oli yhä useammin myös kaupunkilaisilta sekä 
muilta kauppiailta niin kotimaasta kuin ulkomailtakin. Kaikkien kolmen 
kaupungin kauppatoiminta kuitenkin kääntyi 1800-luvun jälkipuoliskolla 
jälleen sisäänpäin; kansainvälisen ja muualle Suomeen ulottuvan liike-
toiminnan merkitys väheni, mikä näkyy myös talonpoikien osuuden kasva-
misesta velallisina. 

 
Taulukko 1. Saatavien lukumäärä Raahen, Kokkolan ja Pietarsaaren perukirjoissa 
1700–1914 (N=660 perukirjaa, joista saatavia on mainittu 424 perukirjassa). 

 
A B C D E F 

1700–1750 1 016 99 434 95 1 450 98 
1751–1800 1 475 87 .. .. 1 475 87 
1801–1850 6 499 30 4 608 43 11 107 35 
1851–1914 9 643 53 4 820 60 14 463 55 
Yhteensä 18 633 50 9 862 53 28 513 51 

A=perukirjoissa mainitut henkilöt, joilta edesmenneellä oli varmoja saatavia (lkm) 
B=talonpoikien osuus edellisistä (%) 
C=perukirjoissa mainitut henkilöt, joilta edesmenneellä oli epävarmoja saatavia (lkm) 
D=talonpoikien osuus edellisistä (%) 
E=Saatavien lkm. yhteensä 
F=Talonpoikien osuus yhteensä (%) 
Lähteet: VMA, PRM, Perukirjat 1720–1915; KRM, Perukirjat 1711–1913; OMA, 
RRM, Perukirjat 1800–1914; Björkman 1929; Björkman 1935.  
Huom: epävarmojen saatavien osuus vuosien 1751–1800 osalta puutteellinen kaikkien 
kaupunkien osalta. Pietarsaaren tiedossa puutteita ja Raahen perukirjat ovat tuhoutu-
neet kokonaan 1700-luvun osalta. 
 
Kauppiaan perukirjaan merkitty velka tai saatava ei ole kuitenkaan aivan 
sama asia kuin tämän päivän vastaavat käsitteet. Velat ja saatavat olivat seu-
rausta kaupankäynnin käytänteistä; raha oli verraten harvinainen hyödyke ja 
se liikkui hitaasti. Näin etenkin kansainvälisessä kaupassa, jossa tavaraerät 
ostettiin ja myytiin velkakirjojen avulla. Velkakirjat lunastettiin useimmiten 
kuukausien kuluttua – tai niitä käytettiin vaihdannan välineinä uusia tuottei-
ta ostettaessa tai myytäessä. Riippui pitkälti siitä, milloin henkilö sattui kuo-
lemaan millaisia velkasuhteita hänellä mihinkin suuntaan oli. Sama ilmiö 
koski myös kotimaan luottosuhteita, erityisesti talonpoikien kanssa käytävää 
kauppaa, jossa raha vaihtoi omistajaa kovin harvoin. Näin ollen perukirjoilla 
saa korkeintaan karkean kuvan kaupungin ja maaseudun välisistä verkos-
toista. 
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*** 
 
Talonpojat toivat tuotteensa, oli se sitten tervaa, lankkuja, potaskaa, viljaa, 
voita tai jotain muuta, kaupunkiin ja vaihtoivat ne sieltä saataviin tuotteisiin. 
Joskus kauppiaat huolehtivat talonpoikien verojen maksusta odotettuja tuo-
tavia tavaraeriä vastaan; tämä merkittiin luonnollisesti perukirjaan saatava-
na.1 Talonpoikien verorasitus kuitenkin käytännössä keveni 1800-luvulla ja 
tätä myöden myös kauppiaiden merkitys veromaksujen välittäjänä väheni.2 
Joissakin tapauksissa taas talonpojat saivat ennakkoa ulkomaille myydystä 
tavaraerästä tai päinvastoin, talonpojille maksettiin jälkikäteen ”optiota” kun 
esimerkiksi ulkomaille myydyn tervaerän todellinen myyntihinta oli selvin-
nyt – näissä tapauksissa kauppias oli velkaa talonpojalle eikä päinvastoin3. 
Perukirjojen avulla on kuitenkin vaikea todentaa näitä Aunolan ja Hautalan 
mainitsemaa kauppatapoja.4 

Keskeinen syy luottokaupan jatkumiseen majamieslaitoksen kieltämi-
sen jälkeenkin oli kuitenkin rahatalouden hidas leviäminen suomalaiselle 
maaseudulle. Talonpoikien kaupunkiin viemien tuotteiden arvo ei aina ylit-
tänyt sieltä ostettujen tuotteiden arvoa; tämä näkyi kauppiaiden perukirjois-
sa pitkinä luototettujen listoina. Käytännössä talonpojat siis ostivat kaup-
piailta tavaraa ”tilille”, joka aika ajoin tasattiin tuoduilla tavaraerillä.  

Tärkein syy siihen, miksi luottokauppa jatkui niin pitkään, oli ehkä 
kuitenkin tapakulttuurissa. Sekä talonpojan että kauppiaan kannalta oli  
turvallisempaa jatkaa vanhaa kauppasuhdetta – usein sukupolvienkin yli. 
Aivan samalla tavalla suomalaiskauppiaat suosivat omissa kansainvälisissä 
kontakteissaan tuttuja ja turvallisia ulkomaisia kauppahuoneita, vaikka olisi 
ollut tarjolla parempia voittoja tarjoavia, mutta epäluotettavalta vaikuttavia 
uusia yrittäjiä. Kaupungin kauppiailla oli kirjoittamattomia sääntöjä siitä, 
ettei ollut soveliasta ostaa tuotteita talonpojalta, joka oli velkaa toiselle 
kauppiaalle. Tämän kauppasuhteen velkoineen saattoi kuitenkin ”ostaa”, 
jolloin talonpoika siirtyi toisen kauppiaan luottoverkostoon.5  

Talonpojat olivat usein luottosuhteessa samaan kauppiaaseen elämän-
sä loppuun saakka – ja velat siirtyivät kuoleman jälkeen perillisille. Käytän-
nössä tilanne ei kuitenkaan ollut erityisen vakava. Inflaatio söi velkapää-

                                                 
1 Tätä verojenmaksujärjestelmää pyrittiin myös kieltämään, sillä usein kauppiailla ei ollut 
varaa maksaa talonpoikien veroja. Aunola 1967, 84–86, 155, 256–267; Heikkinen 1993, 
112–113; Hautala 1956, 234. 
2 Verorasite pysyi kuta kuinkin ennallaan, mutta talonpoikien tulotaso kasvoi merkittävästi. 
Ks. erityisesti: Jutikkala 1958, 381–389. – Ks. myös Nummela 2006b.  
3 Ks esim. VMA, Kokkolan raastuvanoikeus ja maistraatti (KRM), perukirjat: Anders Roos 
Sr. 9.8.1810. 
4 Hautala 1956, 223–257; Aunola 1967, 157. 
5 Aunola 1967, 152–155, erityisesti Taulukko 21; Hautala 1956, 228–229. 
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omaa, joka jo sinällään oli useimmiten verraten pieni yksittäisen talonpojan 
osalta. Velat olivat pieniä jos niitä vertaa vaikkapa maatilojen arvoon.1  

Talonpojilla olisi usein ollut mahdollisuus maksaa velkansa – mutta 
sitä he eivät tehneet, koska siihen ei ollut mitään syytä. Näin pienet velat 
saattoivat päätyä kauppiaan tilinpidossa ja lopulta perukirjassa epävarmoiksi 
saataviksi, joita ei peritty takaisin. Joissain tapauksissa talonpojat tarvitsivat 
luottoja suuriin hankintoihin, kuten maatilan, tuotantovälineiden tai karjan 
ostoon. Koska pankkilaitosta ei vielä ollut ja se kehittyi maaseudulle verrat-
tain hitaasti 1800-luvun jälkipuoliskolla, oli ainoa mahdollinen luotonantaja 
tuttu ja turvallinen kauppaporvari lähikaupungissa. 2 Kauppiaalle riitti, että 
hänellä oli luotettava tavarantoimittaja maaseudulla; pieniä rahasummia oli 
turha ryhtyä perimään voimatoimin. Näin luottokauppa oli molempien osa-
puolien etu pitkällä aikavälillä.  

Kuten Ilkka Nummela on usein huomauttanut, velkaa ei saanut kuka 
tahansa; velka oli merkki luotosta ja luottamuksesta. Talonpojat eivät vel-
kaantuneet kauppiaille siksi, että he olivat köyhiä, vaan siksi, että he olivat 
varakkaita: luottoa sai vain vakuuksia vastaan. Vakuutena oli viime kädessä 
talonpoikien maaomaisuus ja luottamus siitä, että myös tulevina vuosina 
talonpoika tuo sovitut tuotteet kaupunkiin, kauppaporvarin edelleen välitet-
täväksi maailman markkinoille. Suurimmissa lainoissa tosin kauppiaat  
saattoivat ottaa kiinnityksiä talonpoikien maatiloihin ja myöhemmin myös 
metsiin. 3 
 
 

*** 
 
Perukirjojen perusteella varmat saatavat muodostivat noin neljänneksen 
kauppiaiden brutto-omaisuudesta ja epävarmat koko jaksolla noin 14 pro-
senttia. Yhteensä saatavat muodostivat koko jaksolla keskimäärin kolman-
neksen omaisuudesta (Taulukko 2.)4 Oulussa varmat saatavat muodostivat 
noin viidenneksen kauppiaiden brutto-omaisuudesta vuosina 1765–1809; 
kolmanneksella oululaiskauppiaista ei ollut saatavia lainkaan, mutta toisaal-
ta kolmanneksella koko omaisuus koostui saatavista.5 Raahen, Kokkolan ja 
Pietarsaaren kauppiaiden perukirjoissa saatavien osuus laski koko jakson 

                                                 
1 Markkanen 1977a, 79–80, 107–108; Aunola 1967, 160–161, 165–168, 171, 271–278, 321. 
2 Aunola 1967, 155, 254–256, 337; Hautala 1956, 232–234; Markkanen 1977a, 75, 205–
206. – Ks. Myös Kangas tässä teoksessa. 
3 Hautala 1956, 229–230; Aunola 1967, 13–17, 27, 42–43, 334–342. 
4 Pietarsaaren luvut ovat puutteellisia ennen vuotta 1800, sillä käytetyssä lähdejulkaisussa 
saatavat on merkitty puutteellisesti. Björkman 1929, 95–232. 
5 Aunola 1967, 65–66, Taulukko 7. 
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ajan, mutta ei varsinaisesti hävinnyt kokonaan. Päinvastoin; suurimmat yk-
sittäiset luottoverkostot kirjattiin perukirjoihin aivan jakson lopulla. 

Oulussa yhdelläkään kauppiaalla ei ollut vuosina 1765–1813 yli kol-
measataa talonpoikaa luottoverkostoissaan. Keskimäärin saatavia oli merkit-
ty 55 talonpojalta.1 Kokkolassa oli 1700-luvulla kahdella kauppiaalla jo yli 
400 talonpojan luottoverkostot: Jacob Weviliuksen perukirjaan 1766 merkit-
tiin saatavia 474 talonpojalta ja Johan Rahmin vaimon perukirjaan kaksi 
vuotta myöhemmin 424.2 Kokkolalaisen Matts William Sneckendahlin pe-
rukirjassa oli sata vuotta myöhemmin saatavia 819 talonpojalta ja Alexander 
Finnilällä 1893 peräti 2 664 talonpojalta. Finnilällä oli vuosisadan lopulla 
useiden maakauppojen verkosto Keski-Pohjanmaalla. 3  Organisaatiomuoto 
oli uusi, mutta toimintatavat vanhat. 
 
Taulukko 2. Varmojen ja epävarmojen saatavien keskimääräinen osuus perunkirjoite-
tusta brutto-omaisuudesta, prosenttia.  

 
Varmat % Epävarmat % 

Saatavat yh-
teensä % N 

1700–1750 31 32 49 30 
1751–1800 29 15 36 91 
1801–1850 23 15 32 109 
1851–1914 26 10 30 159 
Yhteensä 26 14 33 389 

Lähteet: Ks. Taulukko 1.  
 
 

*** 
 
Maaseudun ja kaupungin väliset luottosuhteet olivat yksi osa kansainvälisen 
vaihdannan verkostoa, jota niin halutessaan voi kutsua ensimmäiseksi  
globalisaatiokaudeksi. Suomalaiskaupunkien kauppaporvaristo oli vaihdan-
nan verkostojen solmukohdassa; samat perukirjat, jotka sisältävät kymmeniä, 
joskus satoja saatavia talonpojilta, sisältävät myös kymmenittäin ulkomaisia 
kauppakumppaneita, joille suomalaiskauppiaat olivat itse velkaa. Nämä ver-
kostot lopulta yhdistivät vaikkapa Britannian laivaston matruusin pohjalai-
seen talonpoikaan, joka oli tuottanut takametsissään tervan, jolla matruusin 
palvelema alus oli sivelty. 

”Suuri lähentyminen” on suomalaisen historiankirjoituksen perustari-
na. Se on ”lännettymisen” pitkä historia ristiretkistä EU-aikaan perinteisessä 

                                                 
1 Aunola 1967, 313. 
2 VMA, KRM, Perukirjat: Jacob Wevilius 21.1.1767; Christina Rahm 28.11.1768. 
3 VMA, KRM, Perukirjat: Matts William Sneckendahl 15.–17.1.1866; Alexander Finnilä 
20.2.1893. Ojala 1996, 206. 
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poliittisen historian kertomuksessa; kasvua ja kiinnikuromista taloushisto-
rian näkökulmasta; sivilisoitumista ja modernisoitumista sosiaalihistoriassa; 
ja suomalaisen, ”perinteisen” kulttuurin modernisoitumista ja länsimaistu-
mista kulttuurihistorian narratiivissa. 

Perinteinen taloushistorian kasvututkimus on siis yksi suuren yhden-
tymistarinan muoto; kuinka kehitysmaa-Suomen (ja muiden maiden) talous 
kasvoi ja kuroi kiinni (ja ohitti) edelläkävijät viimeisen 150 vuoden aikana.1 
Näin asia on haluttu nähdä, ja näin se kiistämättä myös oli; taloushistorian 
suurin tarina on jatkuvan kasvun ja sen syiden identifiointi, analysointi ja 
selitys. Catching up, forging ahead, and falling behind – kuten Moses  
Abramovitzin kirjoittaman, taloushistorian kaikkien aikojen viitatuimman 
artikkelin otsikko ja sisältö kertoo: kuinka osa maista pääsi mukaan yhden-
tymiseen, osa ei.2  

Suomalainenkin maaseutu lähentyi ja kuroi kiinni paikallisen ja kan-
sainvälisen vaihdannan myötä maailmantalouden keskuksia. Perukirjoista 
analysoidut luottolistat antavat viitteenomaisen, mutta hyvän kurkistusaukon 
ensimmäiseen globalisaatiokauteen paikallisyhteisössä. Vaikka maailma 
ympärillä muuttui, kenties globalisoituikin, vanhat toimintatavat säilyivät. 

 

                                                 
1 Hjerppe 1988; Hjerppe ja Jalava 2006. 
2 Abramovitz 1986. 
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Marita Jokinen 
 
 
1978 

Kunnalliselämä valtuuston aikakaudella. Teoksessa Keränen, Jorma (toim.), 
Konginkankaan kirja. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan kotiseutusarja 
14 (Jyväskylä 1978), 467–491.  

Kuorma-autoliikenteen vaiheet ja taloudellinen merkitys Suomessa talvi-
sotaan mennessä. Jyväskylän yliopisto, Historian laitos. Suomen historian 
pro gradu -työ 1978. 179 lehteä. 

 

1979 

Pohjoismainen Suomen historian kurssi Jyväskylässä. Historiallinen aika-
kauskirja 77 (1979): 1, 60–61. 

Keskinen, Virpi & Nummela, Ilkka, Kansainvälisten hintojen välittyminen 
pieneen avoimeen talouteen. Disaggrekoitu tutkimus Suomesta vuosina 
1968–1977. Jyväskylän yliopisto, Taloustieteen laitos. Kansantaloustieteen 
pro gradu -työ 1979. 102 lehteä. 
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1980 

(Toim.) Kring Finlands historia. Kursrapport från nordisk universitetskurs i 
finsk historia, Jyväskylä 1978. Jyväskylän yliopiston historian laitos, Suo-
men historian julkaisuja 7. Jyväskylä 1980. 192 s. ISBN 951-678-450-X. 

 

1981 

Kansanhuoltoa koskeneet ennakkosuunnitelmat. Teoksessa Nygård, Toivo 
(toim.), Suomen sisä- ja ulkopoliittisia ongelmia itsenäisyyden alun ja toisen 
maailmansodan aikana. Jyväskylän yliopistossa kesällä 1980 pidetyn histo-
rian opettajien täydennyskoulutuskurssin ja SUOMA:n seminaarin esitelmät. 
Jyväskylän yliopiston historian laitos, Suomen historian julkaisuja 8 (Jyväs-
kylä 1981), 138–147.  

Jokipii, Mauno & Nummela, Ilkka (red.), Ur nordisk kulturhistoria. Univer-
sitetsbesöken i utlandet före 1660. Föredrag vid det XVIII Nordiska histori-
kermötet, Jyväskylä 1981. Mötesrapport I. Studia Historica Jyväskyläensia 
22: 1. Jyväskylä 1981. 216 s. ISBN 951-678-512-3. 

Jokipii, Mauno & Nummela, Ilkka (red.), Ur nordisk kulturhistoria. Den 
kritiska tanken i vetenskapen på 1700- och 1800-talen. Föredrag vid det 
XVIII Nordiska historikermötet, Jyväskylä 1981. Mötesrapport II. Studia 
Historica Jyväskyläensia 22: 2. Jyväskylä 1981. 148 s. ISBN 951-678-514-X. 

Jokipii, Mauno & Nummela, Ilkka (red.), Ur nordisk kulturhistoria. Läskun-
nighet och folkbildning före folkskoleväsendet. Föredrag vid det XVIII 
Nordiska historikermötet, Jyväskylä 1981. Mötesrapport III. Studia Histori-
ca Jyväskyläensia 22: 3. Jyväskylä 1981. 267 s. ISBN 951-678-513-1. 

 

1982 

Selvitys XVIII Pohjoismaisen historioitsijakokouksen taloudellisista vaiku-
tuksista Keski-Suomessa. Jyväskylän yliopisto, Hallintovirasto, Julkaisuja 3. 
Jyväskylä 1982. 18 s. ISBN 951-678-793-2. 

Suomen sotakorvaukset ja niiden kansainvälispoliittinen tausta. Kaleva 
23.10.1982. 
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Toisen maailmansodan aiheuttama taloudellinen rasitus Suomessa vuosina 
1939–1952. Jyväskylän yliopisto, Historian laitos. Suomen historian lisen-
siaatintyö 1982. 237 lehteä. 

 

1983 

Sotakorvauksista ja niiden kv-poliittisista taustoista. Kansan Sana 26.1.1983. 

Återuppbyggnaden i norra Finland. (Arvostelu teoksesta: Martti Ursin: Poh-
jois-Suomen tuhot ja jälleenrakennus saksalaissodan 1944–45 jälkeen. Oulu 
1980). Historisk tidskrift för Finland 68 (1983): 2, 197–199. 

Lapin sodan hävitysten arvo. Teoksessa Lackman, Matti (toim.), Scripta 
historica VIII (Oulu 1983), 117–121. 

Jokipii, Mauno & Nummela, Ilkka (red.), Historica IV. Föredrag vid det 
XVIII Nordiska historikermötet, Jyväskylä 1981. Studia Historica Jyväsky-
läensia 27. Saarijärvi 1983. 316 s. ISBN 951-679-048-8. 

 

1984 

Kuopiolaisten taloudellinen struktuuri verotuksen valossa teollistumisvai-
heessa 1880–1910. Snellman-instituutin B-sarja 1. Kuopio 1984. 19 s. ISBN 
951-9383-66-2.  

Taloudellisen puolustusvalmiuden suunnittelu Suomessa 1920- ja 1930-lu-
vuilla. Teoksessa Historioitsija – taaksepäin katsova profeetta. Mauno Joki-
piille omistettu juhlakirja. Toimituskunta: Jorma Keränen, Erkki Markkanen, 
Ilkka Nummela, Toivo Nygård & Heikki Rantatupa. Studia Historica Jyväs-
kyläensia 30 (Saarijärvi 1984), 301–316. 

(Toim. yhdessä muiden kanssa) Historioitsija – taaksepäin katsova profeetta. 
Mauno Jokipiille omistettu juhlakirja. Toimituskunta: Jorma Keränen, Erkki 
Markkanen, Ilkka Nummela, Toivo Nygård & Heikki Rantatupa. Studia 
Historica Jyväskyläensia 30. Saarijärvi 1984. ISBN 951-679-187-5. 

Väitöskirja kustavilaisesta vapaakaupungista. (Arvostelu teoksesta: Ann 
Hörsell: Borgare, smeder och änkor. Ekonomi och befolkning i Eskilstuna 
gamla stan och fristad 1750–1850. Uppsala 1983). Historiallinen aikakaus-
kirja 82 (1984): 3, 238. 

Suutari Heipporin usko – Baptismia Kuopiossa. Savon Sanomat 27.10.1984. 
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Kielikysymys ja viina kiistoina. Kunnallisvaalit 100 vuotta sitten. Savon 
Sanomat 12.10.1984. 

Kuopion ”kaupunginhuoneen” rakentamisesta 100 vuotta. Savon Sanomat 
7.10.1984. 

Asemakaavakiistelyä Kuopiossa 1800-luvulla. Tontteja huutokaupalla kuo-
piolaisille. Savon Sanomat 4.10.1984. 

Selvitys lääketieteellisen kongressin tulovaikutuksista Kuopiossa. Helsinki 
1984. 13 lehteä. 

Talvisodan sotakorvaukset. Teoksessa Nummela, Ilkka (toim.), Opuscula 
historica I. Jyväskylän yliopiston historian laitos, Suomen historian julkai-
suja 10 (Jyväskylä 1984), 73–77. 

(Toim.) Opuscula historica I. Jyväskylän yliopiston historian laitos, Suomen 
historian julkaisuja 10. Jyväskylä 1984. 96 s. ISBN 951-679-267-7. 

 

1985 

Lasten kuolemanriski Kuopiossa 1880–1930. Savon Sanomat 27.6.1985. 

History of a Finnish industrial town. (Arvostelu teoksesta: Viljo Rasila: 
Tampereen historia II. Vuodesta 1840-luvulta vuoteen 1905. Tampere 1992). 
Scandinavian economic history review 56 (1985): 3, 217. 

Nummela, Ilkka & Laitinen, Erkki K., Kuopiolaisten varallisuuserot vuosina 
1875–1915. Snellman-instituutin B-sarja 6. Kuopio 1985. 54 s. ISBN 951-
9383-91-3. 

 

1986 

Viidenneksien väkeä. Kuopiolaisten tulonjako vuosina 1880–1910. Savon 
Sanomat 24.5.1986. 

Gottlund ja Kuopio. Teoksessa Hänninen, Osmo (toim.), C. A. Gottlund ja 
Kalevalan juhlavuoden 1985 viesti tulevaisuudelle. Gottlund-konferenssin 
8.12.1985 pääalustukset. Snellman-instituutin B-sarja 9 (Kuopio 1986), 28–
32. 

Sotainen Suomi – sosiaalivaltion ytimiä. Sosiaaliviesti (1986): 4, 9–12. 
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Sota ja talous. Sosiologia 23 (1986): 3, 236–244. 

Nummela, Ilkka & Laitinen, Erkki K., Tulonjako Kuopiossa 1880–1910. 
Jyväskylän yliopisto taloustieteen laitos, Working paper 69. Jyväskylä 1986. 
35 s. ISBN 951-679-673-7. 

Kuopiolaisten taloudellinen struktuuri verotuksen valossa teollistumisvai-
heessa 1880–1910. Snellman-instituutin B-sarja 1. Lisäpainos. Kuopio 1986. 
19 s. ISBN 951-9383-66-2. 

 

1987 

Arvopaperit varallisuuden osana. Tutkimus arvopapereista kuopiolaisten 
perukirjoissa vuosina 1878–1912. Snellman-instituutti, Tiedote (1987): 1, 
[9–18]. 

Kuopion poliittinen ilmasto. Snellman-instituutti, Tiedote (1987): 2, [48–51]. 

Heikkinen, Sakari & Hjerppe, Riitta & Kaukiainen, Yrjö & Markkanen, 
Erkki & Nummela, Ilkka, Förändringar i levnadstandarden i Finland 1750–
1913. Teoksessa Karlsson, Gunnar (red.), Levestandarden i Norden 1750–
1914. Rapporter til den XX nordiske historikerkongres Reykjavik 1987. 
Bind III. Ritsafn Sagnfraedstofunar 20 (Reykjavik 1987), 67–94. 

Nummela, Ilkka & Laitinen, Erkki K., Distribution of income in Kuopio 
1880–1910. Scandinavian economic history review 35 (1987): 3, 237–253. 

 

1988 

Förmögenhetsskillnaderna i Finland under slutet av 1700-talet. Historisk 
tidskrift för Finland 73 (1988): 1, 27–39. 

Tuloerot Oulussa 1800-luvulla. Teoksessa Kiviniemi, Lauri (toim.). Scripta 
Historica XI (Jyväskylä 1988), 163–174.  

Kuopion ääni itsenäisessä Suomessa. Snellman-instituutin B-sarja 14. Kuo-
pio 1988. 32 s. ISBN 951-842-039-4. 

Varallisuuserot Hämeessä ja Satakunnassa vuonna 1571. Sukuviesti (1988): 
1, 26–27. 
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Varallisuuseroista Suomen kaupungeissa vuosina 1571 ja 1614. Historialli-
nen aikakauskirja 86 (1988): 4, 301–303. 

 

1989 

Kuopion historia III. Kunnallishallinnon uudistamisesta sen demokratisoin-
tiin 1875–1918. Jyväskylä 1989. 572 s. ISBN 951-657-254-5. 

(Toim. yhdessä muiden kanssa) Pysy lujana omalla maalla! Erkki Lehtiselle 
omistettu juhlakirja. Toimituskunta: Erkki Markkanen, Ilkka Nummela, 
Toivo Nygård, Heikki Rantatupa & Teppo Vihola. Studia Historica Jyväs-
kyläensia 40. Jyväskylä 1989. 354 s. ISBN 951-680-143-9. 

Taloudellinen eriarvoistuminen Satakunnassa 1500-luvun lopulla. Teok-
sessa Pysy lujana omalla maalla! Erkki Lehtiselle omistettu juhlakirja. Toi-
mituskunta: Erkki Markkanen, Ilkka Nummela, Toivo Nygård, Heikki Ran-
tatupa & Teppo Vihola. Studia Historica Jyväskyläensia 40 (Jyväskylä 
1989), 203–217. 

Mentaliteetteja Mainilasta Moskovaan. (Arvostelu teoksesta: Lauri Haataja: 
Kun kansa kokosi itsensä. Suomalaisten talvisota. Keuruu 1989). Keski-
suomalainen 1.12.1989. 

 

1990 

 (Toim. yhdessä muiden kanssa) Sitä kuusta kuuleminen. Jorma Ahvenai-
selle omistettu juhlakirja. Toimituskunta: Kalevi Ahonen, Mauno Jokipii, 
Erkki Lehtinen, Ilkka Nummela & Teppo Vihola. Studia Historica Jyväsky-
läensia 41. Jyväskylä 1990. 301 s. ISBN 951-680-220-6. 

Torpparista viis', itsellisestä kaks'... Taloudellinen eriarvoisuus Suomen 
maaseudulla vuosisadan vaihteessa. Teoksessa Sitä kuusta kuuleminen. 
Jorma Ahvenaiselle omistettu juhlakirja. Toimituskunta: Kalevi Ahonen, 
Mauno Jokipii, Erkki Lehtinen, Ilkka Nummela & Teppo Vihola. Studia 
Historica Jyväskyläensia 41 (Jyväskylä 1990), 201–234.  

Savolaisten varallisuuserot historian valossa – vuoden 1571 hopeaveroluet-
telosta tämän vuosisadan alkuun. Snellman-instituutin B-sarja 17. Kuopio 
1990. 28 s. ISBN 951-842-053-X.  
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Kuopion historia kunnallishallinnon uudistuksesta sen demokratisointiin 
1875–1918. The History of Kuopio from the Reform of Municipal Adminis-
tration to its Democratisation 1875–1918. Snellman-instituutin B-sarja 18. 
Kuopio 1990. 20 s. ISBN 951-842-054-8. Lyhennelmä Ilkka Nummelan 
kirjoittamasta Kuopion kaupungin historian 3. osasta.  

Vapon halot harvassa pinossa. (Arvostelu teoksesta: Asko Jämsen: Halko-
metsistä soille ja sahoille. Vapo 50 vuotta 1940–1990. Jyväskylä 1990). 
Keskisuomalainen 5.3.1990. 

Stadtstruktur und Bodenwert. Eine Studie über die Industrialisierungs-
periode in Kuopio (Finnland) 1875–1914. Studia Historica 37. Vammala 
1990. 416 s. ISBN 951-8915-35-0. Väitösk.  

Growth in Prosperity and Changes in Agriculture in Rural Finland during 
the period 1750–1860. Teoksessa Aymard, Maurice & Kahk, Juhan & Pos-
tel-Vinay, Gilles & Sutch, Richard (eds), Structures et dynamiques des ex-
ploitations agricoles. Propriété, emploi, investissement, crédit, marchés. 
Communications. Dixième Congrès international d’histoire économique de 
Louvain – août 1990. Paris 1990, 89–97. 

Entinen Canth-tieto, uudestaan ja elävästi. (Arvostelu teoksesta: Reetta 
Nieminen: Minna Canth. Kirjailija ja kauppias. Keuruu 1990). Keskisuoma-
lainen 28.11.1990. 

Puolustusministeriöstä uusi superministeriö? Keskisuomalainen 14.12.1990. 

 

1991 

Vaaran vuodet. (Arvostelu teoksesta: Osmo Jussila: Suomen tie (1944–
1948). Miksi siitä ei tullut kansandemokratiaa? Porvoo 1990). Keskisuoma-
lainen 10.1.1991. 

Valta pitää puoliaan – valittajille turpiin. (Arvostelu teoksesta: Heikki Yli-
kangas: Mennyt meissä. Suomalaisen kansanvallan historiallinen analyysi. 
Porvoo 1990). Keskisuomalainen 24.1.1991. 

Kyläasutus vallitsi Savossakin 1600-luvulla. (Arvostelu teoksesta: Veijo 
Saloheimo: Savo suurvallan valjaissa 1617–1721. Savon historia II: 2. Jy-
väskylä 1990). Keskisuomalainen 5.3.1991. 

Jokaiselta suomalaiselta 35 000 mk Karjala-laskuun. Keskisuomalainen 
24.9.1991. 
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Kunnallinen itsehallinto ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet Suomen 
kaupungeissa vuosina 1875–1918. Teoksessa Viitala, Heikki (toim.), Kuo-
pion yliopisto 25 vuotta. Snellman-instituutti, Kausijulkaisu (1991): 1, 28–
34. 

 

1992 

Varallisuuseroista Keski-Suomessa. Teoksessa Vilkuna, Janne (toim.), Kes-
ki-Suomi, Keski-Suomen museon julkaisuja 19 (Jyväskylä 1992), 62–98. 

Kokkolan kartasto. (Arvostelu teoksesta: Eino Jutikkala – Marjatta Hietala: 
Scandinavian Atlas of Historical Towns. New Series No. 1: Finland, Kokko-
la–Gamlakarleby. Helsinki 1990). Historiallinen aikakauskirja 90 (1992): 2, 
175–176. 

Suurten tuloerojen Helsinki. Hyvinvointikatsaus: tilastollinen aikakauslehti 
(1992): 4, 43–44. 

 

1993 

Nälkä. Hyvinvointikatsaus: tilastollinen aikakauslehti (1993): 1, 50–51. 

Inter Arma Silent Revisores Rationum. Toisen maailmansodan aiheuttama 
taloudellinen rasitus Suomessa vuosina 1939–1952. Studia Historica Jyväs-
kyläensia 46. Jyväskylä 1993. 336 s. ISBN 951-34-0034-4. 

Muodollista lukutaitoa ja harakanvarpaita. Hyvinvointikatsaus: tilastollinen 
aikakauslehti (1993): 2, 41–42. 

Minna Canth kahden asunnon loukussa. Hyvinvointikatsaus: tilastollinen 
aikakauslehti (1993): 3, 37. 

Maatalouden vihreä vallankumous. Uuden ajan alun keskeinen kysymys? 
Teoksessa Vilkuna, Kustaa H. J. (toim.), Artikkeleita tekniikan ja teknologi-
an historiasta. Opettajien kesäkurssi 15.–17.6.1992. Jyväskylän yliopisto, 
Historian laitos, Suomen historian julkaisuja 17 (Jyväskylä 1993), 105–115. 

Nummela, Ilkka & Karonen, Petri, Hinnat ja palkat Hämeessä 1541–1617. 
Jyväskylän yliopisto, Historian laitos, Suomen historian julkaisuja 18. Jy-
väskylä 1993. 143 s. ISBN 951-34-0053-0. 
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Nobel-Fogel – hyvinvointitutkimuksen uudistaja. Keskisuomalainen 
16.10.1993. 

Tehokas talous on luottamusasia. Keskisuomalainen 24.10.1993. 

Enemmän elinpäiviä paremmalla ravinnolla. Hyvinvointikatsaus: tilastolli-
nen aikakauslehti (1993): 4, 34–36.  

Maaomaisuuden keskittyminen. Vertaileva tutkimus vuosisadan vaihteen 
Suomesta ja Unkarista. Teoksessa Lahdelma, Tuomo & Maticsák, Sándor & 
Niinikangas, Vesa und Chistoph Parry (herausgeben), Hungarologische 
Beiträge 1 (Jyväskylä 1993), 111–131. (Referat s. 272–273). 

 

1994 

Minna Canthista mallia tänäänkin. Keskisuomalainen 19.3.1994. 

Minna Canth kannatti viljatulleja. Keskisuomalainen 21.3.1994. (Oikaisu 
otsikkoon: Keskisuomalainen 22.3.1994: Canth vastusti viljatulleja). 

Syytinki. Hyvinvointikatsaus: tilastollinen aikakauslehti (1994): 1, 16–17. 

Hyvillä tiedoilla lukioon. Keskisuomalainen 12.4.1994. 

Kulttuurikukkia. Hyvinvointikatsaus: tilastollinen aikakauslehti (1994): 2, 
34–36. 

Kauppa ei käy käskemällä. Chydenius opetti vapautta ja vastuuta. Keski-
suomalainen 22.7.1994. 

Merkkiteos maatalouskysymyksestä. (Arvostelu teoksesta: Peltonen, Matti: 
Talolliset ja torpparit. Vuosisadan vaihteen maatalouskysymys Suomessa. 
Vammala 1992). Kulttuuritutkimus 11 (1994): 2, 43–45. 

Kauppias Minna Canth -näyttelyn avajaiset Elkassa 16.3.1994. Faili, Lii-
kearkisto r.y.n lehti (1994): 1, 29–31. 

Tarvitaan vain kirppu… Keskisuomalaisen erikoisliite EU ja Suomi 
3.10.1994. 

Aluepolitiikkaan paljon ja pian. Keskisuomalainen 17.10.1994. 
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Pätkä vai ei? Suomalaisen pituuskasvun historiaa. Teoksessa Karonen, Petri 
(toim.), ”Pane leipään puolet petäjäistä”. Nälkä ja pulavuodet Suomen histo-
riassa. Jyväskylän yliopiston Suomen historian laitoksen 14.–15.6.1993 jär-
jestämän kesäkurssin esitelmät. Jyväskylän yliopisto, Historian laitos, Suo-
men historian julkaisuja 19 (Jyväskylä 1994), 93–153.  

Oman käden oikeudesta. Hyvinvointikatsaus: tilastollinen aikakauslehti 
(1994): 4, 41. 

Minna oli tarkka liikenainen. Savon Sanomat 19.12.1994. 

 

1995 

Baringien ensimmäinen ja toinen kerta. Keskisuomalainen 7.3.1995. 

Kaski ja aura – 1500-luvun menestystekijät. Hyvinvointikatsaus: tilastolli-
nen aikakauslehti (1995): 1, 23.  

Kerrankos lääkäriltä lapsi kuolee. Keskisuomalainen 16.3.1995. 

Maa elää metsillään. Hyvinvointikatsaus: tilastollinen aikakauslehti (1995): 
2, 19–20.  

Yhdeksänkymmentäluvun yskä. Hyvinvointikatsaus: tilastollinen aikakaus-
lehti (1995): 3, 50–51.  

Sosiaalikupin hyvä soppa tuo sattumia jokaiselle. Keskisuomalainen 
12.10.1995. 

Keski-Suomen varallisuuskuva autonomian ajan lopulla. Teoksessa Roiko-
Jokela, Heikki & Pitkänen, Timo (toim.), Sisä-Suomen tuomiokirjat tutki-
muslähteinä ja elämän kuvaajina. Jyväskylän historiallinen arkisto 1 (Jyväs-
kylä 1995), 78–112.  

Rec. (Pekka Ruuskanen: ”Koivikoista maailmanmarkkinoille”. Suomen 
rullateollisuus 1873–1972. ”From birch forest to the world markets”. The 
Finnish spool industry during the period 1873–1972. Jyväskylä 1992). 
Scandinavian economic history review 43 (1995): 2, 279–281. 

Kansanhuoltoa Kuopiossa. Savon Sanomat 25.11.1995. 

Ihmiset elävät ajallaan, taudit tarttuvat tavallaan. Hyvinvointikatsaus: tilas-
tollinen aikakauslehti (1995): 4, 19–20. 



429 
Ilkka Nummelan kirjallinen toiminta 

1996 

Toisen maailmansodan kustannukset Suomelle. Teoksessa Sotataloustietoa 
V (Helsinki 1996), 71–84.  

Väestö- ja sosiaalihistoria. Teoksessa Jokipii, Mauno, Paikallishistoria. Jy-
väskylä 1996, 41–50.  

Tiainen, Jorma & Nummela, Ilkka (toim.), Historiaa tutkimaan. Jyväskylä 
1996. ISBN 951-796-017-4. 

Muuttuva Suomi. Teoksessa Tiainen, Jorma & Nummela, Ilkka (toim.), His-
toriaa tutkimaan. Jyväskylä 1996, 135–145.  

Tuloeroista keskiajalla. Tieteessä tapahtuu 14 (1996): 5, 17–18. 

Mikä maku, mikä tuoksu. Hyvinvointikatsaus: tilastollinen aikakauslehti 
(1996): 2, 34.  

Entisaikain pimitykset. Hyvinvointikatsaus: tilastollinen aikakauslehti 
(1996): 3, 18.  

Nuijasota ja Pohjanmaan taloudellinen tilanne. Teoksessa Roiko-Jokela, 
Heikki (toim.), Siperiasta siirtoväkeen. Murrosaikoja ja käännekohtia Suo-
men historiassa. Jyväskylä 1996, 94–110.  

 

1997 

(Toim.) Jyväskylän kirja. Katsauksia kaupunkielämän vaiheisiin 1940-
luvulta 1990-luvulle. JYY:n kotiseutusarja 33. Jyväskylä 1997. 440 s. ISBN 
952-9845-63-4. 

Sotavuodet sytyttivät ja kasvattivat Jyväskylän. Jyväskylä: Jyväskylän kau-
pungin tiedotuslehti (1997): 2, 1. 

Autonomian aika edistystä? Helsingin Sanomat 4.5.1997. 

Autonomia toi vain vähäistä edistystä. Helsingin Sanomat 4.6.1997. 

Kasvukipuja. Keskisuomalainen 17.8.1997. 

Coffee. Teoksessa Alho, Olli (ed.), Finland. A cultural encyclopedia. Fin-
nish Literature Society Editions 684 (Vammala 1997), 59–60. 
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Summer Cottages. Teoksessa Alho, Olli (ed.), Finland. A cultural encyclo-
pedia. Finnish Literature Society Editions 684 (Vammala 1997), 302–330. 

Yksinään mies ei edes kyhnytä selkäänsä. Hyvinvointikatsaus: tilastollinen 
aikakauslehti (1997): 2, 14.  

Yhdeksänkymmentäluvun yskä. Hyvinvointikatsaus: tilastollinen aikakaus-
lehti (1997): 3 s. 50–51. 

 

1998 

Minna Canth – liikenainen. Teoksessa Huhtala, Liisi (toim.), Monisärmäi-
nen Minna Canth. Kirjoituksia hänestä ja hänen tuotannostaan. Snellman-
instituutin A-sarja 20 (Kuopio 1998), 61–67.  

Sosiaaliturva ruokkii talouden kasvua. Keskisuomalainen 8.3.1998. 

Itä ratkaisee Saksan vaalit. Keskisuomalainen 20.9.1998. 

Ferienhäuser. Teoksessa Alho, Olli (Herausgegeber), Kulturlexikon Finn-
land. Veröffentlichungen der Finnischen Literaturgesellschat 719 (Vammala 
1998), 78–80 . 

Kaffee. Teoksessa Alho, Olli (Herausgegeber), Kulturlexikon Finnland. 
Veröffentlichungen der Finnischen Literaturgesellschat 719 (Vammala 
1998), 158–159. 

Kaikki joukolla emuilemaan. Keskisuomalainen 13.12.1998. 

 

1999 

Oma markka mansikka. Keskisuomalainen 31.1.1999. 

Cafè. Teoksessa Alho, Olli & Bolgár, Mirja & Vallisaari, Päivi (red.), Fin-
lande. Une approche culturelle. Publications de la Société de Littérature 
Finnoise 738 (Vammala 1999), 58–59. 

Chalets de vacances. Teoksessa Alho, Olli & Bolgár, Mirja & Vallisaari, 
Päivi (red.), Finlande. Une approche culturelle. Publications de la Société de 
Littérature Finnoise 738 (Vammala 1999), 71–72.  



431 
Ilkka Nummelan kirjallinen toiminta 

Tiainen, Jorma & Nummela, Ilkka (toim.), Historiaa tutkimaan. 2. p. Jyväs-
kylä 1999. ISBN 951-796-017-4. 

Muuttuva Suomi. Teoksessa Tiainen, Jorma & Nummela, Ilkka (toim.), His-
toriaa tutkimaan. 2. p. Jyväskylä 1999, 135–145.  

Oktoberrevolutionens ekonomiska efterspel. (Arvostelu teoksesta: Mikael 
Korhonen: Finlands ryska fordringar. Ekonomisk uppgörelse med Ryssland 
efter 1917. Privata ersättningsfrågor i ett jämförande internationellt sam-
manhang. Åbo 1998). Historisk tidskrift för Finland 84 (1999): 1, 85–88.  

Kauppakadusta kehkeytyi Jyväskylän talouskeskus. Keskisuomalainen 
31.12.1999. 

Maailmantalouden pomottajat. Keskisuomalainen 31.12.1999. 

 

2000 

Pätkä vai ei? Suomalaisen pituuskasvun historiaa. Saarijärvi 2000. Eripainos 
teoksesta Karonen, Petri (toim.), ”Pane leipään puolet petäjäistä”. Nälkä ja 
pulavuodet Suomen historiassa. Jyväskylän yliopiston Suomen historian 
laitoksen 14.–15.6.1993 järjestämän kesäkurssin esitelmät. Jyväskylän yli-
opisto, Historian laitos, Suomen historian julkaisuja 19 (Jyväskylä 1994), 
93–153.  

Blomberg, Olli & Kurkinen, Jari & Nummela, Ilkka, Ulkomaanliikenteen 
vuosisata. Suomalaiset kuorma-autot maailman teillä. Helsinki 2000. 381 s. 
ISBN 951-9294-86-4. 

Kreivin ja kuninkaan Kuopio. Teoksessa Toivanen, Pekka, Kuopion historia 
2. Savon residenssistä valtuusmiesten aikaan. Jyväskylä 2000, 13–19. 

 

2001 

Maakunta vai välisumma? Hyvinvointikatsaus: tilastollinen aikakauslehti 
(2001): 4, 2–4.  

Teknisen kehityksen vaikutus taloushistoriaan. Teoksessa Pylkkö, Markku 
(toim.), Jyväskylän Teknillinen Seura r.y. 1901–2001 – satavuotisjuhlajul-
kaisu. Jyväskylä 2001, 10–12.  

Tuloeroista. Keskisuomalainen 31.12.2001. 
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2002 

Moi! Suomalaista! Keskisuomalainen 3.6.2002.  

Kuorma-autolla suomalaista yhteiskuntaa rakentamassa. Teoksessa Blom-
berg, Olli (toim.), Suomen kuorma-autoliikenteen historia IV. Kehittyvä 
kuljetuselinkeino – keikasta logistiikkaan. Helsinki 2002, 305–320.  

Huutokauppaa sotakorvauksilla. Keskisuomalainen 3.10.2002. 

 

2003 

Asutus, pelto ja karja. Teoksessa Rasila, Viljo & Jutikkala, Eino & Mäkelä-
Alitalo, Anneli (toim.), Suomen maatalouden historia 1. Perinteisen maata-
louden aika esihistoriasta 1870-luvulle. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
Toimituksia 914: 1 (Jyväskylä 2003), 133–158. 

Ruununraakit – totta vai näytelmää. Teoksessa Toivon historia. Toivo Ny-
gårdille omistettu juhlakirja. Toimituskunta: Kalevi Ahonen, Petri Karonen, 
Ilkka Nummela, Jari Ojala & Kustaa H. J. Vilkuna. Jyväskylä 2003, 93–101.  

Penttinen, Antti & Vuori, Kaarina & Nummela, Ilkka, Stochastic censoring 
and the evolution of male height in Finland in 18th century. Teoksessa 
Höglund, Rune & Jäntti, Markus & Rosenqvist, Gunnar (ed.), Statistics, 
econometrics and society. Essays in honour of Leif Nordberg. Statistics Fin-
land, Research reports 238 (Helsinki 2003), 185–202.  

(Toim. yhdessä muiden kanssa). Toivon historia. Toivo Nygårdille omistettu 
juhlakirja. Toimituskunta: Kalevi Ahonen, Petri Karonen, Ilkka Nummela, 
Jari Ojala, Kustaa H. J. Vilkuna. Jyväskylä 2003. 479 s. ISBN 951-39-1437-2. 

 

2004 

Jäähyväiset kintaille. Keskisuomalainen 27.1.2004. 

Sata vuotta Kansantaloudellista aikakauskirjaa. Kansantaloudellinen aika-
kauskirja 100 (2004): 1, 9–32.  

Toiselta kantilta. Minna Canth liikenaisena. Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran Toimituksia 975. Tampere 2004. 272 s. ISBN 951-746-597-1. 
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Vankka pihkalannäköinen taloushistoria. (Arvostelu teoksesta: Erkki Pihka-
la: Suomalaiset maailmantaloudessa keskiajalta EU-Suomeen. Helsinki 
2001). Historiallinen aikakauskirja 102 (2004): 1, 109–120. 

Komersrooti in spe – melkein kauppaneuvos. Keskisuomalainen 19.3.2004. 

 

2005 

(Toim. yhdessä muiden kanssa) Historia ja herrasmies. Seppo Zetterbergille 
omistettu juhlakirja. Toimituskunta: Kalevi Ahonen, Anssi Halmesvirta, 
Ilkka Nummela & Juha Sihvola. Jyväskylä 2005. 382 s. ISBN 951-39-2337-
1. 

Karonen, Petri & Nummela, Ilkka, Hintahistoriaa Itämeren kaupungeissa 
1600-luvulla. Teoksessa Historia ja herrasmies. Seppo Zetterbergille omis-
tettu juhlakirja. Toimituskunta: Kalevi Ahonen, Anssi Halmesvirta, Ilkka 
Nummela & Juha Sihvola. Jyväskylä 2005, 129–145.  

Riekki, Helena, Kuopion kaupungin rakennushistoria kaupungin rakenta-
misvaiheita vuodesta 1875. Kuopion historia 6. Historiatyöryhmä: Ilkka 
Nummela, Matti Hiltunen ja Pauli Kurkirinne. Oulu 2006. 591 s. ISBN 951-
842-293-1. 

Kuorma-autoliikenne ja perinne. VeteraaniKuorma-auto (2005): 2, 10–11.  

Markkinameininkiä ja säätyläishuveja. Hyvinvointikatsaus: tilastollinen 
aikakauslehti 16 (2005): 2, 32–33. 

 

2006 

Ojala, Jari & Nummela, Ilkka, Feeding economic growth: agriculture. Teok-
sessa Ojala, Jari & Eloranta, Jari & Jalava, Jukka (ed.), The road to prospe-
rity. An economic history of Finland. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
Toimituksia 1076 (Jyväskylä 2006), 65–92. 

Vuosisata suomalaista kuorma-autoteollisuutta. Teoksessa Blomberg, Olli, 
Suomalaista Sisua vuodesta 1931 monialaosaajasta kuorma-autotehtaaksi. 
Karjaa 2006, 342–351.  

Erzgebirge Aue – metalleja ja jalkapalloa. Keskisuomalainen 24.1.2006.  
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Liikenneneuvos Eino Lehtonen. Kuljetusyrittäjä: Suomen kuorma-autoliiton 
jäsenlehti (2006): 1, 26.  

Vuosisata kuorma-autoliikennettä suomalaisen yhteiskunnan palveluksessa. 
Kuljetusyrittäjä: Suomen kuorma-autoliiton jäsenlehti (2006): 1, 22–25. 

Liikenneneuvos Lauri Vähälä. Kuljetusyrittäjä: Suomen kuorma-autoliiton 
jäsenlehti (2006): 3 s. 27. 

Income inequality during the 19th century. Teoksessa Ojala, Jari & Eloranta, 
Jari & Jalava, Jukka (ed.), The road to prosperity. An economic history of 
Finland. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1076 (Jyväskylä 
2006), 261. 

Erilaista eriarvoisuutta. Keskisuomalainen 28.12.2006.  

 

2007 

Tervo, Hannu & Mäkelä, Pasi & Nummela, Ilkka, 125 vuotta suomalaista 
aluekehitystä. Mikä rooli keskuksilla on? Kunnallistieteellinen aikakauskirja 
35 (2007): 3, 264–281. 

Karonen, Petri & Nummela, Ilkka, Markkinoiden yhtenäisyys Suomessa 
uudenajan alussa: rukiin hinta Hämeessä ja Varsinais-Suomessa 1500-
luvulla. Teoksessa Jalava, Jukka & Eloranta, Jari & Ojala, Jari (toim.), Muu-
toksen merkit. Kvantitatiivisia perspektiivejä Suomen taloushistoriaan. Ti-
lastokeskus, Tutkimuksia 245 (Helsinki 2007), 140–153. 

Nummela, Ilkka & Penttinen, Antti, Antropometrinen sovellus kutsuntakäy-
täntöön ja asevelvollisten fyysisiin ominaisuuksiin 1800-luvun lopun Suo-
messa. Teoksessa Jalava, Jukka & Eloranta, Jari & Ojala, Jari (toim.), Muu-
toksen merkit. Kvantitatiivisia perspektiivejä Suomen taloushistoriaan. Ti-
lastokeskus, Tutkimuksia 245 (Helsinki 2007), 154–177. 

Ojala, Jari & Nummela, Ilkka, Pako Malthusin ansasta. Suomen maatalou-
den tuottavuus 1500–2000. Teoksessa Jalava, Jukka & Eloranta, Jari & Oja-
la, Jari (toim.), Muutoksen merkit. Kvantitatiivisia perspektiivejä Suomen 
taloushistoriaan. Tilastokeskus, Tutkimuksia 245 (Helsinki 2007), 124–139. 

Maanviljelys, viljelystavat ja sadot. Teoksessa Suomen historian kartasto. 
Päätoim.: Pertti Haapala, toim.: Raisa Maria Toivo. Jyväskylä 2007, 102–
103. 
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Karjanpito ja sen merkitys. Teoksessa Suomen historian kartasto. Päätoim.: 
Pertti Haapala, toim.: Raisa Maria Toivo. Jyväskylä 2007, 104–105. 

Varallisuus. Teoksessa Suomen historian kartasto. Päätoim.: Pertti Haapala, 
toim.: Raisa Maria Toivo. Jyväskylä 2007, 106–107.  

Maaverotus ja autioituminen. Teoksessa Suomen historian kartasto. Pää-
toim.: Pertti Haapala, toim.: Raisa Maria Toivo. Jyväskylä 2007, 108–109.  

Eloranta, Jari & Nummela, Ilkka, Finnish nickel as a strategic metal, 1920–
1944. Scandinavian journal of history 32 (2007): 4, 322–345. Saatavissa: 
http://www.tandf.co.uk/journals/titles/03468755.asp  

 

2008 

Hongan 50 vuosirengasta. Honkarakenteen historiaa 1958–2008. Historia-
työryhmä: Eero Saarelainen... et al., kirjoittajat: Ilkka Nummela, Vesa-
Pekka Jäntti, Pirita Frigren, Janne Haikari, Heikki Junnila, Juha Kansikas, 
Esko Keinänen, Teijo Kostiainen, Pirjo Ruuska, Anita Saarelainen, Jarmo 
Seppälä, Heikki Turunen. Helsinki 2008. 271 s. ISBN 978-952-92-4277-1. 

Seppälä Jarmo & Nummela, Ilkka, Kotimarkkinoiden kehitys. Teoksessa 
Hongan 50 vuosirengasta. Honkarakenteen historiaa 1958–2008. Historia-
työryhmä: Eero Saarelainen... et al., kirjoittajat: Ilkka Nummela… et al. 
Helsinki 2008, 83–95. 

Seppälä Jarmo & Nummela, Ilkka & Jäntti, Vesa-Pekka, Ulkomaisia tytär-
yhtiöitä ja vientiponnisteluja. Teoksessa Hongan 50 vuosirengasta. Honka-
rakenteen historiaa 1958–2008. Historiatyöryhmä: Eero Saarelainen... et al., 
kirjoittajat: Ilkka Nummela…et al. Helsinki 2008, 99–117. 

Ensimmäinen maailmansota ja Suomen talous. Teoksessa Turunen, Harri 
(toim.) Puolesta hengen ja puolesta maan. Turo Manniselle omistettu 70-
vuotisjuhlakirja. Scripta Historica 34 (Oulu 2008), 55–64. 

Les 50 cernes de croissance de Honka: l’histoire de Honkarakenne de 1958 
à 2008. Groupe de travail historique: Eero Saarelainen... et al., rédacteurs: 
Vesa-Pekka Jäntti, Ilkka Nummela, Janne Haikari, Teijo Kostiainen, Anita 
Saarelainen, Jarmo Seppälä, traduction: Nesenta oy. Jyväskylä 2008. 43, [5] 
s. ISBN 978-952-5796-02-5. 
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50 godovyh kolec kompanii Honka. Istoria Honkarakenne 1958–2008. Ra-
bocaja gruppa: Èèro Saarelajnen... et al., avtory: Vesa-Pekka Jäntti, Ilkka 
Nummela, Janne Haikari, Teijo Kostiainen, Anita Saarelainen, Jarmo Sep-
pälä. Uvaskula 2008. 43, [5] s. ISBN 978-952-5796-04-9.  

Fifty growth ring. The history of Honkarakenne 1958–2008. Historical re-
search team: Eero Saarelainen... et al., writers: Vesa-Pekka Jäntti, Ilkka 
Nummela, Janne Haikari, Teijo Kostiainen, Anita Saarelainen, Jarmo Sep-
pälä, translation: Nesenta oy. Jyväskylä 2008. 43, [5] s. ISBN 978-952-
5796-01-8. 

Hongan 50 vuosirengasta lyhyesti. Honkarakenteen historiaa 1958–2008. 
Historiatyöryhmä: Eero Saarelainen... et al., kirjoittajat: Vesa-Pekka Jäntti, 
Ilkka Nummela, Janne Haikari, Teijo Kostiainen, Anita Saarelainen, Jarmo 
Seppälä. Jyväskylä 2008. 43, [5] s. ISBN 978-952-5796-00-1.  

Honkas 50 Jahresringe. Die Geschichte von Honkarakenne 1958–2008. His-
torikergruppe: Eero Saarelainen... et al., Autoren: Vesa-Pekka Jäntti, Ilkka 
Nummela, Janne Haikari, Teijo Kostiainen, Anita Saarelainen, Jarmo Sep-
pälä, Deutsch: Nesenta oy. Jyväskylä 2008. 43, [5] s. ISBN 978-952-5796-
03-2.  

Toim. Nummela, Ilkka & Möttönen, Tuomas & Fellman, Susanna & Ojala, 
Jari& Keravuori, Kirsi (toim.), Suomen talouselämän vaikuttajat -verkko-
julkaisu. Studia Biographica 8. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 
2008 (viitattu 7.9.2009). Saatavissa: http://www.kansallisbiografia.fi/talous 
vaikuttajat/URN: NBN:fi–fe20051414. 

Vuorineuvos Henry Fagerström (1944–). Teoksessa Suomen talouselämän 
vaikuttajat -verkkojulkaisu. Studia Biographica 8. Helsinki: Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura 2008 (viitattu 7.9.2009). Saatavissa: http://www.kansal 
lisbiografia.fi/talousvaikuttajat/?iid=2157. 

Vuorineuvos Georg Ehrnrooth (1866–1935). Teoksessa Suomen talouselä-
män vaikuttajat -verkkojulkaisu. Studia Biographica 8. Helsinki: Suomalai-
sen Kirjallisuuden Seura 2008 (viitattu 7.9.2009). Saatavissa: 
http://www.kansallisbiografia.fi/talousvaikuttajat/?iid=365. 

Vuorineuvos Claes Wahlberg (1917–1999). Teoksessa Suomen talouselä-
män vaikuttajat -verkkojulkaisu. Studia Biographica 8. Helsinki: Suomalai-
sen Kirjallisuuden Seura 2008 (viitattu 7.9.2009). Saatavissa: http://www. 
kansallisbiografia.fi/talousvaikuttajat/?iid=1144. 
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Vuorineuvos Pentti Avotie (1924–2004). Teoksessa Suomen talouselämän 
vaikuttajat -verkkojulkaisu. Studia Biographica 8. Helsinki: Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura 2008 (viitattu 7.9.2009). Saatavissa: http://www. 
kansallisbiografia.fi/talousvaikuttajat/?iid=1947. 

Vuorineuvos Harri Hintikka (1937–). Teoksessa Suomen talouselämän vai-
kuttajat -verkkojulkaisu. Studia Biographica 8. Helsinki: Suomalaisen Kir-
jallisuuden Seura 2008 (viitattu 7.9.2009). Saatavissa: http://www. 
kansallisbiografia.fi/talousvaikuttajat/?iid=1810. 

Vuorineuvos Reino Hanhinen (1943–). Teoksessa Suomen talouselämän 
vaikuttajat -verkkojulkaisu. Studia Biographica 8. Helsinki: Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura 2008 (viitattu 7.9.2009). Saatavissa: http://www. 
kansallisbiografia.fi/talousvaikuttajat/?iid=1948. 

Vuorineuvos Jalmari Niinikoski (1900–1978). Teoksessa Suomen talous-
elämän vaikuttajat -verkkojulkaisu. Studia Biographica 8. Helsinki: Suoma-
laisen Kirjallisuuden Seura 2008 (viitattu 7.9.2009). Saatavissa: http://www. 
kansallisbiografia.fi/talousvaikuttajat/?iid=1475. 

Vuorineuvos Tor Stolpe (1927–). Teoksessa Suomen talouselämän vaikutta-
jat -verkkojulkaisu. Studia Biographica 8. Helsinki: Suomalaisen Kirjalli-
suuden Seura 2008 (viitattu 7.9.2009). Saatavissa: http://www.kansallis 
biografia.fi/talousvaikuttajat/?iid=1651. 

Neuvos on neuvos nyky-Suomessakin. Talouselämä (2008): 30, 46. Saata-
vissa: http://www.talouselama.fi/talouselama/docview.do?f_id=1407161. 

 

2009 

Sahateollisuus kasvoi koko 1800-luvun. Helsingin Sanomat 26.3.2009. 

Kauppaneuvos Johan Wilhelm Åkerstedt (1838–1909). Teoksessa Suomen 
talouselämän vaikuttajat -verkkojulkaisu. Studia Biographica 8. Helsinki: 
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