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On tunnettaua historia, jotta uoi rabentaa tuleuai-
§uuttd.

Menneisyts on se biuijalha, jolle tämä päiuä ja huo-
minen rakentua.

ffiffi ämä tosiasiat siivittivät päätöksentekoa Sosi-

ffi'% aaliturvan Keskusliitossa, joka 75-vuotis-
juhlavuoteensa valmistautuessaan suuntasi aja-

tuksensa ja toimintansa tulevaisuuteen, mutta ha-

lusi myös kunnioittaa vuosisataista työtä kansa-
laisten turvallisuuden parantamiseksi ja elinolo-
jen kehittämiseksi.

Vuosien mittaan sosiaaliturvan osa-alueilta oli
julkaistu useita tutkimuksia ja kuvauksia, mutta
koko alaa sekä turvan tarvitsijan että turvan an-

tajan näkökulmasta tarkasteleva historiateos
puuttui. Tämän puutteen poistamiseksi Sosiaali-
turvan Keskusliitto ryhryi suurhankkeeseen, sosi-
aalisen turvan historian kokoamiseen. Tärkoituk-
sena oli luoda yleiskuva koyhyyden ja sosiaalisen
rurvarromuuden sekä niiden lievittämiseksi ja
hallitsemiseksi synryneiden turvaj ärj estelmien ke-
hiryksestä Suomessa. Keskeisin ajanjakso tässä ke-
hityksessä on teollistumisen aikakausi, viimeiset
sata vuotta, joiden aikana nykyajan sosiaaliturva-
lainsäädäntö on saanut alkunsa. Jotta kuva turvan
historiasta olisi täydellinen, oli tarkastelun ulo-

tuttava ajallisesti vieläkin kauemmas. Eri aikakau-
sien ihmisten pyrkimykset ratkaista mahdolli-
suuksiensa ja arvojensa mukaisesti sosiaaliseen

turvallisuuteen liittyviä ongelmia ovat olleet ko-
vinkin erilaisia ja monimuotoisia. Ne ovat perus-
tuneet perheen ja lähiyhteisön auttamistoimin-
taan, seurakunnan huolenpitotyöhön, työyhtei-
sön keskinäiseen apuun, yksiryiseen vapaaehtois-
työhön seka vahitellen laa.jenevaan valtion vas-

tuunottoon ja hyvinvointivaltion kehitrymiseen.
Näin ollen kokonaiskuvan antava ajanjakso ulot-
tuu yli neljän vuosisadan,

Sosiaalisen turvan historian kirjoituksesta, nyt
syntyneestä teoksesta Armeliaisuus, yhteisöapu,
sosiaaliturva, on vastannut nelja tutkijaa. Dosent-
ti Panu Pulma on kirjoittanut maatalousyhteis-
kunnan ajasta, fil. lis. Jouko Jaakkola teollismvan
yhteiskunnan ajasta sekä professori Kyösti Urpo-
nen ja fil. lis. Mirja Satka kumpikin itsenäisyyden

ajasta, Kyösti Urponen sosiaalisen turvan koko-
naisuuden jaMirja Satka sosiaalisen työn kannal-
ta. Siten tekstien kronologinen limittyminen ja
näkökulman vaihtuminen on tarkoituksellista.

Toimitusryötä on ohjannut Sosiaaliturvan Kes-

kusliiton asettama historiatoimikunta, johon ovat
kuuluneet keskusliiton nimeäminä fil. tri Yrjö
Larmola (toimikunnan puheenjohtaja) ja suun-
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nittelija Pirkko Hakkarainen (toimikunnan sih-
teeri), Huoltaja-Saation nimeäminä sosiaalijohta-
ja Aulis Pirinen ja sosiaali- ja terveys.iohtaja Jaakko
Tüomi, Eläkevakuutusosakeyhtiö Ilmarisen edus-
ta.iana johtaja Maire Rantanen sekä kutsuttuna
asiantuntijana professori Olavi Riihinen. Kes-
kusliiton toiminnanjohtaja Leif Rönnberg on
myös osallistunut toimikunnan työskentelyyn.

Teoksen kuvituksen on suunnitellut kirjoittaji-
en tukena työryhmä, johon ovat kuuluneet suun-
nittelija Pirkko Hakkarainen, päätoimitt qa Kaa-
rina Jousimaa ja tiedottaja Pirjo Tiippana. Teok-
sen ulkoasusta ja taitosta on huolehtinut graafik-
ko Markus Itkonen.

Sosiaaliturvan Keskusliitto esittää sydämelliset

kiitokset siitä suuresta työstä, jonka Jouko Jaak-
kola, Panu Pulma, Mirja Satka ja Kyösti Urpo-
nen ovat tehneet tuottaessaan tämän perustavaa
laatua olevan kasikirjoiruksen. Keskusliitto kiittää
myös kaikkia muita teokseen syntyyn vaikutta-
neita tahoja, historiatoimikuntaa, kuvitusryöryh-
mää ja graafikkoa. Eriryinen kiitos kohdistuu
myös hankkeen rahoittajille, Eläkevakuutusosa-
keyhtiö Ilmariselle, Huoltaja-Sääriölle seka Raha-

automaattiyhdisrykselle, joita ilman tämä teos ei

olisi ollut mahdollinen.

Helsingissä kevättalvella 1 994

S o s i aalitura an Kes k us liino
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f ämä kirja synryi historian ja sosiaalipolitiikan
I tutkijoiden l980-luvun lopulla tiivisryneestä

yhteistyöstä. TallOin kypryi ajatus kirjoittaa suo-
malaisen sosiaaliturvan historian yleisesitys, jossa
perinteisen institutionaalisen näkökulman sijasta
korostuvat sosiaaliturvan monimuotoisuus ja yh-
teydet yhteiskunnan ja ihmisten arkielämän
muutoksiin. Ajatuksesta päästiin tekoihin Sosiaa-
liturvan Keskusliiton myötävaikutuksella. Tävoit-
teenasettelu osoittautui työn kuluessa vaativaksi,
mutta samalla hedelmälliseksi. Se toi esiin monia
sellaisiakin kysymyksiä, joita ei voinut ennakoi-
da. Niinpä lopputulos on muutakin kuin sosiaali-
turvan historia. Teosta voidaan luonnehtia siten,
että se käsittelee sosiaalisen turvallisuuden ja sitä
Iuoneiden yksiryisten, yhteisöllisten ja virallisten
turvajärjestelyiden kehirystä Suomessa uuden
ajan alusta 199O-luvulle.

Tehtävän ajallisesta ja teemallisesta laajuudesta
seurasivat kdsitteiden valinnan ja määrittelyn on-
gelmat. Sosiaaliturvan käsite on liian suppea kat-
tamaan kirjan pääsisältöä, koska se on vakiintu-
nut 190O-luvulla ja erityisesti toisen maailmanso-
dan jälkeen muotoutuneiden julkisen vallan ylla-
pitämien turvajärjestelmien - sosiaalihuollon, so-

siaalivakuutuksen ja sosiaaliavustusten - yhteisni-
meksi. Sosiaaliturvan ulkopuolelle jäävät täten

varhaisemmat turvajärjestelyt seka 1900-luvun
epäviralliset turvan muodot. Näillä on kuitenkin
huomattava sija tässä kirjassa. Myös sosiaalipoli-
tiikan kasite on sidoksissa teollistumisen aikaan,
ja lisäksi se on modernissa merkiryksessä laaja-
alaisempi kuin tämän kirjan sisältö. Edella mai-
nittuja kesitteitä on selkeintä käyttää vakiintu-
neessa merkiryksessään, kun taas sosiaalisen rur-
vallisuuden luomiseksi eri aikoina ja eri toimijoi-
den työn tuloksena syntyneitä järjestelyitä voi-
daan mielestämme nimittää sosiaalisiksi turvajär-
jestelmiksi ja niiden kokonaisuutta sosiaaliseksi
turvaksi.

Historioitsijan ja yhteiskuntatieteilijän tavat
hahmottaa yhteiskunta tutkimuskohteena poik-
keayat monella tavalla toisistaan. Niinpä meidän
on ollut käytävä perusteellista keskustelua paitsi
käsitteistä myös muista tutkimuksellisista ongel-
mista sekä yleensäkin yhteiskunnasta ja sen ym-
märtämisestä. Keskustelut ovar olleet hyödyllisiä.
Olemme saaneet toisiltamme samoin kuin muilta
kollegoiltamme arvokkaita ideoita ja huomautuk-
sia. Tärkoituksenamme ei ole kuitenkaan ollut
puristaa kirjan eri osuuksia samaan muorriin,
vaan olemme kunnioittaneet kunkin kirjoittajan
tutkimuksellisia Iähtökohtia.

Yksimielisyys ryön tavoirteista oli helppo saa-
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vuttaa. Tiedostimme kukin tahollamme uuden
näkökulman välttämättöm1yden. Useimmat tä-
hänastiset suomalaista sosiaalipolitiikkaa ja -tur-
vaa sekä niiden kehirystä kuvaavar yleisesitykset
ovat olleet tarkastelutavaltaan institutionaalisia,
lakien ja virallisten järjestelmien merkirystä sekä

kehiryksen jatkuvuutta korostavia. Niiden tulkin-
noissa sosiaalipolitiikan historia on nähry katso-
mustavasta riippuen joko julkisen sektorin tuot-
tamien turvajärjestelmien edistymisenä tai val-
tiointervention ja kollektiivisten työvoiman
uusintamisen muotojen täydellisrymisenä. Tul-
kinnoille on ollut ominaista myös historian tar-
kastelu tutkijan oman ajan näkökulmasta. Hy-
vinvointivaltion arvojen ja ajattelutapojen proj i-
soiminen menneisryteen on ollut yksi suurimpia
ajatuksellisia esteitä varhaisempien sosiaalisten

turvajärjestelyiden ymmärtämiselle aikakautensa
ehdoilla.

Olemme halunneet tuoda järjestelmien ja hal-
linnon rinnalle ihmisten ajattelun ja toiminnan
seka yhteiskunnan muutokset, jolloin ongelma-
kenttä on näyttäytynyt entistä laajempana. Siinä
on §symys ennen kaikkea niistä ehdoista ja me-
kanismeista, jotka yhteiskuntakehiryksen eri vai-
heissa orrat tuottaneet tai heikentäneet ihmisten
sosiaalista turvallisuutta. Aineellinen tuotanto ja
ihmistyön tuoma toimeentulo ovat sosiaalisen
turvallisuuden perusta. Niitä ovat täydentäneet
eri aikoina erilaiset sosiaaliset turvajärjestelmät,
joiden kokonaisuudessa julkisen vallan yllapita-
milla jarjestelmilla on ollut sangen rajallinen, ja

sitä paitsi myöhäsyntyinen, vaikutuksensa. Ihmis-
ten keskinäiset suhteet, sukulaisuus, naapuruus,
työyhteisöt, korporaatiot, järjestöt ym. verkostot
ovat olleet monissa vaiheissa verrattomasti mer-
kittävämpiä sosiaalisen turvallisuuden luojia. Kun
lähtökohta on tämä, tarkastelussa ei painotu ke-
hiryksen yksisuuntainen .jatkuvuus, vaan päinvas-
toin historiallisten vaiheiden erilaisuus. Jatkuvuu-
den rinnalle nousevat poikkeamat, erikoispiirteet
ja murrokset.

Julkisten turvajärjestelmien ja ihmisten keski-
näisten järjestelyiden ajalliset ja alueelliset vaihte-
lut kaywat erityisen kiinnostavalla tavalla ilmi so-

siaalisen ryön historiasta. Sosiaalisen qyön koko-
naisuus alkoi hahmottua 1800-luvun loppupuo-
lella alkaneista yhteiskunnallisista muutoksista,
jotka vaikuttivat auttamisen, hoidon ja sosiaali-
sen kontrollin uudelleenjärjestelyihin. Sosiaalista
työtä on tehty ja tehdaan lähiyhteisöissä, järjes-
töissä ja julkisella sektorilla sekä vapaaehtois- että
ammattiryönä. Sille on ryl,pillistä, että tekijät ja
kohteet ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja
muokkaavat toistensa ajattelua ja toimintat apoja.
Sosiaaliseen ryöhön sisälryy myös vallankäyttöä,
ja riippuukin paljon henkilön valta-asemasta,
millaisiksi työn tavoitteet ja sisältö tulkitaan. So-
siaalisen työn tärkeä merkirys on siinä, että se tuo
sosiaalisen turvan tarkasteluun ihmisläheisen nä-
kr;kulman. Sen kautta voidaan jopa arvioida tur-
vajärjestelmien toimintaperiaatteiden ja -käytän-
töjen vaikutuksia.

Kirja kertoo sosiaalisen turvan historiasta,
mutta se kuvaa yhteiskunnan kehirystä myös ylei-
semmin. Tama on tärkeää, sillä sosiaaliset turva-
järjestelmät eivät ole syntFneet itsestään, vaan nii-
den muotoutuminen on ollut osa yhteiskunnan
aatteellista, poliittista, taloudellista ja sosiaalista
muutosta. Yhteiskunnan rakenteiden ja valtasuh-
teiden muutokset ovat vaikuttaneet ihmisten
elinoloihin ja muokanneet sosiaalisen turvan
muotoja ja sisältöjä. Oma vaikutuksensa turvajär-
jestelmiin on ollut myös sillä, miten ihmiset ovat
arkielämän ongelmansa ja sosiaalisen turvallisuu-
tensa kokeneet. Keskeistä onkin juuri yksittäisten
ihmisten ja perheiden arkielämä. Sitä tuntematta
on vaikea ymmärtää yhteiskunnan suurten muu-
tosten ja sosiaalisen turvan välisiä yhteyksiä.

Suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä on parai-
kaa murroskohdassa, ja on ehka muodikasta olla
kirjoittamatta järjestelmän "suurta edisryskerto-
musta". Muotiseikkoja olennaisempaa on kuiten-
kin se, että menneisi,yden esittäminen yksisuun-
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taisena "vaihtoehdottomana" kehiryksenä estää

näkemästä myös tulevaisuuden vaihtoehdot. Sitä

vastoin tarkastelussa, jossa tuodaan esiin kehiryk-
sen polveilevuus, turvajärjestelyiden monimuo-
toisuus sekä ihmisten elämä, kokemukset ja tar-
peet, sosiaalisen turvan historia itse asiassa ehdol-
listuu tavalla, joka voi helpottaa kasilla olevan

murroksen erittelyä ja uusien turvaverkostojen ja
-j ärjestelmien luomista.

Helsingissä sydantalvell a 1994

Jouko Jaakkola Panu Pulma
Mirja Satka l§aai Urponen
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PANU PULMA

I KESKIAJAN PE,RINTÖ

Kirhko luo hayhainhoidon

Keskiajan pohjoismaiset maakuntalait, jotka vie-
lä kantoivat sisallaan monia jalkia vanhan paka-
na-aikaisen yhteiskunnan normeista, viittaavat
siihen, että ennen kristinuskon leviämistä köy-
histä ja sairaista huolehtiminen kuului yksin-
omaan perheelle ja suvulle. Pakana-ajan yhteis-
kuntaa on pidetry korostetusti sukuyhteiskunta-
na. Suvun merkirys alkoi lainsäädännössä havita
vasta 1500- 1600-luvuilla.r Kristinuskon vaiku-
tus alkoi Suomessa 10OO-luvulla, ensin Ahve-
nanmaalla ja Kalannin seudulla sekä Karjalassa
Novgorodin vaikutuksena, I 100-luvun kuluessa
Satakunnassa ja Hämeessä ja lopulta 1300-luvul-
la saavutti katolinen kirkko jalansijan myös Kar-
jalassa. Suomen maakuntien jouduttua vähitel-
len Ruotsin valtakunnan valtapiiriin alkoi myös
ruotsalaisten maakuntalakien soveltaminen vai-
kuttaa oloihin.

Katolisen kirkon vaikutus näkyy pohjoismai-
sissa maakuntalaeissa, joissa verovelvollisille ta-
lonpoj ille asetettiin tietryjä ktiyhainhoitovelvolli-
suuksia. Niinpä kirkolle maksettavista ns. §m-
menysveroista tuli tietry osa varata köyhien avus-
tamiseen. Tämän osuuden jako jätettiin talon-
poikien itsensä vastuulle. Suomesta ei ole säilynyt

tietoja, jotka vahvistaisivat tällaisen käytännön
vallinneen myös Suomessa. Se, että kriyhainkym-
menysten jakaminen jätettiin veronmaksajien it-
sensä huoleksi, kertoi kirkon organisaation heik-
koudesta harvaanasutuilla alueilla, eikä ole il-
meistä, etta k<;yhien ja sairaiden avusramisen
käytännössä olisi tapahtunut merkittäviä muu-
toksia maakuntalakien j ohdosta.'

Katolisen opin ja keskieurooppalaisten virik-
keiden vaikutus näkyikin selkeämmin kaupun-
geissa. Katolisen ajattelun eräänä merkittävänä
piirteenä oli tietynlaisen k<;yhyyden arvostami-
nen sekä sen seikan korostunut merkitys, että al-
mujen antaminen köyhille oli antajan sielun au-
tuutta vahvistava hyvä teko. Keski- ja Etela-Eu-
roopassa almujen jakelu kehitryi laajamittaiseksi
toiminnaksi, josta huolehtivat niin luostarit, ruh-
tinaat kuin yksittäiset ihmiset. Keskiajan uskon-
nolliset oppineet eivät kuitenkaan olleet sokeita
sosiaaliselle todellisuudelle. Vaikka omaehtoista
köyhyytta, maallisesta luopumista, arvostettiin
kristillisenä hlweenä, niin etenkin kaupunkiköy-
hälistöön ja kierteleviin kerjäläisiin suhtauduttiin
epäluuloisesti ja tuomiten - ktiyhyyden seuralai-
sena kun elivät niin kovin monet synnit, .ioista
köyhillä itsellään ei näyttänyt olevan taipumusta
luopua.r
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Almujen ortominen köyhille oli kotolisen opin mukoon
ontojon sielun outuutto vohvistovo hyvö teko. Keskiojon
Eurooposso olmuien lokelusto poisui looiomittoinen to-
po, ioto ruhtinoot, luostorit jo yksittöiset ihmiset pyrkivät
ovokötisesti noudottomoon. Pyhä Louri jokoo olmuio
köyhille Lohion ki rkon moolouksesso.

Arm e liaisuus lai to s ten syn ty

Joukkomittaisen k<;yhyyden sosiaaliset seuraukser
ja kontrolloimattoman almujen jakelun ongelmat
johtivat ympäri Eurooppaa pyrkimyksiin keskit-
tdd, ja organisoida avustamista. Kehittywä kau-
punkilaitos ja kaupunkihallinto pyrki omista syis-

tään samoihin tavoitteisiin. Suoraa almujen jake-
lua yksityisilrä köyhille alettiin arvostella, avus-
tukset tuli sen sijaan jättää luostareille tai kirkolle.

Kirkon ja luostareiden yhteyteen oli jo varhais-
keskiajalla syntynyt suojapaikkoja pyhiinvaeltajia
varten sekä hoitopaikkoja sairaille. Vähitellen us-
konnollisten yhteisöjen yllapitamien hoitolaitos-
ten määrä kasvoi ja ne erikoistuivat. 1400-luvun
Euroopassa tunnettiin mm. seuraavan tyyppisiä
laitoksia: syndochium otti vastaan ja ruokki py-
hiinvaeltajia ja k<;yhia, procotrophium tarjosi
koyhllle aterioita, gerontocomium oli aikansa
vanhainkoti, orphanotrophium huolehti orvoista
lapsista ja brephotrophium puolestaan tarjosi
k<;yhille lapsille ruokaa. Keskiaikainen maailma
tarjosi siis jo varsin monipuolisesti erikoistuneen
laitosten verkoston.

Veisin jalaqalle levinnein laitosryl,ppi oli kui-
tenkin xenodochium, joista käytettiin myös ni-
mirystä hospitaali. Alunperin hospitaalit olivat al-
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Kotolisen kirkon suojisso syntyi monipuolinen loitosver-
kosto, ioto edustivot myös Turun jo Viipurin keskioikoiset
hospitoolit. Uskonpuhdistuksen jölkeen voltio otti vos-
tuun loifoksisto. I 600Juvullo nopeosli yleistynyt spitooli
pokolti perustomoon uusio hospitooleio, joisto Seilin
hospifooli Nouvosso oli erös pitköiköisimpiö. Ensimmäi-
set hoidokit tuotiin Seiliin 1622, spitoolin vöistyltyä hos-
pitooleisto tuli mielisoiroiden söilytyspoikkojo. Seili toimi
mielisoiroolono 1785 - I 840, turvoloitokseno I 841 -
1899 io kroonikkosoiroalono 1899 - 1962.

mujen jakelun keskuksia ja kerjäläisten tilapäis-
majoituksesta huolehtivia, useimmiten luostarei-
den yhteydessä toimivia laitoksia. Kun 1300-
1400-luvuilla kaupunkien koyhainhoidon keskit-
täminen vauhdittui, alkoivat hospitaalit saada

keskeisempää merkirystä, koska niistä muodos-
retriin järjestelmällisen köyhäinhoidon selkäran-
ka - k<;yhainralo.'

Keskiaikaisen laitosmallin leviäminen Pohjois-
maihin alkoi 12O0-luvulla, jolloin kirkollisia köy-
häinkymmenyksiä alettiin käyttää nimenomaan

instituutioiden ylläpitoon. Laitosten perustamista
kiirehti spitaalin eli lepran leviäminen Pohjolaan.
Spitaalisten eristämistä varten alettiin perustaa
Pyhan Yrjänän nimeä kantavia laitoksia, jotka
yleensä sijoitettiin kaupunkien muurien ulko-
puolelle. Kaupunkeihin puolestaan perustettiin
Pyhän Hengen huoneita koyhien maja- ja ruok-
kimispaikoiksi. Laitokset toimivat osin verova-
roin, osin lahjoituksin, joita mm. varakkaat an-
toivat sielunsa autuudeksi, ja niiden johtoon osal-

Iistuivat myös kruunun ja kaupunkien edustajat.

Osa keskiajan monista laitostyypeistä juurtui
myös Suomeen. Luostarit pitivät yllä omia palve-
Iujaan, mutta niiden lisäksi Turussa on toiminut
Pyhän Yrjänän hospitaali jo 135O-luvulla, ja Py-
hän Hengen huone, jonka yhteydessä oli myös
spitaalisten hoitolaitos, mainitaan lähteissä en-
simmäisen kerran vuonna 1396. Laitokset kuu-
luivat Turun tuomiokapitulin alaisuuteen, ja nii-
den yllapito hoidettiin osin koko hiippakunnan
väestöltä kerätyn veron avulla. Viipurin Pyhän
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Hengen huone mainitaan lähteissä ensimmäisen
kerran vuonna 1445, ja Maria Magdalena -hos-
pitaali 1475. Suuren maaomaisuuden omistanut
hospitaali palveli koko Itä-Suomen spitaalisairaa-
lana, ja sitä rahoitettiin Viipurin, Porvoon jaHd.-
meen lääneistä keräryllä "spitaaliverolla".5

Irto laisuus tuli linj a lla

Keskieurooppalainen pyrkimys kerjuun rajoitta-
miseen, avustamisen keskittämiseen ja avunsaa-
jien luokitteluun johtui ensi sijassa taloudellisista
ja sosiaalisista syistä. Etenkin kaupunkien kasvu
johti siihen, että niihin ja niiden liepeille kerään-

ryi suuria määriä tilapäistöillä, kerjuulla ja myös
rikollisuudella itseään elättäviä koyhia ihmisiä.
Luostareiden ja ruhtinaiden yllapitamä tapa jakaa
määräaikoina almuja jopa kymmenille tuhansille
ihmisille teki kerjuusta joukkomittaisen ja liikku-
van elämäntavan; perustettiinpa kaupunkeihin
suoranaisia kerjäläisten ammattikuntia suojele-
maan kotikaupungin kerjäläisiä maankiertäjien ja
maaltamuuttajien kilpailulta.

1300-luvun Eurooppa koki joukon vakavia
onnettomuuksia, useita katovuosia ja pahoja rut-
toepidemioita. tlous taantui, väkiluvun kasvu

pysähtyi, elintarvikkeet ja tavarat kallistuivat.
Tässä tilanteessa hallitsijat, suurtilalliset ja yrittdjät
löysivät yhteisen päämäärän, pyrkimyksen pak-
kotoimin alentaa palkkatasoa ja turvata ryövoi-
man saanti. Hyökkäykset ryötä kaihtavia irtolaisia
vastaan alkoivat eri puolilla Eurooppaa: Englan-
nin Edward III:n "Ordinance of Labourers"
vuonna 1349, Ranskan Juhana Hyvän määräykset
vuodelta l35l ja Espanjan Cortesin määräykset

samoilta ajoilta viitoittivat suunnan, jota likipitä-
en kaikki Euroopan valtiot seurasivat: ryöpakko,
palkkakatot, taistelu kontrolloimatonta almujen
antoa vastaan ja irtolaisuuden tuomitseminen oli-
vat toisiinsa liittywiä osia kokonaisuudessa, joka
tähtäsi ryömarkkinoiden sääntelyyn hallinnollisin
keinoin.u Ruotsin valtakunta ei muodostanut täs-

sä suhteessa poikkeusta, Maunu Eerikinpojan
kaupunkilaki vuodelta 1350 sisälsi vastaavan si-
sältöisen periaatteen määrätessään, että kaikkien
miesten ja naisten, joiden omaisuus alitti tietyn
summan, tuli ryhtyä toisen palvelukseen, kau-
pungista karkoituksen uhalla.'

Katolisen kauden näkJvimmät jäänteet köy-
hainhoidon alalla olivat laeissa ja asetuksissa mää-
räryt velvoitteet köyhien, sairaiden ja matkusta-
vaisten avustamiseen sekä eritoten eräär köyhäin-
hoitolaitokset. Järjesteryn koyhainhoidon ensisaa-

vutukset näkyivät sosiaalisessa todellisuudessa lä-
hes pelkästään kaupungeissa. Juuri kaupunkien
asema omine lakeineen, hallintoineen ja taloudel-
Iis-sosiaalisine rakenteineen saattoi alkuun kehi-
tyskulun, jossa koyhainhoitoa alettiin irrotraa us-

konnollisista ja kirkollisista siteistään. Köyhäin-
hoidon keskittäminen ja asettaminen maalliseen
hallintaan ja samalla koyhainhoidon uudistamis-
tarpeiden kytkeminen ryövoima- ja irtolaispoliit-
tisiin tarpeisiin alkoi Euroopassa jo 130O-luvulla.

Suomalaisissa kaupungeissa eurooppalaisten
virtausten vaikutus tuntui, joskaan ei voimakkaa-
na. Maaseudulla elettiin niinkuin ennenkin; vas-

ta uuden ajan murros, keskitetyn valtion ja ar-
meijoiden luomisprosessi I 5O0-luvulta alkaen, al-
koi merkittävästi muuttaa yhteiskunnan perusvä-
estön, talonpoikaiston, elinehtoja ja samalla sen

sosiaalisen turvan perusteita.
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II SOTIEN JA TEHOSTUVAN HALLINNON
AIKAKAUSI

(1570 - 1720)

Thlonp o i ha puris tu hs ess a

Suomalaisen agraarihistorian tutkijat nimittävät
I 600-lukua talonpoikaiston epäitsenäisrymisen
kaudeksi. Aikakausi 1570-luvulta 171O-luvun
Ioppuun oli jatkuvien sotien ja niiden väliin jää-

neiden lyhyiden rauhankausien leimaama.s 1570-
luvulla alkoi Ruotsin ja Venäjän välisten sotien
vaihe, jonka seurauksena kruunu lisäsi verotusta
voimakkaasti sekä sälytti väestön kannettavaksi
ns. linnaleirin eli talonpoikien velvollisuuden
elättää ja majoittaa sotaväkeä. Naiden rasitusten
yhteisvaikutuksena oli talonpoikaistilojen veron-
maksukpyn heikenryminen, josta kdytettiin ni-
mitystä autioituminen.

Autioitumisella ei tarkoitettu tilojen asumatto-
muutta, mutta esim. Hämeessä 1620-luvulla
noin puolet veronmaksukykynsä menettäneistä
taloista oli myös tosiasiallisesti asumattomia.e Itä-
ja Pohjois-Suomessa, jossa oman sotaväen ja ka-
tovuosien lisäksi olivat riesana venäläisten havi-
rysretket, autioituminen oli myös rajua: Savossa

vuoden 1 57 1 veronmaksukykyisistä "savuista" eli
tiloista merkittiin veroa maksaviksi vuonna 1587
enää 30 %. Vaikka Savo oli uudisasutusaluetta,
tilanne alkoi normalisoitua vasta kun vuoden
1617 Stolbovan rauha siirsi valtakunnan rajan
selvästi idemmäksi.ro

Kolmen vuoden maksamattomat v€rot merkit-
sivät sitä, että talonpoika menetti tilaan suku- eli
perintöoikeutensa ja ttla siirtyi kruunun omai-
suudeksi, kruununtilaksi.

lGuunua verotulojen hupeneminen huolestutti
suuresti. Niinpä autioituneen tilan asuttamiseen
pyrittiin aktiivisesti, houkutuksena annettiin yksi

tai useampia vapaavuosia eli verovapauksia. Va-
paavuosien aikana uuden asukkaan tuli voida
saattaa viljelemättömät tilukset jdlleen tuottaviksi.
Vapaavuosien kä1.ttö johti 1600-luvun alussa
"keinotteluun", tiloja otettiin käyttöön vapaavuo-
sien ajaksi ja hylättiin jälleen verovapauden päät-
ryessä. Tämän estämiseksi kruunu ryhtyi vaati-
maan takaajia, jotka sitoutuivat maksamaan
kruunulle tulleen vahingon, mikäli viljelijä jätti
tilansa ehtimättä maksaa kertaakaan veroja.

Veronmaksu§§nsä menettäneistä tiloista tuli
myös toisell a tapaa keinotteluj en kohde. Lukuisat
autiotilat pääryivät varakkaampien talonpoikien,
pappien, aatelisten tai virkamiesten tiluksia kas-
vattamaan. 1 570Juvun jalkeisina kuutena vuosi-

§mmenenä tilojen määrä väheni suuressa osassa

Etelä-Suomea juuri tästä syystä. Sekä autioitumi-
sen että suuftilamuodostuksen kanta-aluetta olivat
Häme ja Satakunta, vähäisemmässä määrin Varsi-
nais-Suomi ja Uusimaa. Jälkimmäisissähän suur-
tilamuodostus oli jo varhaisempaa perua.

Verorästien ohella autioitumista kiihdyttivät
katovuodet, joista karsittiin useaan otteeseen il-
mastollisesti epäsuotuisalla 1600-luvulla. 1600-
luvun ensimmäisinä vuosina, jolloin Savossa jäl-
leen veronmaksukyky laajalti heikkeni, paikalli-
nen papisto kuvaili tämän syitä seuraavasti: "He
ovat suuren koyhyyden tähden autioituneet - Ju-
mala paratkoon - ; he ovat ensin syöneet kaiken
karjansa, sitten hevoset, koirat ja muun iljeryk-
sen, ja lopulta he ovat heittäneet henkensä ja suu-
ri joukko on karannut Venäjälle, kuten on tun-
nettua"." Pahimmat katovuodet, jotka johtivat
yhteen Euroopan uuden ajan historian tuhoisim-
paan väestökatastrofiin, sattuivat vuosille 1696-
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l600Juvun ihmiset elivöt luonnon ormoillo. Kotovuodet
io sodot horvensivot vöestöo pitkin vuosisotoo, mufto
lö96-1697 kotovuosien soo/is oli Euroopon vöestö-
historion tuhoisimpio. Joko kolmos suomoloinen meneh-
tyi nölköön jo touteihin. Pohiten kotovuodet iskivöt tilot-
tomoon vöestöön, mutto myös tilollisio kuoli tuhonsittain

iöttöen outioiksi tiloio, ioiden osuftominen soottoi nos-
too tilolliseksi myös hyvöonnisen filottomon. Toiteiliian
nökemys l690luvun nölkövuosisto on peröisin Konson-
volistusseuron kolenteristo vuodeho I 898.

1697. Noina synkeinä vuosina arviolta kolman-
nes suomalaisista menehryi. Näiden suurten näl-
kävuosien vaikutukset yhteiskunnan väestö- ja
sosiaalirakenreeseen olivat pitkaaikaiset. Seka ti-
lallisia että tilattomia kuoli tuhansittain, ja seu-

rauksena oli toisaalta uusi autioitumisaalto, toi-
saalta tilattoman väestön väheneminen maaseu-

dulta joko suoranaisen S.ysisen tuhoutumisen
kautta tai jossain määrin autiotilojen uusiksi
asuttajiksi siirrymisen vuoksi.

Korkea esivalta ei ollut välinpitämätön ala-
maistensa hadan suhteen. Jo syksyllä 1695 alet-
tiin Suomeen tuoda viljaa, jolle samalla asetettiin
hintakatto, viljan lainaaminen sallittiin, tiloille
annettiin verohelpotuksia, eräät jopa saivat ve-
ronsa kokonaan anteeksi. Aikakauden kurjat kul-
kuyhteydet .ia kadon kohdistuminen koko Itäme-
ren alueeseen aiheumivat kuitenkin sen, että avus-

tustoimet olivat täysin riittämättömiä. 1600-lu-
vun yhteiskunta oli vielä luonnon armoilla.''
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Suuruaha-aseman hinta

Tärkkoja tietoja Suomen väkiluvusta ennen
1700-luvun puoliväliä ei ole saatavissa, sillä koko
väestön kattavaa väestökirjanpitoa ei ollut. Eräi-
den arvioiden mukaan Suomen väkiluku olisi
1610-luvun loppupuolella ollut noin 350000,
1690-luvun alussa noin puoli miljoonaa, mutta
1720-luvun alussa vain n. 305 000. Nämä arviot
osoittavat minkälaisesta ajanjaksosta oli kysymys.
Ruotsi kasvoi suurvallaksi jatkuvien sotien avulla
ja menetti suurvalta-aseman Suuressa Pohjan so-

dassa 1700- 1719, jonka aikana venäläiset mie-
hittivät Suomen (ns. isoviha). Sodat ja useat kato-
vuodet heikensivät väestönkasvua, mutta väliin
asettuneilla rauhankausilla taas väkiluku ilmeises-
ti kasvoi sangen nopeasti.

1620Juvulta alkaen Ruotsin valtakunnalla oli
pysyvästi aseissa 40000-50000 miestä. Sotape-
riodien aikaiset suuret menetykset korvattiin uu-
silla väenotoilla. Ruotsin ekspansion rajuimmissa
vaiheissa, 1620-1640-luvuilla, on sotakenttien
Iaskettu nielleen 36 o/o kustakin 20-vuotiaiden
miesten ikäluokasta. Vuosi vuodelta uudistunut
verikenttien Molokin kita nieli toisin sanoen suu-
ren osan parhaassa iässä olleesta miesryövoimas-
ta, millä oli tuntuvat seurauksensa ryövoimatilan-
teeseen ja paikallisyhteisöjen demografiseen ra-
kenteeseen seka ylipaansä talouden hoitoon. Suo-
malaisten osuus valtakunnan rekrlyteistä vaihteli
25 ja 40 prosentin välilla. Yleensä suomalaisten
osuus armeijan rulliin otetuista oli jonkin verran
suurempi kuin Suomen väestöosuus valtakunnas-
sa, mutta toisaalta suurempi osa suomalaisista
kuin ruotsalaisista palveli Baltian varuskunnissa
ja samalla selvisi hengissä. Lindegrenin laskelmien
mukaan 3O-vuotinen sota tappoi 90 7o ruotsalai-
sista, mutta "vain" 60 7o suomalaisista sotilaista.
Nimenomaan paremmat karkaamismahdollisuu-
det paransivat suomalaisten selviytymisprosent-
tia. rr

Sotaväkeen joutuminen oli 1600-luvun suo-

malaismiehille hirvittävän realistinen vaihtoehto.
Sen välttämisen mahdollisuudet vaihtelivat tilan-
teen ja sosiaalisen aseman mukaan. Epätoivoisin
keino, mutra käytetry oli karkaaminen erämai-
hin, Itä-Suomesta myös Venäjän puolelle. Asema

tilan isäntänä antoi suhteellisen h1vän, joskaan ei

aivan ehdottoman varman suojan. Tilallisilla oli
lisäksi mahdollisuus palkata itselleen tai pojilleen
sijaisia. Kolmantena vaihtoehtona oli hankkiutua
kaupunkeihin ja pyrkiä saamaan porvarisoikeu-
det tai esim. yrittää kirjoittautua koululaiseksi.
Neljäntenä ja 1650-luvulta yha useamman edessä

olleena vaihtoehtona oli asettautuminen aatelisen
isännän alaisuuteen ja samalla suojelukseen - aa-

telin alustalaiset olivat nimittäin yapautetut sota-
väenotoista.

Sotaväki oli lähes automaattisesti edessä ryöky-
kyisillä tilattomilla miehilla, esim. tilansa verohy-
lyksi päästäneillä, talonpoikaistalouksissa eläneillä
talollisen pojilla, vävyillä ym. sukulaismiehilla se-

kä varsinkin rengeillä. Mutta myös isäntä saattoi
olla vaarassa, etenkin jos verojen maksussa oli il-
maantunut vaikeuksia. Esivallalla oli näin teho-
kas kiristysase verojen saamiseksi, ja samaa asetta

käyttivät aateliset, joilla oli suuri mahdollisuus
vaikuttaa siihen kuka otettiin ja kuka jätettiin.'a
Varsinkin Suuren Pohjan sodan alkuaikoina
1700-luvun alussa joutuivat viranomaiset ene-
nevässä määrin turvautumaan pakko-ottoihin,
jotka .iohtivat myös avoimeen vastarintaan mm.
Sysmässä, .iossa useisiin kymmeniin noussut
miesjoukko kokoontui metsiin ja hyOkkasi siella
miehenotossa olleiden kimppuun vapauttaen so-

taan vietäviä.'t

Kapinoiua kansa

Mielenkiintoista on, että tällaiset joukkoliikeh-
dinnät herättivät suurta varovaisuutta ylemmissä
virkamiehissä ja rangaistukset saattoivat olla aika-
kauden mittapuilla arvioituna lieviä. Hallitsevan
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virkamiehistön ja aateliston oli jatkuvasti harkit-
tava toimenpiteidensä seurauksia: yhteisen rah-
vaan sieto§§'ä ei voitu koetella loputtomasti, ja
j o ukkoli ikehdi n nät ol ivat aina halyryss i gna aleja.' u

Vahvinkaan yksinvalta tai hallintokoneisto ei voi-
nut toimia ilman kansan jonkinasteista hyväksyn-
tää.

tlonpoikaiskapinat kuuluivat 1400- 1500-
luvun Eurooppaan oleellisina ilmiöinä, eivätkä ne
olleet tuntemattomia Ruotsin valtakunnassakaan.
Keskitetyn hallitsijavallan luoja Kustaa Vaasa

nousi itse asiassa valtaan talonpoikaisliikkeen
avulla. Suomen vanhimmat tunnetut kapinaliik-
keet ovat vuosilta 1367 - 1369. Pirkkalassa ja Ve-
silahdella koettiin w. 1438-1439 ns. Davidin
kapina, joka suuntautui Türun linnaläänin pääl-
likk«ia vastaan, ja samoihin aikoihin kapinoivat
Karjalan talonpojat Viipurin linnanherraa vas-

taan. Laqin ja verisimmin kukistettu kapinaliike
oli nuijasota, joka lähti liikkeelle Rautalammilta
ja Etela-Pohjanmaalta vuonna 1596 ja levisi laa-
jalle Savoon asti. Tälonpoikien katkeraan tappi-
oon tammikuussa 1597 päättynyt kapina oli sel-

keä ilmaus valtaansa lujittavan valtiomahdin ja
talonpoikien välisten ristiriitojen syvlydestä.

Vaikka nuijasota oli viimeinen todella laaja ja
maakuntarajat ylittävä talonpoikaiskapina, ei ka-
pinointi loppunut. Eriryisesti 1600-luvulla eri-
mielisyydet aatelisten läanirysten haltijoiden ja
talonpoikien valilla karjisryivat lukuisiksi ja usein
pitkaaikaisiksi kärhämiksi, joilla oli taipumus aika
ajoin puhjeta avoimeksi kapinoinniksi. Nain kavi
esim. Elimäella ja Anjalassa, jossa 1630-luvulla
alkaneet riidat puhkesivat väkivaltaisuuksiksi
1650- ja 1680-luvulla sekä uudelleenviele 1770-
luvulla. Verokiistat ja armeijan aiheuttama rasitus
johtivat väkivaltaisuuksiin myös Kauhajoella
1 65 8 seka Tohmajärvellä I 67 4 - 167 6, Pielisjdr-
vella 1668 ja uudelleen 1696-1697, jolloinka-
pinoitiin myös Suistamolla, Impilahdella ja Lipe-
rissä. 1600-luvun kapinointi ja napinointi suun-
tautui yleensä verotusta ja sotarasitusta vastaan.

Pohjoiskarjalaiset nousivat verokapinaan viimei-
sen kerran 177}-luvun alussa.

Samaan aikaan talonpojat Elimäellä, Nastolassa
ja Iitissä nousivat vielä kerran puolustamaan pe-
rintöoikeuksiaan tiloihin, jotka olivat joutuneet
aatelisille enemmän kuin vuosisata aikaisemmin.
Kollektiivisesti toimineet talonpojat selvisivät
usein lievillä rangaistuksilla, kun taas yksilökoh-
tainen niskurointi saattoi johtaa tuhoisiin seu-
rauksiin.'7

Sodat ja kadot verottivat väestöä, autioitumi-
nen ja aatelisvallan kasvu laaniryksineen puoles-
taan aiheuttivat voimakasta sosiaalista liikettä, jo-
ka yleensä vei talonpoikia alaspäin. Perintötiloista
muodostui kruununtiloja tai ne joutuivat aatelis-
ton rälssilampuodeiksi tai jopa kokonaan katosi-
vat osaksi jotakin kasvavaa tilakokonaisuutta.
Viela 1600-luvun alkupuolella saattoi osa vau-
raista talonpojista vahvistaakin asemiaan ryhry-
mällä verovapauksia ja muita etuuksia nauttivaksi
ratsutilalliseksi. I 680-luvun armeijauudistuksen,
ruotujakolaitoksen perustamisen, jälkeen ratsuti-
lojen eli rusthollien asema edelleen vahvistui. Tä-
män jälkeen entistä suurempi osa rustholleista
siirtyi aatelisten ja myöhemmin myös muiden
sääryläisten kasiin. Etenkin 1680-luvulla roteu-
tettu reduktio, aatelisille annettujen läänirysten
osittainen palauttaminen kruunulle, lisäsi aatelis-
ton kiinnostusta ratsutilojen hankkimiseen.

Ti la lliset j a tilattomat

1600-luvun väestöoloista saatavat tiedot ovat li-
kimääräisiä ja puutteellisia, sillä väestöä luetteloi-
tiin vain sodan tai veronmaksun vuoksi. Ne jotka
eivät veroja maksaneet, eivät myöskään kruunun
kirjureita kiinnostaneet. Veroluettelot kertovat si-
ten enemmän veronmaksuyksiköistä, maatiloista,
kuin maan väestöstä. Tälonpoikaisto muodosti
väestön ehdottoman rungon. Sen alapuolella oli-
vat maata omistamattomat ihmiset, tilaton väesrö,
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jonka laajuudesta ei ole varmuutta, mutta jonka
kohtalona oli kokea väestöryhmäna rquja kasvun
ja supistumisen vaiheita. Saatylaisvaestö oli niin
suppea, ettei sillä ollut väestöllistä merkirystä.

Tilattoman väestön määrä ja väestöosuus vaih-
teli seka ajallisesti että alueellisesti. Maakuntahis-
torioissa esitettyjen arvioiden mukaan tilattomien
osuus väestöstä oli 1630-luvulla Varsinais-Suo-
messa ja Hämeessä noin 25 o/o, Satakunnassa ja
Hämeessä 11-28 % paikkakunnasta riippuen,
Etela-Pohjanmaalla noin 20 o/o, samoin Pohjois-
Pohjanmaalla. Pohjois-Karjalassa tunnettiin tilat-
tomat ns. populit ja etelämmässä Itä-Suomessa
"kirvesmiehei', työkykyiset tilattomat miehet,
joiden asema ei kuitenkaan ollut verrannollinen
Länsi-Suomen tilattomien kanssa. Itäisen ja Koil-
lis-Suomen kaskiviljelyalueella talouden toimin-
taperiaatteet olivat toiset kuin peltoviljelyalueella
Länsi-Suomessa. Kaskiviljelyn vaatima runsas
ryövoima ja uudisraivausmahdollisuudet antoivat
terveelle miehelle hyvät toimeentulomahdollisuu-
det.

Tilattomia oli ollut aina, niin myr;s k<;yhia ta-
lonpoikia, joiden tie saattoi päättyä tilattomien

joukkoon. Kuitenkin 1 600Juvun alkuvuosikym-
menet merkitsivät tämänsuuntaisen liikkeen kiih-
rymistä. Hämeen ja Satakunnan oloista yhteenve-
toa tekevä Suvanto" toteaakin: "Vanhoilla tihe-
ään asutuilla rintamailla edellisessä vuosisadan
vaihteessa (1500 - 1600-lukujen vaihde - PP) al-
kanut autioituminen oli lisännyt'huonemiesten'
lukumäärää. Nyt vasta ilmeisesti myös Hämee-
seen, Satakuntaan ja muualle synryi kylien mäki-
tupalaisväki, mikä vanhalle kylayhteiskunnalle on
ollut niin leimaa-antavad'.

Tälonpoikais- ja tilattoman väestön suhteeseen
vaikuttivat monet tekijat. Kylayhteisriissä tilatto-
milla saattoi olla talollisia sukulaisia tai takana oli
pitkiä palvelusuhteita seutukunnan taloihin. Hei-
kenryneellä ryokyvylla ei kenties enää selvitry ras-

kaista tehtävistä, mutta taloissa tarvittiin monia
pieniä palveluja lehdeksien teosta puunhakkuu-
seen, lapsenvahtimisesta karjan paimentamiseen,
mihin tilattomat olivat omiaan. Tilattomat toisin
sanoen tarjosivat joustavan työvoimareservin,
jonka käyttäminen oli luontevaa ja molemmin-
puolisesti edullista.

Mutta tämä koski ennen muuta sitä osaa tilat-
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tomia, joka jo oli elämänsä ehtoopuolella ja jolla
oli ikaankuin vakiintunut asemansa maaseudun
elämänkulussa. Tilanne oli kuitenkin toinen, jos

alueelle alkoi ilmaantua liian taaja joukko nuo-
rempaa ryökykyistä "vapaaväkeä". Omaa kaskea-

mista tai karjanpitoa kylien yhteismailla siedemiin
vain tietryyn pisteeseen. Lehmät, lampaat ja vuo-
het viela menivät samassa paimennuksessa tilallis-
ten karjan kanssa, mutta esim. kaskeaminen jako-
kunnan yhteismaalla saattoi nostaa vihaisen reak-

tion. 1600-luvun kuluessa alkoi talonpoikien val-
tiopäivävalituksiin ilmaantua lisäänrlvässä määrin
napinaa tilattomien laitonta kaskeamista vastaan
ja myös karajilla alettiin puida samoja kiistoja.

Jutikkala luonnehtii tilattomien ja tilallisten
välistä suhdetta tilallisten näkökulmasta katsoen:
"Siinä oli asian ydin: talonpojat vihasivat tilatto-
mia, jotka käyttivät metsää hyväkseen kuten he-

kin, korjasivatvlljaa kuten hekin, omistivat karjaa

kuten hekin, mutta olivat vapaat siitä hirvittäväs-
tä verokuormasta, joka heitä rasitti. Tietenkään
itsellisten vuodentulo ei ollut verrattavissa siihen,
mitä talonpoika nautti, mutta kun viimeksi mai-
nitusta vähennettiin verot, kutistui erotus tilalli-
sen ja tilattoman välillä kenties hywinkin pieneksi,
ja itsellinen sai leipänsä vähemmällä ryolla ja en-
nen kaikkea vähemmillä huolilla kuin maanomis-
ta.ia, jonka raadannan tuloksista isomman osan
otti kruunu".re

Jutikkalan näkökulmasta jdd. kuitenkin huo-
maamatta, että työkykyisen tilattoman kakusta
uhkasi kruunu viela oleellisempaa siivua, nimit-
täin henkeä ja vapautta. Tilattoman asema oli tur-
vaton sekä omassa yhteisössään että koko yhteis-
kunnassa - tätä asemaa tilalliset tuskin kadehtivat.

Tilattoman uäestön määrälliset uaihtelut

Rauhan .iaksoina tilattomien määrät kasyoivat, so-

tien aikana ilmeisestikin supistuivat. Kun tilatto-
mien joukko taajeni, talolliset valittivat laittomasta

kaskeamisesta, kun joukko hupeni, talonpojat va-
littivat palkollisten puutetta. Ja jälleen olivat tilat-
tomat tulilinjalla. Ylä-Satakunnasta valitettiin
1640-luvulla, että nuoret rengit ja piiat asettuvat
itsellisiksi "rakentaen itselleen eriryiset huoneet §-
lään tai rahvaan yhteiselle takamaalle, jossa he elät-
tävät itseään kapakoimisella ja muulla kaupanteol-
la, mistä aiheutuu, että rahvas ei enää voi saada

lainkaan renkejä tai piikoja palvelukseensa".'"
Eräs hankausta aiheuttanut piirre oli tilatto-

man väestön keskitryminen kirkonkyliin. Tilatto-
mat olivat näin ollen hyvin nä§wä osa yhteisöä,
ja talloin korostuivat helposti kielteisinä koetut
ilmiöt. Monin paikoin hätisteltiin laittomasta
kaupustelusta, kapakoinnista tai epäsiveellisestä

elämästä epäiltyjä tai tavattuja itsellisiä, etenkin
naisia, loitommalle kirkolta tai jopa koko pitäjäs-
ta.''

Huolimatta niistä kovista leikkauksista, joita
sotamiehenotot tilattomaan miesväestöön koh-
distivat, on yleisesti arvioitu tilattomien määrän
nousseen jälleen 1680-luvulta alkaen, jopa räjäh-
dysmäisesti. Tilattomien määrän kasvua tosin jos-

sain määrin rajoittivat palkollisten määrän lisään-

tyminen ja kartanolaitoksen laajeneminen eteläi-
sessä Suomessa, mutta näistä tekijöistä huolimatta
arvelee Jutikkala esim. Hämeen tilattomien mää-
rän 1690-luvulla jopa puoleksi koko väestöstä."
Tilattomien määrää lisäsi nimittäin myös kotiu-
tettujen sotamiesten sijoittaminen ja I690-luvul-
ta alkaen sotilastorppajärjestelmä.

1600-luvun autioitumisprosessin yhtenä seu-

rauksena oli, että osa talonpojista päätyi tilatto-
maan väestöön. Tilattomat, joihin kuuluivat joko
omissa asumuksissaan asustaneet itselliset (mäki-
tupalaiset) tai talonpoikaistiloilla eläneet loiset,
saunakestit tai koturit, - mitä nimirystä heistä nyt
missäkin käytettiin - , oli koostumukseltaan vai-
keasti hahmotettava väestöryhmä. Pääosa heistä
oli epäilemättä ryö§§nsä menettäneitä vammai-
suuden, sairauden tai vanhuuden vuoksi. Mutta
tilallisen asema veronalaisuudessaan ei kaikkia
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ryökykyisiä miellyttänyt, vaan he mieluummin
heittäy,tyivät viljelemään takamaiden kaskia, kalas-

telemaan ja pientä karjaa pitämään §lien yhteis-
maille. Itä-Suomen tilattomista tuli usein uudis-
raivaaliaja sitä kautta uusia tilallisia. Kun hirveät
nälkävuodet uuden vuosisadan vaihteessa olivat
menneet, oli tilattomien ryhmä huvennut oleelli-
sesti, paikoin jopa kokonaan.

Syytinhi, itsellisyys j a suurperhe
turuajärjestelminä

Suurvallan ja keskitetyn valtion luomisen aika-
kausi merkitsi kansan valtaenemmistölle yleisen
sosiaalisen turvallisuuden heikkenemistä. Tall<;in
ihmisillä kuitenkin oli vielä olemassa omat tur-
vallisuutta luoneet järjestelynsä, jotka perustuivat
perinteisiin yhteisön käytäntöihin. Perheen ja su-

vun merkirys säilyivät tässä suhteessa aivan kes-

keisinä.
Länsi-Suomen talonpoikaiston vanhuuden tur-

va järjestettiin syytingin avulla. Syytingissä oli
varsinaisesti kysymys perinnön siirrosta. Vanha
isäntä ja emäntä luovuttivat tilan nuorelleparille

- yleensä omalle pojalle tai vävylle, mutta myös

muut kuin perheenjäsenet voivat olla slytinki-
miehia. Luovutuksessa sovittiin siitä, mitä etuja
vanhukset olivat oikeutetut saamaan elinaika-
naan. Jos sJytinkisopimus tehtiin perheen ulko-
puolisen kanssa, oli kyseessä tilan hintaan liittywä
osamaksusopimus.

Syytinkijärjestelmä oli luonteva ja yleisesti käy-
tetty järjestely, mutta ei ongelmaton. Syytingille
jääminen sattui yleensä sellaiseen perhesyklin vai-
heeseen, jossa nuorellaparilla oli omat pienet lap-
set hoidettavanaan, ja niin kuin aina, pienet lapset

kuluttavat vaan eivät tuota. Juuri tuolloin uudelle
isäntäparille osui ikään kuin kaksoistaakka - tilan
oli yllapidettävä paitsi lapset, myös isovanhem-
mat. Etenkin 1700-luvun jalkipuoliskolta alkaen

on syytinkisopimusten taloudellisen arvon arvioi-

tu kasvaneen. Kun vanhusten yllapidosta tuliyha
suurempi taakka, saattoi koitua hankauksia ja to-
raa. Pohjoismaisesta vertailevasta näkökulmasta
on Gaunt arvioinut, että 1700-luvun jälkipuolis-
kolla alkoi ylipäänsä vanhuuden arvostuksen las-

ku, joka osin kytkeytyi syytinkijärjestelmän ta-
loudellisen merkityksen kasvuun.'3 Toisaalta eläk-
keelle jääneet vanhemmat useimmiten antoivat
oman kokemuksensa ja ryöpanoksensa tilan yh-
teiseksi hyödyksi.

Syytinkijarjestelmän haittapuoliin kiinnittivät
1700-luvun jälkipuolelta huomiota myös aika-
laispoliitikot. Heidän mielestään monet luopui-
vat isännlydestään liian nuorina ja tämän vuoksi
saattoi nuorelleparille tulla hoidettavakseen jopa
kaksi sukupolvea syytinkiläisiä. Asian ongelmalli-
suudesta kertoo sekin, että myös seurakunnissa
alettiin vaatia yhä kategorisemmin, että vaivais-
hoitoa saavien jäämistö lankeaa seurakunnalle.
Tallä tavoin uskottiin torjuttavan tilallisten hin-
kua sysätä omia vanhempiaan tai lähiomaisiaan
seurakuntien hoidettaviksi.'a

Syytinki takasi vanhuuden turvan isännille ja
emännille, mutta tilan suojissa sai turvansa myös
joukko muita sukulaisia. Koska osa slytinkiläisis-
täkin kirjattiin verotuksessa itsellisiksi, on syytä

olettaa, että merkittävä osa tiloilla eläneistä loisis-
ta ja itsellisistä oli myös talonväen sukulaisia,
isäntien veljiä tai sisaria, anoppeja jne. Itsellisrys
oli hallinnollinen nimike, joka katki alleen todel-
lisuudessa toimineita perhesuhteita. Sukulaisia
saattoi olla myös niissä mäkituvissa, joita tilalli-
sen luvalla perustettiin tilan maille."

Maatila tarjosi näin ollen vanhuuden turvaa
sekä muodollisin sopimuksin että perinteisten
toimintamallien mukaisesti. Slytinkisopimusten
kiinteä yhteys perinnönjakokäytäntöön teki jär-
jestelmästä käyttökelpoisen nimenomaan kiin-
teän peltoviljelyn alueilla. Kaski- y'a uudisraivaus-
alueilla tilanne oli toinen.

Karjalassa, Kainuussa ja suuressa osassa Poh-
jois-Pohjanmaata ja Savoa talous perustui laaja-
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Itö- io Pohiois-Suomesso yleiset liitosperheet (ns. suur-
perheet) olivot sekö lyöorgonisootio ettö sosioolinen or-
gonisootio, ioko toriosi turvoo myös vöhemmön työky-
kyisille iösenilleen ia vonhuksille. Seko polkollisten ettö ti-
lotlomien möörö oli liitosperheiden volto-olueillo selvösti
pienempi kuin ydinperheen hollitsemosso lönsi-Suomes-
so. - Kuvo vuodelto l9l6 hyrynsolmeloisesto suurper-
heestä, iosso iökköön isöntöporin lisöksi oli yksi noimo-
ton io neljö noimisisso olevoo poikoo perheineen.

alaiseen kaskiviljelyyn tai, etenkin Pohjanmaalla,
tervanpolttoon. Kaskeaminen ja tervanpoltto
edellyttivät runsaasti käytettävissä olevaa metsää
ja työvoimaa. Väinö Voionmaan klassinen tutki-
mus'(' on korostanut kaskiviljelyn vaikutusta sekä

perherakenteisiin että perimystapoihin. Karjalai-
sessa perimyskä1.tännössä rytöt eivät perineet
kiinteää omaisuutta, ja suurperhe tarjosi riittäväs-
ti työvoimaa, joten varsinaista palkollisluokkaa ei

tarvittu.

Modernissa historiallisessa perhetutkimuksessa
suurperheellä tarkoitetaan yhteisöä, jossa samalla
tilalla asuu isäntäperheen ohella vähintään kaksi
lasten perhettä tai isännän veljien tai sisarten per-
heitä. Isäntäpari ja yksi perillinen perheineen ei

tämän määritelmän mukaan vielä riitä suurper-
heeksi, eikä suurperheellä käsitteenä ole sinänsä
mitään tekemistä asukkaiden määrän kanssa. Osa
tutkijoista on kuitenkin käyttänyt väljempää
määrittelyä, minka vuoksi esim. maakuntahisto-
rioissa esiteryt arviot suurperheiden yleisyydestä
eivät ole vertailukelpoisia.

Suurperheitä oli suhteellisesti eniten 1600-lu-
vulla Pohjois-Pohjanmaalla sekä Etelä-Karjalan
itäosissa.'7 Sen sijaan Kainuussa ja Pohjois-Karja-
lassa suurperheet alkoivat yleisryä i70O-luvulla,
ja esim. Etela-Karjalan länsiosien suurperhevaltai-
suuden kulta-aikaa oli 1 800-luku. Pohjois-Karja-
lan historiaa tutkinut Saloheimo korostaa, että
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suurperheiden muodostuminen oli sidoksissa toi-
saalta suhteellisen rauhallisen kehityksen kausiin
ja toisaalta perhesyklin omaan dynamiikkaan."
Kyseessä ei siis ole mikaan myyttinen ilmiö, vaan

sopeutumisreaktio väestönkasvun, raivausmah-
dollisuuksien ja työvoimatarpeen yhteistarpeisiin.

Pohjois-Pohjanmaan osalta asiaa tutkinut Vir-
rankoski korostaa suurperheiden yleisyyden selit-
tajdna myös tilojen jakamiseen liitryneitä seikkoja.
Täysikasvuiset lapset jäivät kotitilalle perheineen-
kin tilan jakamista odottelemaan. Odotusaika
saattoi vain kayda pitkaksi, silla laki ja virkako-
neisto suhtautuivat penseästi tilojen jakamiseen,
koska pelättiin tilojen veronmaksukyry, heikke-
nemistä. Myös Pirinen selittää Savon itä- ja län-
siosien suurperhetiheyden suurta eroa 1600-lu-
vulla sillä, että ns. Suur-Savon alueella tilojen ja-
kaminen oli edennyt pidemmälle, joten suurper-
hemuodostuksen perusta oli mennyt.2"

Edella mainituista tutkijoista Virrankoski
edustaa tiukkaa, Pirinen avoimempaa suurperhe-
määrittelyä. Pirinen seuraa tässä suhteessa Eino

Jutikkalan Hämeen historiassa ottamaa kantaa.

Jutikkalan Itä-Hämeestä löytämät lukuisat "suur-

perheet" koostuivat pääosin isäntäparin ja yhden
perillisen perheistä. On korostettu, että tällainen
kahden sukupolven perheiden yhteinen talous oli
suhteellisen normaali vaihe länsisuomalaisessa
maaseutuyhteiskunnassa vallinneessa perhesyklis-
sä. Toisaalta toistaiseksi perusteellisimmassa suur-
perhetutkimuksessa on päädytry Jutikkalan (Voi-
onmaahan nojaavan) määritelmän hyväksymi-
seen.3u Joka tapauksessa suurperheinstituutiolla
oli Itä-ja Pohjois-Suomessa merkiryksensä, joka
sitä paitsi kasvoi 1800-luvun puoliväliin saakka.

Suurperheinstituutio sekä rakentui traditioille et-
tä loi niitä. Juuri tässä suhteessa suurperheen
merkirys sosiaalisena turvajärjestelmänä oli suuri.
Suurperhe oli seka työorganisaatio että sosiaali-
nen organisaatio, joka tarjosi turvaa myös vähem-
män ryökykyisille ja vanhuksille. On slytä koros-
taa, että suurperhe oli kaskialueilla nimenomaan

vaurauden tunnusmerkki; mitä suuremmat vilje-
lykset, sen laajempi ryöorganisaatio.ir

Suurperheen ohella kaskialueen ryöorganisaa-
tion erityispiirteenä ol ivat yhdömiehet. Tilalle, jolla
ei ollut omasta takaa riittävästi kirveen heiluttajia,
otettiin sopimuksella yksi tai useampi yhtiömies,
jotka saivat sadosta oman osuutensa. Yhtiösopi-
mus saattoi kestää yhden kaskenkierron ajan tai
jäädä pidempiaikaiseksi, joten tilalla saattoi elää

pitkiakin aikoja kaksi tai useampikin toisilleen
"vieraita" perheitä. Ei ollut aivan tavatonta sekään,

että useita sukupolvia tilalla ollutta yhtiömiesper-
hettä pidettiin tilaan osallisena, kun tila myöhem-
min jaettiin. Myös tämä käytäntö osoittaa itä-
suomalaisen perheinstituution joustavuutta.r2

Koska perheen tai kotitalouden käytännöt oli-
vat hlwin joustavia, voi ymmärtää, kuinka häily-
viä tilallinen tai tilaton määreet olivat. Virkako-
neistolle niin suurperheet, itsellisinä olleet suku-
laiset kuin erilaiset itsenäiset populit ja yhtiömie-
het aiheuttivat harmaita hiuksia - tällaisia ihmisiä
ei hyvin .färjestetyssä valtakunnassa pitänyt olla.
Valtakunnan työvoima-, sotilas- ja kerjäläispoli-
tiikka .iäsensivätkin todellisuutta aivan eri näkö-
kulmasta.

Suurperhelaitos hidasti tilattoman väestön Ii-
säänrymistä ja piti palkollisluokan pienenä. Ny-
gärdin esittämien tilastojen mukaan palkollisten
osuus Lounais-Suomen väestöstä nousi 1690-lu-
vulla paikoin yli 30 %o:n, Etelä-Pohjanmaalla, Sa-

takunnassa, Hämeessä ja Uudellamaalla palkollis-
ten osuus oli yli l0 o/o, mutta Karjalassa palkol-
lisluokka puuttui lähestulkoon täysin.3r Talla sei-

kalla on epäilemättä ollut vaikutuksensa näiden
alueiden sosiaalisten suhteiden kehirykseen laa-
jemminkin. Vaikka palkolliset yleisesti olivat ta-
lollisten poikia ja tyttäriä, merkitsi palkollisuus
monille tilattomien lapsille ensimmäistä vaihetta
elämänkaaressa palkollisuus -+ itsellisyys --> vai-
vaisuus. Perheen tai suvun luoma sosiaalinen tur-
va kesti Länsi-Suomessa paljon useammalla vain
lapsuusajan kuin Itä-Suomessa.
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Keskitetyn aabion slnty ja säätyjaon syueneminen

Kuninkaanvallan kasvu ja keskiteryn hallintoko-
neiston kehittäminen 1500-luvun puolivälin tie-
noilta alkaen merkitsivät uuden ajanjakson alka-
mista Ruotsin valtakunnan historiassa. Saman
prosessin olennaisena puolena oli sääty-yhteis-
kunnan slveneminen, privilegio- eli erioikeusjär-
jestelmän luominen. Sotilassäädyn, aatelin poliit-
tinen, hallinnollinen ja taloudellinen mahti kas-

voi, toisaalta uskonpuhdistuksen vuoksi heikkeni
keskiajalla vahva kirkon ja papiston asema pit-
käksi aikaa. Kaupunkielamaa hallitsivat omat
kaupunkilakinsa ja kaupunkien erioikeudet, joi-
den pohjalta kaupungeissa porvarisoikeudet saa-

neet käsityölaiset ja kauppiaat muodostivat por-
varisäädyn. Tälonpoikaiston asema heikkeni,
mutta Ruotsissa, ainoana Euroopan valtiona, ta-
lonpoikaisto säilyi valtiopäiväsäärynä. Tälonpoi-
kaiston merkitys valtakunnan voimavarana oli lii-
an suuri, että se olisi voitu alistaa samaan, täysin
epäitsenäiseen asemaan kuin sen eurooppalaiset
säätyveljet. Valtio-opillisessa mielessä 1600-
1700-lukujen valtio oli ole-ukseltaan privilegio-
verkosto, joka sääteli eri säätyjen ja korporaatioi-
den (esim. armeija, kirkko, kaupunkien ammatti-
kunnat) oikeuksia ja velvollisuuksia.

Privilegiojärjestelmän ulkopuolelle jäivät maa-

seudun tilattomat ja kaupunkien työväki. Näiden
ihmisten asemaan keskitetyn valtiomahdin ja
tiukkenevan privilegio- ja muun säädösverkoston
luominen vaikutti raskauttavasti. Omaisuutta
vailla olleiden koyhien ihmisten elämän järjestä-
miseen oleellisesti vaikuttaviksi tekijöiksi nousi-
vat 1500-luvun lopulta alkaen kirisryneet palve-
lupakon ja laillisen suojelun periaatteet.

Työuoimapolitiikka ja
k ay b ain h o ito aj atte lun muuto s

Ilmiö oli yleiseurooppalainen, ja sen juuret olivat
mustan surman aiheuttaman väestökatastrofin

synnyttämässä työvoimapulassa. Eurooppalaista
köyhyyttä laajasti analysoinut Bronislaw Gere-
mek kutsuu 15O0-lukua uuden sosiaalipolitiikan
synrykaudeksi. Tüolloin kaynnisryi Euroopassa
niin taloudellinen, valtiollis-poliittinen kuin aat-
teellinen kehirys, joka on leimannut koko sivili-
saatiomme kehitystä 2000-luvun kynnykselle
'saakka.ra

Maalliset hallintoelimet puuttuivat enenevästi
kerjuuseen ja työn kartteluun eikä tämä ollut,
kuten aiemmin todettiin, sinänsä mitään uutta.
Uutta oli se päättäväisyys ja intensiteetti, jolla
Euroopan kaupungit tähän tehtäväään 1520-lu-
vulta alkaen ryhryivät. Kysymys oli nimenomaan
kaupunkiongelmasta. Maatalouden vaikeudet ai-
heuttivat levorromuuksia ja hätää, joka karjisryi
ja tuli näkyväksi maaltamuuton myötä, koska se

keskitryi asutuskeskuksiin. Kaupungit toimivat
tässä yhteydessä kahdella rintamalla: maalta pyr-
kivien nälkiintyneiden ihmisten pääsyä kaupun-
keihin ryhdyttiin rajoittamaan ja samalla alettiin
luoda keskitettyä ja hyvin hallittavissa olevaa köy-
hainhoitojarjestelmää kaupungin omille köyhille.

Järjestelmän tuli kuitenkin olla sellainen, ettei se

missään tapauksessa olisi houkutellut uusia tulok-
kaita.rt

Uusi linja sai myös kirkon tuen, mutta perin-
teisestä katolisesta ajatusmaailmasta lähteneet aja-
tustottumukset, köyhlyden ja almujen annon
otollisuus Jumalan silmissä, säilyivät ihmisten
mielissä tiukasti. Pyrkimysten ja käytännön väli-
sestä ristiriidasta kertovat kiistämättömästi jatku-
vasti toistuneet ja kiristyneet määräykset siitä, et-
tä kerjuu pitää rajoittaa vain 'tosiköyhien' oikeu-
deksi. 1500-luku merkitsi Euroopassa ryövoima-
ja irtolaispolitiikan tiukentamista. Uskonpuhdis-
tuksen kokeneilla alueilla valtiollisen kerjäläispo-
litiikan taakse voitiin helpommin kytkeä myös
uskonto ja papisto, vaikka katolisen vastauskon-
puhdistuksen suhtautuminen kerjäläisiin ei si-
nänsä protestanttien linjauksista suuresti poiken-
nutkaan.'3('
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Laillinen suojelu ja paluelupakko

Ruotsin valtakunta ei tehnyt poikkeusta. Ekspan-
siivisen ulkopolitiikan vaatima sotaväki ja maata-
lous joutuivat kilpailemaan samasta työvoimasta.
Ilman vakituista vuosipalvelupaikkaa olevat jou-
tuivat yhä useammin sotamiehiksi tai kruunun
rakennustöihin. Sen sijaan vakituisen palvelupai-
kan ottaneiden houkutukseksi, ja samalla tilan-
omistajien, ruukinpatruunoiden, pappien ja por-
vareiden ryövoimaintressien turvaksi, kehitettiin
laillisen suojelun käsite. Käsitteenä laillinen suo-
jelu lanseerattiin ensimmäisen kerran säädöksiin
vuoden 1 569 aatelisprivilegioissa, joissa kiellettiin
aatelisia antamasta sotaisina aikoina tiloillaan
suojelusta useammille kuin tilojen hoito välttä-
mättä edellytti. Tdstä eteenpäin alkoi kansan jako
kahtia: omistava osa kansasta ei tarvinnut suoje-
lusta, vaan saattoi ryönantajana sitä antaa, omai-
suudeton osa oli suo.jeluksetonta ja tarvitsi työn-
antajan saadakseen laillisen suojelun.

Suojelu oli alun pitäen suojaa armeijaan joutu-
mista vastaan, mutta vähin erin irtolaissäädöksi-
en kehitryessä suojelusta tarvittiin myös irtolaisen
aseman välttämiseksi. Kun keskiaikainen maanla-
ki luki irtolaiseksi vain henkilön, jolla ei ollut
kiinteää asuinpaikkaa tai työtä ja joka ei kyennyt
maksamaan veroa, niin jo 154O-luvulla ilmaantui
palkollisuutta koskeviin määräyksiin periaate,
jonka mukaan omaisuudettoman ja ammatitto-
man henkilön tuli hankkia itselleen palvelupaik-
ka, muutoin häntä kohdeltaisiin irtolaisena. Tätä
periaatetta jatkossa säännöllisesti tiukennettiin.3'

Laillisen suojelun tarpeessa olivat yli 15-vuoti-
aat, ja ennen kaikkea miehet. Irtolaisnaisille ei

aluksi keksitry muuta uhkaa kuin sakottaminen,
mutta pakkoryölaitoksien myötä myös kehruu-
huoneeseen joutumisesta alkoi tulla hirmuinen
uhka suojeluksettomille naisille. 1600-luku ja
1700-luvun alku olivat tilattomien kannalta ali-
tuisen uhan aikaa. Armeijan miehistöntarve oli
lähes pohjaton, ja saman tien ryövoimapula tiu-

kensi myös talonpoikaiston ja tilanomistajien
asenteita tilattomia ryökykyisiä kohtaan. Vuonna
17 27 annetussa värväyssäännössä annettiin jopa
mahdollisuus lähettää laiskat, niskoittelevat tai
muutoin kehnot rengit armeijaan. Erilaisten ilmi-
antojärjestelmien kehittäminen, kuten irtolaisuu-
desta ilmiannetun velvollisuus ryöskennellä ilmi-
antajan palveluksessa vuosi puolella palkalla, ki-
ristivät rengasta tilattomien ympärillä.

Maaseudun tilattomien ryhtyminen rengeiksi
kartanoihin, pappiloihin ja talollisille oli siis toi-
saalta monien pakkojen aikaansaama ilmic;. Toi-
saalta etenkin 1600-luvun alkupuolen ja puolen-
välin sekä 1700-luvun alkuvuosikymmenten
huutava ryövoimapula antoi heille myös tietryjä
valtteja. Rengit olivat monelle suuremmalle tilalle
välttämättömiä. Tilattoman väestön pienenemi-
nen 1600- 170O-lukujen vaihteessa yhtäältä pa-
ransi suhteellisesti työkykyisten tilattomien ase-

maa, toisaalta lisäsi etenkin suurtilallisten halua
painostaa yhä suurempi osa talonpoikienkin lap-
sista palkollisiksi. Tälonpoikien omat lapsethan
muodostivat jatkuvasti ehkapa tärkeimmän ren-
kien ja piikojen lähtöryhmän, mutta ainakin
osalle heistä avautui mahdollisuus palata oppi-
vuosien jälkeen talollisiksi. Sitä paitsi suurin osa

Suomen talonpoikaistalouksista oli liian pieniä
voidakseen palkata ulkopuolista ryövoimaa, joten
omien lasten ryöpanos oli olennaisen tärkeä.J8

Työvoimapula nosti palkkoja, ja se puolestaan
johti myös talonpojat vaatimaan maksimipalkat
määrääviä palkkatalaoja. Palkollissääntöjä ja tak-
sataulukoita julkaistiin useita pitkin 1600- ja
1700-lukuja. Niiden suhde eri sääryjen intressei-
hin määräyryi pitkalti yhteiskunnallisten voima-
suhteiden mukaan. Niinpä yksinvaltiaan Kaarle
XI antamaa vuoden 1686 palkollissääntöä pidet-
tiin talonpojille edullisena, mutta ryövoimapulan
ja aatelisvallan kukoistuskaudella vtonna 1739
annettu palkollissääntö rajoitti jopa talonpoikien
oikeutta pitää omia lapsiaan kotona. Palkollisille
itselleen palkollissäännöt merkitsivät tiukkaa si-
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donnaisuutta, jopa muutto-oikeuden rajoituksia.
Säädökset olivat olemukseltaan patriarkaalisia,
isäntävalta oli ehdoton, mutta se ei saanut olla
epäoikeudenmukaista.r'

1 600-lukua käsittelevät tutkimukset osoittavat,
ettei palvelupaikattomuutta pidetry maaseudulla
sinänsä ongelmana, sillä maatalouden sesonki-

vaihtclut kaipasivat vapaata ryövoimaa ja itse

asiassa isännätkin pitivät vuoden pituisia ryösopi-
muksia hankalina. Palvelupaikattoman rengin
uhkana olivat pikemminkin armeijan värvärit
kuin paikalliset isännät.

Kaupungeissa tilanne oli toinen, niissä järjes-
tettiin säännöllisesti ratsioita, jotka tähtäsivät joko
palvelupaikattomien karkoittamiseen tai painos-
tamiseen työhön. Irtolaisten kerrymistä kaupun-
keihin pyrittiin estämään myös sakottamalla niitä
kaupunkilaisia, jotka antoivat irtolaisille maja-
paikkoja. Hallintokeskuksissa, kuten Vaasassa ja
Türussa, linja oli tiukka, Vaasasta karkotettiin
vuonna 1665 kymmenen "hyödytöntä itsellis-
naista", Türussa palvelupaikattomille annettiin
vaihtoehtoja - joko kantajiksi tai kruunun pak-
kotyöhön. Myös tuotantolaitoksiin eli manufak-
tuureihin haettiin halpaa työvoimaa irtolaisrat-
sioilla.

Kaupunkien maistraatit saattoivar antaa suoje-
luksen tarvitsemilleen ryöntekijöille, kuten kan-
tajille, kadunlaskijoille, puhtaanapitäjille ja muil-
le sellaisille ryöntekijöille, joilla ei ollut ammatti-
kuntaa turvanaan. Pienemmissä kaupungeissa
maistraatit päätyivät valilla erikoisempiinkin rat-
kaisuihin. Niinpä Kokkolassa sallittiin vuonna
1673 irtolaisten jäämincn kaupunkiin, jos he

maksaisivat kaupungille määrätyn vuosimaksun,
joko rahana tai päivätöinä. Irtolaiset pääsivät
näin ikään kuin kaupungin omiksi kerjäläisiksi.ao

Todennakoisesti kaupunkien omia kerjäläisiä sie-

dettiin yleensäkin paremmin kuin uusia tulokkai-
ta. Tässä suhteessa myös kaupungin omien köy-
hien etuna oli pitää kilpailijat ahtaalla, mikä Eu-
roopan suurissa kaupungeissa piti ylla suoranaisia

Ammottikuntoloitos oli koupunkien vonhimpio orgoni-
sootioito, ionko merkitys sosioo/isen turvon luomisesso
oli suuri. Vorokkoisso eurooppoloisisso koupungeisso
ommottikunnot osollistuivot koupunkien hollintoon jo
mm. pitivöt yllö omio huoltoloitoksio. Suomen vootimot-
tomisso o/oisso tyydyttiin leski- io orpokossoihin. Kuvos-
so muurorien ommottikunnon voivoislipos vuodelto
167t.

järjestäytyneitä kerjäläisten ammattikuntia. Tük-
holmassakin tunnettiin 1600- lT0Oluvuilla eri-
ryinen suomalaisten kerjäläisten ammattikunta.

Ainakin Porvoossa, ja ilmeisesti muissakin
kaupungeissa, koyhia käytettiin myös kirkkomai-
den puhdistukseen, luitten keräil1yn ja muihin
ylenkatsottuihin töihin.'' Todettakoon, että Ka-

.iaanin kaupungissa vielä 1900-luvun alussa kau-
pungin koyhainapua saaneet velvoitettiin kau-
pungin puhtaanapitotöihin. Useissa tapauksissa
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näyttää olleen niin, että nimenomaan irtolaisnais-
ten kohtalo oli kaupungeissa kovempi, ja osa

heistä epäilemättä kilpaili kaupungin pikkupor-
vareiden kanssa laittomalla kapakoinnilla tai ai-
heutti pahennusta prostituution vuoksi.

Ho sp i taa li en u a lti o llis tam in en

Uskonpuhdistuksen yhteydessä kuningas Kustaa

Vaasa siirsi valtaosan kirkon omaisuudesta valtiol-
le. Näin kävi myös katolisen kauden hywänteke-

väislyslaitoksille. Kun kruunu näin oli ottanut
paikkansa Jumalan palvelijana maan päällä, kuten
Kustaa Vaasa asian ilmaisi vuonna 1533, siirryi-
vät hospitaalitkin kruunun alaisuuteen ja hallin-
toon, joskin niitä hoidettiin yhteistyössä piispo-
jen kanssa.a'

Tirrun ja Viipurin hospitaalit jatkoivat toimin-
taansa, ja ne saivat 1600-luvun mittaan joukon
uusia laitoksia rinnalleen. Hospitaaliverkoston ti-
hentämistä vaati ennen muuta spitaalin yleisry-
minen valtakunnassa. Helsingin Vanhankaupun-
gin hospitaali perustettiin 1550, Porin hospitaali
161O-luvulla, Seilin hospitaali Nauvoon 1622 se-

kä Kruunupryn hospitaali Pohjanmaalle 1630-
luvulla. Pienet ja lyhytikäisiksi jääneet hospitaalit
perustettiin 1650-1660-luvuilla vielä Savonlin-
naan, Ahvenanmaalle ja Kajaanin lähistölle.ar

Pienet laitokset hävisivät varsin pian, lisäksi
Viipurin ja Savonlinnan laitokset joutuivat Venä-
jän puolelle rajaa 17Z}-Iuvulla. 170O-luvun aika-
na oli toimivia. hospitaaleja Helsingin .fa Tirrun
kaupungeissa, tosin molempien toiminta päätryi
170O-luvun jalkipuoliskolla. Hospitaalien pi
perinnettä edustivat tuolloin enää Seilin ja Kruu-
nuplyn laitokset.

Hospitaalit muodostuivat ennen muuta spitaa-
listen tai sellaisiksi epäilryjen sekä väkivaltaisiksi
osoittautuneiden mielenvikaisten sijoituspaikoik-
si. Valtiovallalle laitokset olivat taloudellinen on-
gelma: toisaalta hospitaaleja pidettiin tarpeellisi-

tkää i vät ka

na ja välttämättöminäkin, toisaalta niiden merki-
tys vaivaishoidon kannalta oli marginaalinen.
Niin hyväntekeväisyyslaitoksia kuin ne olivatkin,
niiden toimintahistoria merkitsi ensimmäistä as-

kelta sairaanhoidon laitosten irtaantumisessa köy-
häinhoidosta.a4

Pakbo4tö yleisty

Kuten edellä todettiin, passitettiin kaupunkien ir-
tolaisratsioissa kiinnisaatuja työkuntoisia irtolai-
sia mm. kruunun pakkotöihin, useimmiten lin-
noitustöihin. Pakkotyön käyttäminen irtolaisuu-
den vastaisessa taistelussa laajeni kaikkialla Eu-
roopassa 150O-luvulta alkaen, ja uusi kr;yhain-
hoidon laitosryyppi - pakkotyölaitos - yleistyi
nopeasti. Pakkoryölaitosten avulla työkykyiset
koyhat (irtolaiset) pyrittiin erottamaan työk1vyt-
tömistä (vaivaiset). Näistä ainoastaan vaivaisille
haluttiin antaa apua, vaikka kerjuuluvan muo-
dossa. Kerjäläislasten sijoittaminen joko laitoksiin
tai käsiryöläisten oppipojiksi tuli ohjelmalliseksi
tavoitteeksi samassa yhteydessä.a5

Hallintoaan tehokkaasti modernisoinut ja

suurvalta-asemaa rakentanut Ruotsi seurasi tässä-

kin asiassa kehirystä tarkasti. Vuonna 1622 an-
nettiin Kuritushuoneasetus ja sen edellyttämä
pakkoryölaitos perustettiin ensimmäiseksi Tük-
holmaan 1624. Laitokseen kuului myös lastenko-
tiosasto, johon kerättiin Tükholman kaduilta ker-
jäläislapsia. Kyseisestä yhdisterystä lastenhuolto-
ja pakkoryölaitoksesta alkoi valtakunnan lasten-
kotilaitoksen hidas kehirys. Viela 1600-luvulla ei-

upungit, pääkaupunkia lukuun ottamatta,
olleet kyllin rahakkaita tai muutoin valmiita sen

enempää työlaitosten kuin lastenkotienkaan pe-
rustamiseen, vaikka vuonna 1619 annettu säädös

kaupunkihallinnosta sitä edellyttikin. Turkukin,
huolimatta suhteellisesta suuruudestaan, jätti to-
teuttamatta kenraalikuvernööri Pietari Brahen
vuonna 1650 tekemän esityksen lastenkodin pe-
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rustamiseksi kaupunkiin, vaikka hanke olisi saa-

nut valtioapuakin.*6 Kaupungitkin pitivät mie-
luummin kiinni perinteisistä tavoistaan hallita
kerjuuongelmaa.

1690-luvun hirmuiset katovuodet aiheuttivat
valtavan kerjäläispaineen kaupungeissa, erityisesti
valtakunnan metropolissa, Tukholmassa. Tilanne
pyrittiin ratkaisemaan valtakunnallisella asetuk-
sella raspi- ja kehruuhuoneista, eli miehille ja nai-
sille tarkoitetuista pakkoryölaitoksista. Asetuksen
toimeenpano jäi kuitenkin odottamaan suuren
Pohjan sodan päättymistä 1710-luvun lopulla.

Vabion ja seurakunnan uastuu

1500-luvun lopun ja 1600Juvun lainsäädännön
py».vä piirre oli toistuvat pyrkimykset määritellä
valtion vastuun rajat. Käytännössä tämä merkitsi
kaupungeille ja maaseudun seurakunnille yhä täs-

mällisemmin määrättyä päävastuuta kerjuun estä-

misessä ja vaivaisten hoidossa. Jo kirkon omai-
suuden takavarikoimista kruunulle kdsitellyt Väs-
teräsin sääntö vuodelta 1527 md rdsi voudit estä-

mään kerjuun, ja vuoden 1533 hospitaalisääntö
velvoitti seurakunnat hoitamaan koyhansa. Naitä
periaatteita toistivat jatkossa yhä uudet ja uudet
säädökset, tärkeimpiä näistä vuoden 1571 kirk-
kojärjesrys, vuoden 1 6 1 9 lakiluonnos kaupunkien
hallinnosta, 7 624 konstituutio kerjäläisiä )a ajan-
varkaita vastaan, vuoden 1642 kerjtusääntö,
1686 kirkkolaki ja 1698 uudistettu kerjuusääntö.

Lait itsessään eivät paljoon pysryneet, koska
valtiovallan mahdollisuudet vaikuttaa määräysten

täytäntöönpanoon olivat perin vähäiset. Kruu-
nun virkamiesten vastuu pysähryi ensisijassa irto-
laisjahtiin, ja paikallishallinnon elimet puolestaan
toimivat pikemminkin oman harkintansa kuin
säädösten pohjalta. Vasta kirkon aseman ja orga-
nisaation vähittäinen voimistuminen 1 600luvun
kuluessa alkoi luoda reaalista perustaa annetuille
säädöksille. Hiippakuntahallinto alkoi patistella

seurakuntia huolehtimaan koyhainhoidosraan
yhä pontevammin. Lisävaikeuksia tässä suhteessa

tuotti se, ettävuoden 1571 kirkkojärjesrys määrä-
si seurakunnat rakentamaan erityisiä koyhainma-
joja. Tällaisen kollektiivisen taloudellisen velvolli-
suuden asettaminen oli perin toiveikasta, sillä
mahdollisuudet todella painostaa seurakunnat to-
sitoimiin olivat pienet.

Köyhäinmajat eivät kuitenkaan olleet aivan
tuntemattomia, ja 1500-luvulla ne saivat myös
kruunun avustusta, halkoja ja elintarvikkeita. Ai-
nakin Mikkelin, Juvan, Pieksämäen, Säämingin,
Rantasalmen ja Kuopion kirkkojen läheisyydessä

olleet almutuvat saivat kruunun apua vielä 1600-
luvun alkuvuosina. Nämä avustukset tulivat il-
meisesti Viipurin hospitaalin varoista, koskapa
vuonna 1582 kirkkomäkien koyhaintupia kutsu-
taan yhteisnimikkeella Suur-Savon hospitaalit."

15O0-luvun maaseudulla kc;yhaintupia siis oli,
mutta 1600-luvun koettelemukset ja köyhrymi-
nen harvensivat laitosverkostoa, vaikka kruunun
avustulset edelleen jatkuivatkin vanhalta pohjalta.
Mainintoja vaivaistuvista on lähteistössä vähän,
mutta syynä saattaa toki olla lahdetietojen, ei itse

rakennusten puuttuminen. Aatelisvaltaisissa pitä-
jissä Tenholassa, Paraisilla ja Pernajassa oli jon-
kinlaiset köyhäintuvat, mahdollisesti myös Loh-
jalla seka Pohjanmaan Vahakyrossä. Savosta on
säilynyt tietoja myös kihlakunnittain keräryistä
vaivaisviljoista, joilla avustettiin koyhaintupiin
majoitettuja.

Kaupunkien k<;yhainhoitoon vaivaistalon kal-
tainen laitos soveltui paremmin, sillä sen huolto
oli helpompaa tiiviisti rakennetussa yhteisössä
kuin suurissa maaseutupitäjissä. Mutta Suomen
kaupungeissakin laitosten perustamista vastustet-
tiin ankarasti - Ulvilan ja Rauman vaivaiset kiel-
täytyivät jyrkästi moiseen laitokseen menemästä,
ja myös Oulun kerjäläiset epäilivät suunnitellun
vaivaistalon olevan jonkinlainen pakkoryölaitos.
Kerjäläiset eivät mielellään luopuneet kulkemisen
vapaudestaan, ja kaupunkilaiset epäilivät laitok-
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Vuoden l57l kirkkoiäriestys teroitti seurokuntien vos-
tuuto voivoisistoon. Pitkin 1600-lukuo söödeftiin useito
osefu/<sio jo lokejo, ioisso voltion jo seurokuntien vos-
tuun rojojo tösmennettiin siten, ettö kruunun yllöpitömiö
hospitooleio lukuunoltomolto vostuu ovunlorvitsijoisto
kuului poikollisyhteisölle, seurokunnolle. Kirkkoloki vuo
deho 1686 pyrki möörittelemöön torkemmin myös topo-

io, joillo velvollisuudet tuli hoitoo. Loki, jonko suomennos
on vuodelto 1687, möörösi seurakunnot rokentamoon
voivoistaloio (Woiwoisten huoneito io Soirosten tupio).
Mööröystö ei juurikoon noudotettu.

sista koituvien kustannusten ylittävän niistä koi-
tuvan hyödyn. Loppujen lopuksi kaupungeista-
kin vain Pori ja Vaasa rakensivat köyhäintalon
1650-luvulla ja Oulu l690luvulla.ae Ktuunun-
hospitaalit toki palvelivat jossain määrin myös
kaupunkien kayhainhoitotarvetta, vaikka 1 600-
luvulla spitaalin yleisyys piti huolen siitä, ettei
niissä juuri ollut tilaa tavallisille vaivaisille.5o

Kerjuu höyhAinhoitona

Vuoden 1624 konstituutio oli yrittänyt painostaa
laitosten perustamiseen mm. kieltämällä kaikki-
naisen kerjuun täflellisesti, mutta säädös jäi
kuolleeks i kirj aimeks i. Vuo den | 6 42 kerjtusäan-
nössä jouduttiin tunnustamaan tosiasiat - kerjuu
sallittiin luvanvaraisena, ts. yhtenä vaivaishoidon
keinona. Myös vuonna 1698 uudistettu kerjuu-
sääntö salli luvanvaraisen kerjuun kotipitdjässä,
vaikka vuoden 1686 kirkkolaki puhui kategori-
sesti köyhäintuvan rakentamisvelvollisuudesta.
Säädösten olennainen puoli oli se, että ne yksise-
litteisesti asettivat vaivaishoidon kotiseurakunnan
tehtäväksi.

Suomessa lain kirjain tuli vain vähäisessä mää-

rin toteutetuksi. Vaivaishoito perustui pääosin Iu-
vanvaraiseen kerjuuseen ja vahaisiin avustuksiin
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kirkkoj en vaivaiskassoista. Sairauden, työkyryttö-
myyden ja koyhyyden yhteistulos, uaiuaisuus, oli
yksik;lle onnettomuus, josta muodostui yhteis-
kunnallinen asema. Vaivaisuuden lievittämisessä
suvun, perheen tai kylayhteisön merkirys oli rat-
kaisevan suuri, kirkonkc;yhiksi joutuivat ne on-
nettomat, jotka olivat muualta kotoisin, suvutto-
mia tai muutoin yhteisön ulkopuolisia.

Kun Ruoveden kirkkoherra vuonna 1635 mer-
kitsi pitäjän henkikirjaan loppukaneetin: "Monia
kymmeniä on täällä sellaisia kurjia koyhia, lop-
puun eläneitä vanhoja, sokeita, rampoja, Jumalan
vaivaisia, joiden nimien kanssa korkealla Esival-
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Otettaon tiukentovo voltiovolto kielsi l620Juvullo ker- 
I

juun kokonoon, mutto pion huomotfiin kiellon mohdotto
muus. I 642 sollittiin luvonvoroinen kerjuu kotipitöjössö
jo nöin keriuu loillistettiin voivoishoidon keinoksi. 1600-
luvullo se olikin keinoisto tehokkoin, kosko seurokuntien
vöhöisistö voivoiskossoisto ei luuri riittönyt joettovoo.
Työkyvyltömyys io köyhyys merkilsivot yhteen osuessoon
yksilölle todellisto onnettomuullo, josto seurosi ioutumi-
nen yhteiskunnon olimmolle portoolle. Perhe, suku toi lö- 

]

hiyhteisö huolehti suurimmosto ososto vonhoio, soiroito 
I

jo orpolopsio, mutto ios nöitö turvoverkostoio ei ollut
toriollo, oli kohtolono joutuminen kirkonkayhaksi.
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lalla ei ole mitään tekemistä", kirjasi hän sosiaa-

lista todellisuutra. Samalla han kirjasi sen tosiasi-
an, että kruunua kiinnostivat vain ne alamaiset,
jotka kykenivät veronmaksuun, ryohrin tai sota-

palvelukseen. Vaivaishoito jäi seurakunnan huo-
leksi. Kirkolla ei heikkoutensa kaudella, 1600-lu-
vun alkupuolella, ollut kovin pajon esivaltaa

enempää tekemistä näiden monien kymmenien
kanssa. Todennak<;isesti suurin osa heistä sai vä-

häisen turyansa pitäjän taloista ja §listä. Kirkon
vaivaisavun merkirys heidän turvallisuudelleen oli
lähes olematon.

Puhdasoppinen luterilainen usko toki velvoitti
kristiryt laupeuteen ja armeliaisuuteen tositarvit-
sevaisia kohtaan, koyhalle antaminen oli edelleen

Jumalalle otollista. Tahan periaatteeseen nivou-
tuivat vanhemmatkin auttamistraditiot, jotka
vaihtelivat katon tarjoamisesta kurjan turvaksi
uhraamiseen köyhille juhlapyhinä ja koyhien
osuuden jakamiseen elonkorjuun aikana, joka
tunnerriin viela tBO0-luvultakin. Ristiinasta, Sa-

vosta, kertoo perinne "ajaltajolloin ristinusko tu-
Ii Suomeen" erään isännän .jatkaneen vanhaa ta-
paa syöttää kansaa juhlapyhinä, vaikka tapa kävi
kalliiksi. Liekö tämän tradition riisuttu versio ol-
lut Ruokolahdella 1800-luvulla tavattu tapa kut-
sua kc;yhia katsomaan, kun talon väki juhlii.''
Olennaista on, että konkreettinen auttaminen oli
edelleen perinteisiin ja yhteisöllisyyteen perustu-
Yaa.
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III VAESTÖNKASVUN JA
TYÖVO IMAPULAN AIKAKAUS I

( I 72}-luuuha I 800- luuun alhuun)

Entinen suurualta

Uudenkaupungin rauha vuonna 1721 sinetöi
Ruotsin aseman entisenä suurvaltana. Lukuun
ottamatta pientä Pommerin aluetta Itämeren ete-
läpuoliset valloitukset olivat mennyttä. Valtakun-
nan vilja-aittana ollut Baltia ja tullituloja tuoneet
hallinnat eteläisen Itämeren jokisuilla oli mene-
tetty, samoin huomattava osa Itä-Suomea, sen

mukana Viipuri.
Rauhan ajan koittaessa valtakunnan kanta-alu-

een väkiluku oli laskenut. Maan piti nyt ruveta
itse tuottamaan elintarvikkeensa, ja kun 1720-
1730-lukujen ilmasto-olotkin olivat edulliset,
törmäsivät kartanoiden ja tilojen omistajat ryö-
voimapulaan. Renkejä ja piikoja ei ollut helppo
saada, työvoiman kysyntä kohotti ryövoimakus-
tannuksia ja palkolliset ryhryivät, niin valitettiin,
perin helposti itsellisiksi (mäkitupalaiseksi tai loi-
seksi).5'

Suurvallan romahdus vei mennessään myös
yksinvaltiuden. Kuninkaan valta oli heikoimmil-
laan. 1740-luvun alkuun saakka maan ohjakset
olivat ylhaisaatelin käsissä. Niinpä oli selvää, ke-
nen etuja omaksutulla ryövoimapolitiikalla halut-
tiin palvella. Valtakunnalliset palkkataksat vahvis-
tettiin vuonna 1723, palkollisten kurissa pitämi-
seksi määrättiin kurittomien renkien armeijaan
lähettämisesta 1727, ja kuten aiemmin jo todet-
tiin, määrättiin vuoden 1739 palkollissäännössä
talonpojatkin lähettämään "ylimääräiset" Iapsensa

suurtilojen ryövoimaksi. Tama tapahtui siten, et-
tä talonpoikaistiloille määrättiin työvoimakatot:
yhden täysikasvuisen miehen taloudessa sai olla
vain kaksi täysikasvuista ja yksi keskenkasvuinen

renki tai piika, kahden täysikasvuisen miehen ta-
loudessa yksi täysikasvuinen ja kaksi keskenkas-
vuista palkollista. Tälonpojan omat lapset luettiin
kiintiöön mukaan. Vuonna 7747 talonpoikien
omia lapsia koskeneet rajoitukset poistettiin,
mutta muutoin kyseinen palkollissääntö oli voi-
massa vuoteen 1805 saakka.53 Vuodesta 1739 al-
kaen käytännöllisesti katsoen jokainen yli 15-
vuotias Ruotsin kruunun omaisuudeton alamai-
nen oli palvelupakon alainen - vain pientä las-

tansa hoitavat yksinäiset naiset olivat tässä suh-
teessa vapaita!

Yhteiskunnalliset voimasuhteet muuttuvat jos-
kus nopeasti. Onneton Hattujen sota 1741 -
1743, joka johti itärajan siirrymiseen yha lan-
nemmäksi, Kymijoelle, johti myös poliittiseen
kriisiin, jota ratkaisevasti syvensi talainmaan ta-
lonpoikien kapinaliike. Seuraavina vuosikymme-
ninä talonpoikaissäädyn taloudellinen ja poliitti-
nen painoarvo kasvoi selvästi, mikä näkyi mm.
vuonna 1747 palkollissääntöön tehdyissä lieven-
nyksissä. Myös valtion virkamieskunnan määrä ja
poliittinen merkirys kasvoi. Alempien säätyjen
nousu alkoi 1760-luvulla uhata jo aateliston etu-
oikeuksia. Tilannetta käytti hyväkseen nuori
Kustaa III, joka sai vuonna 1772 tekemänsä val-
lankaappauksen tueksi runsaasti nuorempaa up-
seeristoa.

Vuonna 7772 palarrettiin yksinvaltius, mutta
aateliston toiveet oman vanhan valta-asemansa
palauttamisesta eivät toteutuneetkaan. Päinvas-
toin, Kustaa III joutui hakemaan oman asemansa

puolustamiseksi tukea alemmilta säädyiltä. Vuon-
na 1789 poliittinen liittoutuma kuninkaan ja
alempien säätyjen välilla tuotti kuuluisan Yhdis-
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tyr- j" vakuuskirjan. Tämän sosiaalihistoriallinen
merkitys tuli olemaan suuri. Siinä vahvistettiin
perintötalonpoikien kiistaton omistusoikeus tiloi-
hinsa ja samalla vahvistettiin kruununtilojen hal-
tijoiden asemaa. Kruununtilojen lunastamista pe-
rintötiloiksi helpotettiin ja myös aateliston yksin-
oikeuksiin kuuluneen verovapaan rälssimaan

hankkiminen sallittiin muille säädyille.
Talonpoikaiston taloudelliselle ja sosiaaliselle

asemalle nämä säädökset merkitsivät jo pidem-
pään tapahtuneen kehiryksen vahvistusta sekä sa-

malla uutta ponnahduslautaa ylöspäin. Juuri
kruununtilojen perinnöksiostot merkitsivät suur-
ta muutosta talonpoikien juridisessa asemassa.

Väestönkasuu lisää tilattomien määrää

Suomi joutui vuosina 174l-1743 ja 17BB-
1791 kokemaan sodat Venä.iää vastaan, mutta
kuitenkin 1720-luvulta alkanutta aikakautta voi
pitää perin rauhallisena verrattuna aikaisempaan
yuosisataan. 170Oluvulla maa ei kokenut myös-
kaan pahoja katovuosia, vaikka paikalliset kadot
toki piinasivat eikä hatäleipä ollut vierasta suurel-
le osalle keski- ja pohjoissuomalaisia normaali-
vuosinakaan. Olojen vakaus antoi pohjaa ennen
näkemättömän voimakkaalle väestönkasvulle.
1720-luvun alun runsaasta 300 000:sta Suomen
väkiluku kolminkertaistui B0 vuodessa. Kun
Ruotsin vallan aika Suomessa päättyi vuonna
1809, oli Suomen alueella jo yli 900 000 asukasta.

Väestönkasvu lisäsi nimenomaan maaseutuväes-

töä. Vuonna 1727 Suomen väestöstä asui kau-
pungeissa 5,6 o/o, vuonna 1B 10 enää 4,5 o/o, vark-
ka kaupunkien väkiluku toki määrdllisesti oli kas-

vanut.
1700-lukua pidetään s)ystä yleisen vaurauden

kasvun aikana. Keskivarallisuuden kasvu kuiten-
kin peittää taakseen sen tosiasian, että väestön-
kasyu merkitsi tilattoman väestön, kr;yhien ih-
mist€n määrän lisääntymistä. Koska tästä väestös-

VAESTÖNKASVUN JA TYÖVoIMAPULAN AIKAKAUSI

tä tulivat pääosin myös vaivaiset, kerjäläiset, tur-
vattomat lapset jne, oli §seessä myos koyhyyden
mittasuhteiden kasvu. Lisäksi maan eri osat oli-
vat taloudelliselta tasoltaan ja sosiaaliselta koostu-
mukseltaan perin erilaisia.

Arvo M. Soinisen'a mukaan maatalouden am-
matissa toimivien miesten sosiaalinen jakaantu-
minen muumui 1700-luvun jalkipuoliskolla seu-

raavasti:

TAULUKKO ] .I .

Maas eudun ammatiss a toimiuat mie h et sosiaali-

ryhmiaäin uuosina 1754 ja 1805

1754 o/o 1805 o/o

Kokotilan-
viljelijöitä
Torppareita
lvovakea
Makitupalaisia,
itsellisiä, loisia

33079
4553

56353

32.5
4.5

55.4

60711
24224

109 989

28.4
tr.3
5r.4

7 823 7.6 19022 8.9

Yhteensä l0l B0B 100.0 213946 100.0

174}-luvulta alkaen lievennettiin monia maa-

seudun sosiaalisten suhteiden kehirystä kahlin-
neita vanhoja säädöksiä. Tävoitteena oli yleinen
maataloustuotannon lisääminen ja samalla väki-
Iuvun kasvattaminen. Talonpoikaistilojen halko-
miskieltoa lievennettiin samaan aikaan kun ta-

Ionpoikien oikeus pitää kaikki lapsensa kotonaan
palautettiin. Tävoitteena oli tilaluvun kasvattami-
nen. Täulukossa näkywään talon työväen (piiat ja
rengit) suuruuteen vaikuttaa oleellisesti se, että ti-
lallisten omat lapset sisällytettiin tähän ryhmään.

Isojaon aloittaminen 175O-luvulla tähtäsi tilo-
jen itsenäisyyden lisäämiseen, koska siinä koot-
tiin tilojen viljelykset ja niiryt yksiksi kokonai-
suuksiksi. Aiemmin sarat olivat olleet jaettuina si-
ten, että kylan tilallisten oli pakko hoitaa kynnöt,
kylvöt ja korjuut samanaikaisesti. Isojako ja sen

37



lsoioon voikutus mootilo-
jen tilusrokenteeseen nö-
kyy oheisisto Pirkkolon pi-
töjon Houroisten kylän
ko rtoi sto. Vo se m m o npuo-
leinen kortto on loodittu
vuonno 1732, ennen iso-

ioon toi mittomisto. Kylön
tolot A (Viinikko), B (Kes-

kinen) io C (Seppälö)
ovat tiiviissö rvhmössö
Houroisten lohden eli Liu-

ku spohio n pohioi sronnol-
/o. Niitö ympöröivöt ky-
lön peltovoiniot, ioisso to-
lojen tilukset ovot sorko-

ioon mukoisesti monino
pieninö koistoleino. Voi-
nioito reunustovot kylön
niityt io yhleismetsöt. Vo-
semmollo nökyy myös ky-
löruodun yllöpitömä soti-
losforppo.

O i keo n p u ol ei n e n ko rtto
on vuodelto 1769 io ku-
voo tilonneflo isoioon toi-
mittomisen iölkeen. Tolot
on nurn.roitu, io pellot,
niityt io metsöt on ioettu
kulleki n tololle numeroi n-

ni n osoittomi no lohkoi no.
Korfosso nökyy myös
noopurikylien tiloien
omistuksio. Voikko tolot
eivöt sooneet koikkio ti-
luksioon yhteen, i sojoko
edisti yksilalli sen viljelyto-
von leviomistö, metsön
roivousto pelloksi io nii-
tyksi sekö torppien perus-
tomisto. Mootilotolouden
itsenöistyessö myös Hou-
roisten kiinteo kylöyhtei-
sö holosi. Korton lootimi-
sen jölkeen tolon l4 (Vii-
nikko) tontti io rokennuk-
set si i rretti i n Li uku spohjo n
etelöpuolelle, tolo l5
(Keski nen) muutti osumuk-
senso kylöolueen pohiois-
osoon io voin tolo 16
(Seppölö) jöi poikoilleen.
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seuralaiseksi 1770-luvulla tullut ns. Iiikamaiden
erottaminen kruunulle merkitsi kylien yhteismai-
den jakamista, jolla puolestaan oli syviä vaikutuk-
sia tilattomien elinmahdollisuuksiin.

Merkittävä helpotus talonpojille oli, että torp-
pien perustaminen sallittiin myös talonpoikais-
maalle. Aiemmin torppia oli saanut perustaa lä-
hinnä aatelistiloille. Mäkituvat laillistettiin vuon-
na 1762 ja avioituneiden itsellisten palvelupakko
poistettiin 1770. Myös palkollisten oikeus muut-
taa läänistä toiseen sallittiin.

Naiden helpotusten ja uudistusten tuloksena
maaseudun sosiaalinen kerrostuneisuus lisääntyi
voimakkaasti. Tälonpoikaiston alapuolelle kasvoi
nopeasti torppariluokka, sen alapuolelle itsellis-
luokka. Etenkin talonpoikaistilojen torpparit oli-
vat alkuvaiheessa sangen hyvässä asemassa. He
olivat yleensä talonpoikien perinnönjaossa omaa
tilaa vaille jääneitä poikia, joille turvattiin oma
tupa, oma lupa antamalla torppa. Seuraavalla
vuosisadalla torppariväestö kuitenkin erottautui
selvästi omaksi alaluokakseen.

Torppien itsenäistyminen oli harvinaista, eikä
siis lisännyt mainittavasti maan tilalukua. Sen si-
jaan tilojen halkominen etenkin Pohjanmaalla ja
Itä-Suomessa vilkastui, samoin uudistilojen pe-
rustaminen, jota kruunu aktiivisesti tuki. Tilalu-
vun voimakas kasvu 1700-luvun jalkipuoliskolla
oli tehokkain tilattoman väestön kasvua rajoitta-
nut tekijä. Samaan suuntaan pienemmässä märin
vaikutti kasiry<;laisten määrän hidas mutta selkeä

kasvu.

Väestötilaston tiedot osoittavat, että itsellisvä-
estön suhteellinen kasvu oli 170O-luvulla vielä
pientä. Kuitenkin voidaan havaita, että samaan
aikaan kun palkollisten osuus supistui, tilapäis-

ryövoiman asemassa olleiden itsellismiesten osuus
kasvoi. Soinisen laskelmat koskevat vain miehiä.
trkkaa tietoa siitä, kuinka palkolliset jakaantui-
vat piikoihin ja renkeihin ei ole, mutta itsellisvä-
estössä naisilla oli selvä enemmistö.

Tilaton väestö oli näin ollen kokonaisuudes-

saan selvästi laajempi kuin ylla esiteryn tilaston
luvut kertovat. Köyhälistöryhmien väestöosuus,
j ohon sisälrywät kaupunkiryöväki, vaivaishoitolai-
set sekä itsellisväestö kokonaisuudessaan, oli sekä

1750-luvun alussa että puoli vuosisataa myöhem-
min noin 12-13 o/o. Mikäli ruotusotamiehet ja

entiset sotilaat lasketaan mukaan, kohoaa kr;yha-
listön osuus, riippuen siitä missä päin maata ol-
tiin, 3 - 5 prosenttiyksiköllä.

Pai h a llis h a lli n to, ta lo np oj at j a ti lattomat'1

1700-luvun taloudellinen ja poliittinen kehirys
lisäsi nopeasti maaseudun väestön sosiaalisten
kerroksien kirjoa. Tälonpoikasto kohosi selvästi
"omistavaksi luokaksi", jonka edut alkoivat yhä
selkeämmin erkaantua paisuvan tilattoman väen

eduista. Muutokset yhteisöllisten käytäntöjen ja
perinteiden tasolla olivat kuitenkin hitaita.

Talonpoikaiston merkiryksen kasvun yhtenä
taustatekijänä oli paikallishallinnon tehostumi-
nen. Seurakunnallinen hallinto, jonka tärkeimpiä
elimiä olivat pitäjänkokoukset sekä paikka pai-
koin kirkkoneuvostot, alkoi ottaa yhä enemmän
ns. maallisia tehtäviä hoitaakseen. Kun 1600-lu-
vulla karajat olivat pitkään palvelleet perinteisenä
paikallisen itsehallinnon elimenä, niin 1700-lu-
vun kuluessa karajien luonne oikeusistuimena
korostui ja itsehallintoelimenä heikkeni.

Vuoden 17 23 laki papiston erioikeuksista (pri-
vilegioista) määräsi kirkkoherrat järjestämään pi-
täjänkokoukset säännöllisesti. Vuosisadan kulues-
sa pitäjänkokoukset alkoivat myös sikäli muuttua
luonteeltaan, että perinteisestä yksimielisrysperi-
aatteesta alettiin hiljalleen luopua.ia - paitsi peri-
aatteessa, myös käytännössä - enemmistöpäätök-
set alkoivat tulla sitoviksi. Kun päätösvalta oli
maataomistavilla ja äänimäärä sidottu tilojen
mannaalilukuun, merkitsi täi.:ä ainakin periaat-
teessa vauraampien tilallisten vaikutusvallan kas-

vua paikallishallinnossa. Tama seikka ei ollut

40



VAESTÖNKASVUN ]A TYÖVoIMAPULAN AIKAKAUSI 

-

vailla merkitystä, kun ajatellaan vaivaishoidon
järjestämistä, josta tuli yhä tärkeämpi, ja samalla

taloudellisesti raskaampi osa paikallishallinnon
ryokenttaa.

Paikallishallinnon aseman vahvistaminen oli
välttämätöntä myös valtiovallan näkökulmasta.
Se, että moner kr;yhainhoitoa koskeneet säädökset
jäivät edellisellä vuosisadalla pelkiksi periaatteiksi,
osoitti, että ilman paikallisyhteisöjen omaa pa-
nosta valtiovallan tavoitteet jäivät puolitiehen.
Paikallisen itsehallinnon tehostamisen avulla py-
rittiin, ja pitkalla tähtäimellä myös päästiin, yhä
parempiin tuloksiin lakien käytäntöön saattami-
sessa.

Itsehallintoon liittyi kuitenkin valtiovallan
kannalta keskeinen heikkous - paikalliset itsehal-
lintoelimet saattoivat yhtä hlwin hylata ylhaalta
annetut määräykset. 17O0-luvulla etenkin talon-
poikaisvaltaisilla alueilla oli aivan tyypillistä, että
paikallistason päätöksenteossa mieluummin pi-
täydyttiin perinteeseen kuin ryhdyttiin esivallan
antamien määräysten toimeenpanoon. Mutta
vaikka näin oli, oli prosessin oleellinen puoli kui-
tenkin se, että talonpoikaiston asema paikallishal-
linnon avainryhmänä korostui. Tilattoman väes-

tön lisäänryessä talonpojilla alkoi myös olla yhä
enemmän vallankäytön kohteita, millä epäilemät-
tä oli seurauksia myös yhteisöjen sosiaalisia suh-
teita ajatellen.

Kerl ä läisp o litii k k aa j a p ak k o ty ö tä

Ruotsin valtakunnan koyhainhoitopolitiikan pää-
linja jatkui 174O-luvulle saakka muuttumatto-
mattomana. Oleellisena kysymyksenä oli edelleen
"oikeiden köyhien" .ia "laiskureiden" välisen eron
tekeminen. Oikeita köyhiä varren tuli seurakun-
tien vaivaishoidon olla järjesryksessä, irtolaisten ja
työkykyisten kerjäläisten metsästämiseksi maa-
herrat ja kirkkoherrat määrättiin 1730-luvulla
luetteloimaan kaikki läänien ja seurakuntien it-

selliset. Ankara palkollispula kummitteli näiden
määräysten takana, ja tämän lin.ian tehostamisek-
si laajennettiin 160O-luvulta periyrynyttä pakko-
työlaitosverkostoa.

1 690-luvulla tehdyt suunnitelmat pakkoryölai-
tosten lisäämiseksi kaivettiin esille 172O-luvulla,
suunnitelmia hiottiin ja valtakuntaan alettiin ra-
kentaa kokonaista laitosverkostoa. Ensimmäisenä
valmistui Tirkholman pakkoryölaitos 1724 ja seu-

raavien 30 vuoden aikana perustettiin lisäksi seit-
semän muuta laitosta, näiden joukossa Tirrun
kehruuhuone vuonna 17 38."'

Irtolaisnaisille tarkoitetun pahamaineisen Tu-
run kehruuhuoneen lisäksi ei Suomeen pakko-

ryölaitoksia enää Ruotsin vallan kaudella perus-
tettu, sen sijaan Suomenlinnan linnoitustöissä pi-
dettiin myös pakkotyövankeja, joiden joukossa
oli irtolaisuudesta tuomittujakin.

Irtolaisten ja työkykyisten kerjälaisten jahtaa-
minen jatkui toki läpi 1700-luvun, mutta sen in-
tensiivisyys heikkeni ja k«iyhainhoitopoliittisesti
irtolaispolitiikka jäi taka-alalle. Koska irtolaispoli-
tiikalla oli kiinteä yhteys palkollispolitiikkaan, sii-
tä tuli jossain määrin perifeerinen kysymys, kun
palkollispula alkoi 170O-luvun jalkipuoliskolla
helpottua. Kun työvoimapulasta alettiin olla
kääntymässä ylitarjonnan suuntaan, saatettiin
tiukkoja irtolaissäädöksiä kritikoida ja vaatia
palkkojen ja työaikojen vapauttamista kahlehti-
vista säädöksistä. Tästä keskustelusta on tunne-
tuimpia puheenvuoroja Anders Chydeniuksen
1770-luvulla esittämä, epäilemättä kärjistetry
Iuonnehdinta palkollisten asemasta:

"Jos kenelle oli sattunut se kohtalo, että hän
oli syntynyt rengin, torpparin tai itsellisen lapsek-

si, tahi se kova onni, että oli syntynyt talonpojan
kolmanneksi, neljänneksi tai viidenneksi lapsek-
si, oli hän synrFnyt orjaksi. Sellaisia henkilöitä
ajettiin takaa irtolaisina, he olivat velkapäät sota-

palvelukseen, heitä pestattiin, ostettiin, mlytiin,
pantiin kirjoihin, harjoitettiin, kuritettiin, kiusat-
tiin ja vihdoin he kuolivat pois."'r
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Väestöp o litii kan läp imurto
huomio lastenltuoboon 5u

Maatalouden tehostamiseksi tehdyt merkantilis-
tisen sääntelyn lievennykset tähtäsivät osalraan
väestönkasvun lisäämiseen. Kun valtakunnan vä-
kiluku laskettiin 175O-luvun alussa, oli väestö-
määrä järkyttävä yllarys. Kruunulla oli kuviteltu
olevan paljon enemmän alamaisia. Väestöpolitii-
kasta tuli pariksi vuosikymmeneksi valtiovallan
silmäterä.

Väestönkasvun aikaansaaminen oli tavoite, .io-
hon pyrkiminen osaltaan laajensi näkemystä val-
tiovallan tehtävistä. Tällä oli eriryinen merkitys
k<;yhainhoitopolitiikan laajentumiselle alkeellisen
sosiaalipolitiikan suuntaan. Lapsikuolleisuuden
alentamisesta tuli poliittinen tavoite, johon täh-
dattiin väestöön suunnatulla valistuskampanjalla,
jossa papistolle varattiin keskeinen asema, murta
johon lääkarikunta toi oman panoksensa korosta-
malla rintaruokinnan merkirystä. Myös kärilö-
koulutusta pyrittiin tehostamaan, vaikkakin vaa-
timattomin tuloksin. Juuri tässä vaiheessa synryi
huolestuneen yläluokan keskuudessa käsirys, emä

rahvas ei osannut tai välittänyt hoitaa lapsiaan
kunnolla. Tässä §symyksessä jos missä näyttäyqri
havainnollisesti 1700-luvun loppupuolen luonne
niin valistuksen kuin hyödynkin aikakautena.

175O-luvulla uskottiin sekä valtiopäivillä että
säätyläisten keskuudessa lastenkotien ratkaisevaan
merkirykseen turvattomien lasten pelastamisessa.

Tirkholman vanhaa Suurta lastenkotia uudistet-
tiin, ja vapaamuurarit perustivat uuden lastenko-
din pääkaupunkiin. Myös Helsingissä vapaamuu-
rarit keräsivät 1760-luvulla laajasti rahaa tarkoi-
tuksenaan lastenkodin perustaminen, murra ke-
räys ei tuottanut tarpeeksi. Sen sijaan Augustin
Ehrensvärdin perustama lastenkoti, joka oli tar-
koitettu Suomenlinnaan sijoitetun Tykistöryk-
mentin sotilaiden lapsille, toimi vuodet 1752 -
1765.

Valtiopäiville jätettiin lisäksi joukko muita esi-

tyksiä lastenhoidon järjestämiseksi. Tyypillistä
näille esiryksille oli niiden keskitryminen värvät-
tyjen ja ruotusotilaiden lasten huoltoon. Täustalla
oli, paitsi huoli armeijan miehistön tasosta ja rek-
ryyrtien turvaamisesta, myös se tosiasia, että sora-

väki muodosti uuden köyhälistöryhmän ja eten-
kin värvättyjen joukko-osastojen sotilaiden ja
heidän perheidensä olot olivat perin kehnot.

Lastenhuoltoon tarvittiin voimavaroja. Näitä
etsimään, toimivia laitoksia valvomaan, ja samalla
vaivaishoitolainsäädäntöä uudistamaan perusrer-
tiin vuonna 1756 Hospitaali- ja lastenkotidepu-
taatio, valtakunnan ensimmäinen "sosiaalihalli-

tus". Tämän sääryvaltiopäivien alaisen elimen
työn tuloksena valmistui vuonna 1763 hospitaali-
ja lastenkotiasetus, joka korvasi aikaisemmat k<;y-

häinhoitosäädökset.
Uuden lain mukaan vaivaishoitoon oikeutetru-

ja olivat 1) vanhuudenheikot, kroonisesti sairaat
ja vammaiset, jotka eivät itse kyenneet hankki-
maan elatustaan ja joilla ei ollut heitä hoitamaan
kykeneviä omaisia, 2) mielisairaat ja parantumat-
tomia tarttuvia tauteja sairasravat ja 3) koyhat,
hoitoa tarvitsevat lapset.

Näin selkeä apuun oikeutettujen erittely oli
uutta, ja silla oli selkeä tavoire. Valtakunnan hos-
pitaalilaitos oli liian kalliiina ja hyödyttömänä
joutunut ankaran arvostelun kohteeksi. Nyt hos-
pitaalit haluttiin varata ainoastaan mielisairaille ja
parantumattomia tarttuvia tauteja, lähinnä spi-
taalia, sairastaville. Muihin ryhmiin kuuluvat
hoidokit tuli toimittaa kotiseurakuntiinsa. Näin
arveltiin hospitaalien menojen vähenevän ja sääs-

tövaroja ajateltiin käytettävän lastenhuollon te-
hostamiseen. Näin itse asiassa jossain määrin
1770-1880-luvuilla tapahtuikin, mm. Seilin
hospitaalista tuettiin muutamien kymmenten or-
polasten huoltoa.

Uutta oli sekin, että usko lastenkotien siu-
nauksellisuuteen oli hiipunut. Tiedot Tükholman
lastenkotien lapsikuolleisuudesta, vaikka se olikin
saatu laskemaan 41:stä 13:een prosenttiin laitosta
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kehittämällä, kallistivat huoltoajattelun vaaka-
kuppia "kotihoidon" tukemiseen. Käytännössä
tämä merkitsi muutoinkin käytössä olleen kasva-
tuskotikäytännön, elätehoidon, saattamista ikään
kuin valtion virallisesti hyväksymäksi huolto-
muodoksi. Saarylaishyväntekeväisyys, joka eli sel-

vää nousukautta 1700-luvun jalkipuoliskolla,
keskittyi puolestaan kc;yhien lasten kouluttami-
seen. Tähän tarkoitukseen käytettiin Helsingin
vapaamuurareidenkin keräämiä varoja, ja sama
tarkoitus oli mm. kartanoiden ja ruukkien yhtey-
teen perustetuilla alustalaislasten kouluilla.

Lastenhuollon rahoitustarpeet olivat eräs köy-
hainhoitolainsäädännön uudistamisen tärkeim-
mistä pontimista. trkoittamaton sivuvaikutus
omaksutusta politiikasta, hospitaalien varojen
säästämisestä, oli se, että heikommat hospitaalit,
kuten Tirrun ja Helsingin, joutuivat lakkautta-
maan toimintansa. Spitaalin katoaminen koti-
maisten tautien kartalta johti jäljelle jääneet hos-
pitaalit kehitrymään puhtaasti mielisairaiden eris-
tyspaikoiksi. Sairaiden parantamiseksi puolestaan
alettiin 1 760-luvulla luoda lääninsairaalaverkos-
toa.

Hospitaali- ja lastenkotiasetus korosti lasten-
huollon tärkeyttä ja jälleen kerran velvoitti seura-
kunnat huolehtimaan omista vaivaisistaan. Laki
itse asiassa sisälsi jopa erityisen vaivaishoitoveron
keräämisen seurakunnissa, mutta tämä periaate
poistettiin laista jo vuonna 7766.

Lastenhuollon kehittämisaloitteet eivät kuiten-
kaan pysähryneet vain perinteisen vaivaishoidon
alalle ja sen uudistamiseen. 175O-luvulla esitettiin
mm. eriryisen veron keräämistä lastenhuollon
tarpeisiin ia ns. vanhanpoianveron säätämistä sa-

massa tarkoituksessa. Esirysten jaloa tarkoituspe-
rää toki ylistettiin, mutta erillisverot olivat poliit-
tisesti mahdottomia. Ajatus koyhien nuorten pa-
rien tukemisesta valtakunnan väkiluvun kasvatta-
miseksi johti kuitenkin myös konkreettisiin tu-
loksiin. Valtiopäivät nimittäin hywäksyivät vuon-
na 1770 lain, jonka perusteella talonpoikien,

torppareiden, kalastajien ja kaupunkityöväen
henkilökohtaisia veroja alennettiin, mikali heilla
oli huollettavanaan vähintään nelja alaikaistä las-

ta. Verohelpotus oli voimassa, kunnes nuorin lap-
sista täytti kahdeksan vuotta. Huoli väestönkas-
vusta johti näin ensimmäiseen sosiaalipoliittiseen
"tulonsiirtoon".

S ääty -y h te is kunnan turuaj ärj es te lm ä t

Lastenhuollon kehittämisen näkyviä esitaistelijoi-
ta olivat mm. Ehrensvärd-veljekset, molemmat
värväryistä joukoista koostuvien rykistön joukko-
osastojen päälliköitä. Armeija muodosti itsessään

voimakkaan korporaation, ja yksittäiset joukko-
osastot puolestaan kehitryivät 1700-luvulla voi-
makkaasti samaan suuntaan. Eräänä ilmenrymänä
joukko-osastokorporaatioiden voimistumisesta
olivat, paitsi rykistörykmenttien lastenkodit ja
lastenhuoltokassat, myös muissa joukko-osastois-
sa 1750- 1760-luvuilla yleisryneet leski- ja orpo-
kassat.

Leski- ja orpokassat kuuluivat perinteisesti
oleellisena osana kaupunkien ammattikuntien
toimintaan, mutta 17OO-luvulla ne yleistyivät uu-
sille aloille. Sekä armeija ja papisto että kasvava

virkamiehistö pyrki luomaan omat vastaavat jär-
jestelmänsä leskien ja lasten tulevaisuuden tur-
vaksi."

Armeijan upseeriston piirissä oli 170O-luvulla
lisääntywässä käytössä virkaostojärjestelmä. Virka-
uralla yleneminen johti kasvaviin maksuihin ja
monen upseerin velkaantumiseen. Myös papin-
virkojen ostaminen yleistyi, ja taloudelliset seu-
raukset olivat monessa tapauksessa samat. Papis-
ton piirissä tosin oli ollut tapana turvata lesken ja
lasten asemaa paitsi ns. armovuosilla ja hiippa-
kunnissa kerätyilla "leskentynnyreillä", myös
konservoinniksi kutsutulla tavalla. Konservoin-
nilla tarkoitettiin sitä, että papin virkaa haluava
sitoutui naimaan edeltäjänsä lesken tai ryttären ja
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Koupunkiloisten ommottikuntien leski- io orpokossojen
esimerkin mukoisesti olkoivot lT)}Juvullo myös popisto,
upseerit io virkomiehet iöriestöö omio korporotiivisio lur-
voiöriestelmiö. I S)}luvullo virkomieslen io popiston
leskt io orpokossoisto kosvoi merkittöviö poitsi jösen-
tensö turvon konnolto myös rohoitusloitoksino. Kuvossa
avustuksen iokoo Pietarsaoren kösityöloiskossoslo.

sitä kautta huolehtimaan heidän toimeentulos-
taan. Konservointiin suhtauduttiin kriittisesti jo
omana aikanaan, ja sen käyttö vähenikin 1700-
luvun lopulla.n" Sääryläispiirien paheksunta ei
kuitenkaan ulottunut talonpoikiin, joiden kes-

kuudessa "konservoinnin' kaltainen naimakaup-
pojen tekeminen oli yleistä viela 1800-luvulla-
kin.'"

Upseeriston ja papistonkin piirissä oli siis mo-
nia uhkatekijöitä, jotka näyttivät vain lisäänt1wän

1700-luvun kuluessa. Virkamiesvaltion paisuessa

myös yhä useampaa valtion virkakuntaan kuulu-
vaa askarrutti omaisten asema kuolemantapauk-
sen jälkeen. Varsinkaan alemman virkamieskun-
nan taloudellinen asema ei ollut kovin hyvä, ja
säädynmukaisen elämäntason turvaaminen jäl-
keenjääville oli kunniakysymys.

Ensimmäisenä perusti oman leski- ja orpokas-
sansa siviilivirkamieskunta vuonna 17 40, pappis-
säädyn kassa perustettän 1746 ja sotilasvirkakun-
nan kassa näki päivänvalon vuotta myöhemmin.
Kassoihin osallistui satoja valtion ja kirkon virka-
miehia sekä myös kaupunkien virkakuntiin ja jo-
pa porvaristoon ja kaivosyrittäjiin kuuluneita. Pa-

piston kassan menestFs oli heikoin, osin juuri sik-
si, että se sulki ovensa tiukasti muilta kuin omaan
säät1yn kuuluneilta. Kassa ajautuikin vararik-
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koon 177}-luvulla. Sotilas- ja siviilivirkakuntien
kassat puolestaan yhdisryivdt 1784 "Yleiseksi les-

ki- ja orpokassaksi". Nämä eläkevakuutuslaitok-
set seurasivat toimintamalliltaan saksalaisia esiku-
via ja muodostuivat vaikutuksiltaan pitkaaikaisik-
si. 1800-luvun kuluessa niistä muodostui niin
maallisen kuin kirkollisenkin virkasäädyn tärkeä
turvajärjestelmä eika niiden taloudellinen merki-
rys mm. rahoituslaitoksina ollut aivan vähäinen
viela 1 900-luvun alkupuolellakaan.o'

Saary-yhteiskunta tiukkoine korporaatioj ärj es-

telmineen eli kukoistuskauttaan 1700-luvulla. It-
se asiassa kullakin säädylla oli omat osin viralliset,
osin epäviralliset turvajärjestelmänsä. Aateliston
turvana olivat privilegioiden suomat virkaetuoi-
keudet, verovapaudet ja maaomaisuus. Armeija,
jonka upseeristo oli voittopuolisesti aatelisia, ke-
hitti lisäksi erityisiä korporatiivisia turvajärjestel-
miään. Pappiseliitti, johon myös yliopiston pro-
fessorit kuuluivat, saattoi turvata paitsi vankkaan
taloudelliseen asemaan, myös siihen, että tämän
eliitin keskinäinen sukusidonnaisuus oli vahva.
Suuret pappilat muodostivat usein todellisia
suurtalouksia, joihin kuului lukuisiakin turvan
tarpeessa olevia sukulaisia. Armovuosilla, konser-
voinnilla ja leskenrynnyreillä saatiin tukea turvat-
tomiksi joutuneille ja leski- ja orpokassan kautta
yritettiin luoda vielä kattavampi järjestelmä.

Kaupunkien käsityriläisammattikunnilla oli
perinteisesti käytössään omat leski- ja orpokas-
sansa. Sitä paitsi kauppias- rai käsiryöläisvaimon
asema oli sikali muita naisia parempi, että leski
sai täysivaltaisesti hallita omaisuutta, joten toi-
mintavaihtoehtoja oli käytössä enemmän kuin
esim. virkamiesten vaimoilla, joiden itsenäisen
ryön mahdollisuudet olivat huonot ja työnteko
ylipäänsä sääryasemaan sopimatonta.

Tälonpoikaiston turvana oli tietenkin tila, ja
yanhuuden turvajärjestelmänä slytinki. Ja kuten
aiemminkin, myös monet sukulaiset löysivät rur-
vapaikan lähisukulaisten talosta, vaikka heidät
kirj attiinkin loisiks i. Tirrvattomien lasten ottami-

nen kasvateiksi oli vanha perinne ja kummijärjes-
telmällä oli oma merkiryksensä orvoiksi jäänei-

den lasten huollossa. Nimenomaan 17O0-luvulla
torppien perustamisesta tuli turva myös tilallisten
väisrywille perillisille.

Kaupunkityöväen ja maaseudun kasvavan ti-
lattoman väestön turvana ei ollut muuta virallista
turvajärjestelmää kuin seurakunnan antama vai-
vaisapu. Papisto vetosi kernaasti siihen, että vai-
vaiset ovat Jumalan maailmaan lähettämiä. Vai-
vaisiin suhtautuminen kertoi sydämen tilasta.
Mutta suhtautumisessa oli myös aimo annos sää-

ty-yhteiskunnalle tyypillistä privilegioajattelua.
Esim. Porvoon tuomiokapituli vaati Kymin seu-

rakuntaa huolehtimaan eräästä vaivaisestaan ve-

doten "Pyhässä kirjassa ilmoitettuihin koyhien
privilegioihin". Kun vaivaisen kriteerit oli tdytetry
oli vaivaishoito ikaan kuin vaivaisen oma erioi-
keus."' Niin kuin muidenkin korporaatioiden
kohdalla, myös tässä "säädyttömien" turvajärjes-
telmässä tapahtui suuria muutoksia 1700-luvun
kuluessa.

Vaiuais h o ito ua k iintuu

1700-luvun kuluessa seurakunnallinen vaivais-
hoito tehostui ja yhdenmukaistui. Vaivaishoidon
järjestämiseen oli periaatteessa kolme mahdolli-
suutta. Vaivaiset voitiin sijoittaa köyhäintupaan,
heille voitiin antaa raha-avustuksia tai heidän
hoitovastuunsa voitiin jakaa tilallisten tai kau-
pungeissa talonomistajien kesken (ruoduttami-
nen). Kaikkia näitä keinoja käytettiin, ja kaikkiin
liitryi omat vaikeutensa.

Edellisen vuosisadan säädökset olivat tähdän-
neet kr;yhaintupien rakentamiseen. Joitakin oli
perustettukin, mutta itse asiassa vain Tenholassa
k<;yhaintupa jatkoi toimintaansa l700Juvun
puolelle. Myös muut maaseudun köyhäintuvat
perustettiin 1750-1760-luvuilla Lounais-Suo-
meen, Pc;ytyälle ja Vehmaalle. Ulvilaan samoihin
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-aikoihin perustettu koyhaintupa jäi lyhytikäiseksi.
Mikkelissä koyhäintuvan virkaa hoitaneet asu-

mukset puolestaan revittiin 1700-luvun puolivä-
lin tienoilla. Monilla paikkakunnilla koyhat sai-

vat majailla kirkkojen lahella olleissa kirkontuvis-
sa, jotka oli muutoin varattu kirkkomatkalaisten
yöpymistiloiksi. Mikkelissäkin oli itse asiassa ky-
symys asumuksista, jotka olivat käytännössä
muodostuneet köyhien ja irtolaistenkin asumuk-
siksi ilman, että kyseessä olisi ollut organisoitu
kr;yhainhoitomuoro.

Kaupungeissa kehitys ei ollut sen ripeämpää,
1700-luvulla perustettiin koyhäintalot vain Ou-
luun ja Poriin 1780luvulla sekä Türkuun 1790-
luvulla. Vaasan 1600-luvulla perustettu koyhain-
talo kunnostettiin uudelleen käyttöön 1720-lu-
vulla."'

Köyhäintupien perustamista vastustivat yleensä

sekä talonpojat että koyhat itse. Rakentaminen ja
huollon yllapitaminen olivat taloudellisesti ras-

kaita taakkoja, vaivaisille kc;yhaintupa merkitsi il-
miselvää vapauden vähenemistä, ilmeisesti myös
olojen huononemista.

Taloudelliset tekijät tekivät myös raha- tai
muiden avustusten käytön vähaiseksi. 1690-lu-
vulle saakka seurakuntien vaivaiskassat saivat va-
roja vain vapaaehtoisista lahjoituksista, ja vapaa-
ehtoisuusajatus hallitsi ajatustapoja myos läpi
1700-luvun. Tietyt perinteiset tavat tuottivat ra-
haa kassoille: merimiehilla ja matkalaisilla oli ta-
pana lahjoittaa onnellisen kotiinpaluun kunniak-
si killinkejä, synnyryksen jälkeen muistettiin köy-
hia, haissa ja ristiäisissä oli tapana kerätä rahaa.

17OO-luvulla yleistyi tapa kerätä seurakunnan
vaivaisille .iumalanpalveluksissa ns. toinen kolehti
sekä pystyttää kirkkojen viereen ja muillekin jul-
kisille paikoille vaivaislip paita 1a vaivaisukkoj a.

Vaivaiskassojen taloudellista perustaa pyrittiin
1690-luvun vaikeina vuosina vahvistamaan.
Vuonna 1 69 8 määrä ttän Ya o/o perun kirj oitusten
arvosta lankeamaan vaiyaiskassojen h1väksi, sa-

I 690Juvullo pyrittiin voivoishoifoo tehostomoon mm.
söötömöllö voivoiskossoille lokisööteisiö tulojo, kuten
mööröosuus perinnöistö io eröistö sokoislo. Myös vo-
pooehtoisio lohioituksio yritettiin soodo lisöö mm. '1umo-

lonpolvelusten toisello kolehdillo. I 7))-luvullo yleistyi-
vöt kirkkoien viereen pystytelyt voivoislippoot io voivois-
ukot. lsosto hovutukisto veisletty Houhon Bortimeus lie-
nee vonhin söilynyt voivoisukko. Bortimeus kontoo ot-
sossoon hoovoo, ioko perimötiedon mukoon syntyi ko-
sokon miekosfo kirkon hömörössö efeisessö.

kotuloja. 1760-luvulla yleistyi tapa vaatia vaivais-
hoitolaisten jäämistöt lankeamaan kassan hyväksi.
Vaivaiskassojen tulot olivat siten sattumanvaraisia
ja epätasaisia. Nyrkkisäännöksi muodostui, että
mitä vauraammasta seudusta oli kysymys, sitä
suuremmat olivat vaivaiskassan tulot ja sitä suu-
remmat mahdollisuudet koyhien auttamiseen.
Niinpä nailla alueilla vaivaishoidosta osallisten

maan tarkoitukseen osoitettiin myös tietryjä sak- | osuus väestöstä oli selvästi suurempi kuin köy-
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hemmissä Itä- ja Sisä-Suomen seurakunnissa.
Pitkalle 1700-lukua vaivaiskassojen antama tu-

ki, ja sen rinnalla sallittu kerjuu, riittivätkin.
Mutta I 700-luvun puolivälissä alkoi väestönkasvu
näkyä myös työkyvyttömien ja avun tarpeessa

olevien määrän kasvuna. Kassa-avustusten täy-
dennykseksi, ja pian koko vaivaishoitojärjestel-
män selkärangaksi, muodostui ruotuhoito.

Ruotuuaiuaisten ai kakausi alkaa o5

Ruotuhoito alkoi yleistyä Varsinais-Suomessa
1 600 -1 700-lukujen vaihteessa, erityisesti hiippa-
kuntahallinnon aktiivisen painostuksen ansiosta.
Lounais- ja Etelä-Suomen kooltaan pienissä, hal-
lintokeskuksia lahella olleissa ja säätyläisvaltaisissa
seurakunnissa keskusvallan asettamia suuntavii-
voja seurattiin ja määräyksiä toteutettiin yleensä-
kin rivakammin ja kirjaimellisemmin kuin Sisä-

Suomessa tai Pohjanmaalla. Juuri Türun tuomio-
kapituli omaksui ensimmäisenä periaatteen, joka
korosti ruodutusta laillisena vaihtoehtona koy-
häintuvan rakentamiselle. Samalla tämä linja an-
toi periksi paikallisille olosuhteille perustuville
toimintatavoille, jopa piti niitä parempina, sillä
yuonna 17 67 tuomiokapitulin mielestä vaivaiset
tulivat paremmin hoidetuiksi, kun heitä ei erotet-
tu 'terveiden ja hywinvoivien ihmisten seurasta'.

Ruodutus oli Varsinais-Suomessa, Hämeen
eteläosissa ja Satakunnassa vakiintunut jo 1700-
luvun puoliväliin mennessä, .iolloin Pohjanmaalla
ja Savossa vasta alettiin vakavasti harkita asiaa.

Aikaisemmin piispojen ja rovastien vaatimukset
ruoduttamisesta oli joko suoraan hylätry tai -
mikä yleisempää - periaatteessa hywäksytry mutta
käytännössä jätetty toteuttamatta.

Käännekohdaksi muodostui 1760-luku, jol-
loin huonot sadot panivat ympäri Suomea liik-
keelle joukoittain leivän ja työn haki.f oita. Kierte-
Ievistä kerjäläisistä valitettiin niin Satakunnassa,
Hämeessä, Pohjanmaalla kuin Savossakin. Vii-

VAESTÖNTNSVUN JA TYÖVOIMAPULAN AIKAKAUSI

Voivoisruotuiöriestelmön vokiin-
fuesso sekö koupunkien ettö
mooseudun huoltoiöriestelmön
selkörongoksi ryhdyttiin sovel-
tomoon myös perinteisiö vies-
tinontojöriestelmiä. Kemio
Iöisten "fonigklubbo" vuodel-
to 1868 kertoo ketkö tolon-
poiot kuuluivot somoon ruo-
luun jo missö jarieslyksesso
ruotiloinen siirlyi toi siirret-
tiin talosto toiseen. 1800-
luvun lopullo vi ronomoiset
olkoivot vootio ruotuhoi-
don lopettomisto, kosko
tolosto toloon kiertömistö
pidettiin huonono hoitoto-
pono eikö hoidon tosoo voi-
tu volvoo. Ruotiloiset itse piti-
vät monin poikoin ruodullo
kiertömistö oinoki n voivoi stoloo
poremponol soivothon he ollo yhteisönsö iöseninö mu-
kano iokopöiyöisessö elömössö toisin kuin voivoistolo
ien kovoon kurinpitoon io erislyksiin ioutuneet kohtolo-
toverit.

ß.n.

meistään nyt koettiin seurakunnissa välttämättö-
mrys lyödä lukkoon periaatteellinen linja siitä,
ketä tuli avustaa, ketä ei. taditionaalinen näkö-
kanta oli, että seurakunnan omat vaivaiset tuli
hoitaa, vieraat poistukoot. Mutta omien ja vierai-
den erottaminen oli hankalaa, jos omatkin kul-
jeksivat ympäri pitäjiä. Kotipaikkaoikeuden var-
mistaminen edellytti oman seurakunnan vaivais-
ten tarkkaa kirjaamista. Juuri tämä tekijä, ja toi-
saalta tilallisten halu päästä eroon kiertelevistä
kerjäläisistä, muutti lta- ja Keski-Suomen talon-
poikien mielialan ruodutuksen kannalle. Pohjois-
Karjalaa lukuun ottamatta lahes koko Itä-Suomi
siirtyi ruotukäytäntöön 1700-luvun loppuun
mennessä.

Vaiuais h o ito muo dos tuu rasitu ks e ks i 6o

Kerjäläisten määrän kasvu ei pysährynyt 1760-h-
vulle. Väestönkasvu piti huolen siitä, että myös
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kerjuuseen turvautuneiden määrä kasvoi, vaikka
heidan väestöosuutensa ei olisi kasvanutkaan. Ti-
lattoman väestön liikkuvuus alettiin kokea yha
suuremmaksi ongelmaksi, silla seurakunnat jou-
tuivat yhä useammin pohtimaan omaa huolto-
vastuutaan ja lahettelemään vieraspaikkakuntalai-
sia kotiseurakuntiinsa.

Vuonna 17BB valtiovalta pyrki ratkaisemaan
ongelmaa lailla, jolla tuli olemaan pitkälle kanta-
vat seuraukset. Tirolloin säädettiin laki kotipaik-
kaoikeudesta, jolla seurakunnat oikeutettiin kiel-
tämään paikkakunnalle muutto sellaisilta henki-
lc;ilta, joiden pelättiin joutuvan turvautumaan
ki;yhainhoitoon. Köyhäinhoitoa tuli antaa sen

seurakunnan, jossa avuntarvitsija oli viimeksi
omistanut tilan tai talon tai jossa hän oli viimeksi
ollut verollepantuna palkollisena tai loisena. Täs-
tä säädöksestä alkoi tilattomien liikkumisoikeu-
den uusi rajoittaminen sekä pitkalle 1900-luvulle
kestänyt kuntien välinen kissanhännänveto köy-
häinhoitovastuusta.

Kun Itä-Suomessa ker.iäläisten määrän kasvua
ryhdyttiin 1760-luvulta alkaen pitämään kurissa
siirtymälIä ruodutukseen, joutuivat aikaisemmin
ruotuhoitoon siirtyneet Länsi-Suomen pitäjät
pohtimaan uusia vaihtoehtoja. Ruotuhoidon on-
gelmana nimittäin oli se, että ruotujen määrää oli
vaikea lisätä, sillä se merkitsi automaattisesti tilal-
listen rasituksen kasvua. 17O0-luvulla tilaluvun
kasvu tosin helpotti tilannetta jossain määrin, ja
vetämällä torpat mukaan ruotuvelvollisiksi voi-
tiin paineen kasvua hillitä. Mutta varsinkin Lou-
nais-Suomessa, Satakunnassa ja Hämeessä tilalu-
ku kasvoi vain vähän ja.iuuri näillä seuduin suuri
osa torpistakin oli suurtilojen ryömiestorppia,
joiden taloudellinen asema oli heikko.

Ratkaisuksi ongelmaan tuli yhä laajentuva siir-
tyminen paikallisten vaivaishoitovero jen keräämi-
seen ruodutuksen rinnalla. Tata linjaa sääryläiset
etenkin Uudellamaalla olivat kannattaneet jo var-
hain ruodutuksen vaihtoehtona - säätyläisten
kannalta oli mukavampaa maksaa kuin hlysätä

vaivaisia omissa nurkissa. Verotuksesta tuli kui-
tenkin useammin ruodutuksen täydentäjä kuin
vaihtoehto. Useissa Länsi-Suomen seurakunnissa
hyväksyttiin paikallisia ohjesääntöjä, jotka tiukas-
ti määräsivät ruotutilojen velvollisuudet, monin
paikoin sakkojen uhalla. Päätökset vaivaisten jää-

mistöjen lankeamisesta vaivaiskassojen hyväksi
olivat oleellinen osa pyrkimystä jarruttaa vaivais-
ten määrän kasvua. Ruotuhoito oli muuttumassa
yeroluonteiseksi rasitukseksi. Tamä puolestaan
tiukensi talonpoikien asennetta kierteleviä kerjä-
laisia kohtaan, vaikka viela 1700-luvun lopun
Länsi-Suomesta on olemassa todisteita suhteelli-
sen myönteisestä suhtautumisesta kulkumiehiin.
Kerjäläisiltä saatiin leipäkyrsän vastineeksi uuti-
sia. Sitä paitsi monet uskoivat edelleen siihen, et-
tä kerjäläisten joukossa oli myös niitä, joiden
kanssa oli hyvä olla ylipäänsä väleissä näiden hal-
litsemien noitakonstien vuoksi. Itä-Suomessa ker-
jäläisiin suhtautuminen säilyi myönteisenä vielä
pidempään. 6'

Vaiuaisuuden ulo ttuuuudet

1700-luvun säädöskehirys sekä valtakunnallisella
että paikallistasolla sisälsi yhä tarkempien määrit-
telyjen antamisen vaivaishoitoon oikeutetuista se-

kä seurakuntien ja niiden jäsenten velvollisuuk-
sista. Suomen eri osat olivat kuitenkio h).vin eri-
laisia hallinnollisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti.

Mitä vauraampi seutu, sen tehokkaampi hallinto
ja suurempi vaivaiskassa. Niinpä virallisesti vai-
vaishoitoon päässeiden väestöosuus oli suurin
Lounais- ja Länsi-Suomessa. Mitä idemmäksi ja

pohjoisemmaksi siirryttiin, sen pienemmäksi kävi
virallista apua saaneiden joukko. Toisin sanoen,
suurempi osa köyhempien seutujen vaivaisista oli
pelkästään yhteisönsä epävirallisen avun varassa.

Vaivaisapua saaneiden rakenne oli 1700-luvul-
la sangen yhdenmukainen koko maassa-ne sai-
vat apua, jotka lakikin apuun oikeutetuiksi mää-
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ritteli. Vaivaiset olivat todella vaivaisia: vanhuut-
taan ryökpyttömiä, invalideja, mielenvikaisia se-

kä turvattomia lapsia. Vaivaisuus oli leimallisesti
naisten kohtalo, paikkakunnittain 50-90 o/o vai-
vaisavun saajista oli naisia. Vaivaisapua saaneet

naiset olivat useimmiten leskiä tai sotilaiden
omaisia. Entiset sotilaat olivat miesten suurin
ryhmä, ja turvattomista lapsistakin ainakin 30 o/o

oli sotilaiden lapsia. Matka sotilasruodusta köy-
häinruotuun oli todella lyhyt, koska ruotutorppa
ei taannut toimeentuloa suurelle osalle palvelu-
kelvottomiksi todetuista sotilaista. Palvelukelvot-
tomuus oli nimittäin useimmiten samaa kuin

ryökywyttömyys.
1700-luvun viimeisinä vuosikymmeninä pe-

rinteiseen vaivaisen kuvaan alkoi ilmaantua uusia
ulottuvuuksia. Enemmän tai vähemmän ryöky-
kyisiksi luokiteltujen osuus vaivaisapua saaneista

kohosi vuosina 1775- 1800 vajaasta 12 o/o:stayli

20 o/o:1in. Yhtä lailla selkeä oli alaikäisten osuu-
den kasvu: Varsinais-Suomen vaivaisavun saajista

vuonna 1750 oli alaikäisiä alle 10 o/o,20 vuorra
myöhemmin jo 25 %. Juuri Varsinais-Suomessa
alkoi samaan aikaan yleistyä lasten poistaminen
ruoduista ja siirtäminen elätehoitoon, tilallisten
kasvatettaviksi palkollissääntöjen määräysten mu-
kaisesti. Koko maata koskevissa tilastoissa ala-
ikäisten osuus vaivaisavun saajista oli 1775 n. 6
%o, yuonna 1800 jo yIi 71, o/o. Nimenomaan kau-
pungeissa orpojen ja turvattomien lasten osuus
oli kasvussa. Vuonna 1805 peräti 2 o/o kaupunki-
väestöstä oli sijoitushoidossa olleita lapsia. Pat-
riarkaalisen perhetalouden toimintamekanismit
suojasivat alaikaisia maaseudulla, mutta kaupun-
geissa tilanne oli huonompi: esim. Vaasan alle
l5-vuotiaista oli vaivaishoidon piirissä lähes joka
viides ja Türussa 15 o/o.6u

On ilmeistä, että 1700-luvun loppupuolella ti-
lattoman väestön nopea lisääntyminen ei vielä ai-
heuttanut sanottavia sosiaalisia ongelmia. Sijoit-
tumis- ja raivaamismahdollisuuksia oli, ja virka-
valtakin suhtautui mm. uudisasutukseen myön-

teisesti. Mutta turvattomuuden määrällinen li-
sääntyminen oli väistämätöntä, ja tätä kautta li-
sääntyivät seurakuntien vaivaishoitotehtävät sekä

niistä koituneet rasitukset. Maksumiesten, talon-
poikien ja sääryläisten, asenne koveni, ensin vie-
raspaikkakuntalaisia kerjäläisiä kohtaan, mutta
jatkossa myös oman pitäjän köyhiä kohtaan.

Samaan aikaan vaikutti iso.iako osaltaan pitä-
jien itsellisväestön asemaa heikentävästi. Kylien
yhteismaita jaettiin tilojen kesken, ja kylien itsel-
lisistä ja mäkitupalaisista ruli talollisten vuokra-
miehia. Itsellisten oikeuksia perinteisten yhteis-
maiden ja kalavesien käyttöön kavennettiin. Itsel-
Iisväestö alkoi tulla yha riippuvaisemmaksi, ei ai-
noastaan kyläyhteisostä, vaan yksittäisistä tilalli-
sista ja heidan ryövoimatarpeistaan.

Tyokykyisten vaivaisten ja alaikäisten turvatto-
mien määrän lisääntyminen osoittaa, että perin-
teiset vaivaisuuden muodot alkoivat saada rinnal-
Ieen ilmeis tä p iilevää vaj aaryöllisyyttä. Työkykyis-
ten ihmisten toimeentulovaikeudet alkoivat li-
sääntyä. Nimenomaan kaupunkiyhteisöissä tämä
näkyi alaikäisten turvattomien runsautena. -Iosin

esim. satamakaupungeissa ikään kuin elämän
normaaliin rytmiin kuuluivat kadonneiden tai
hukkuneiden merimiesten orpolapset.

Vaj aatyöllisyyden tunnustaminen tosiasiallises-
ti avun tarpeen perusteeksi tuli esille eräissä Suo-
men kaupungeissa perustetuissa vapaaehtoisissa
työhuoneissa. Katokausien aikaista kerjuuta tor-
jumaan perusrerriin käsiryötarpeita ja käsitoirä
välittäviä koyhainhoitolaitoksia, tarkoituksena
saada ryökykyiset työttömät tienaamaan omalla

ryollaan. Tällaisen koyhainhoidollisen ryölaitok-
sen esikuvat olivat Pohjois-Saksassa, mm. Ham-
purissa, ja sieltä ne olivat tulleet tunnetuiksi
myös Tanskassa ja Ruotsissa. Tämän, jatkossa

yhä suositummaksi tulleen, ajattelutavan pionee-
reja olivat Suomessa Vaasan (1781), Hämeenlin-
nan (1782-1784), Helsingin (1786-1802) ja
Türun (1792) ryöhuoneet. Helsingin laitos toimi
tosin suurimman osan toiminta-alastaan Suo-
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menlinnan linnoituksessa.u'
Kaupunkiyhteisössä korostui myös turvattomi-

en lasten ongelma. Kaupunkien aikuiskuolleisuus
oli maaseutua korkeampi. Väestölisäyksensä ne

saivat pääosin muuttoliikkeen ansiosta. Muutta-
jat puolestaan voittopuolisesti olivat työnhaussa

olevia nuoria miehiä ja naisia. Hedelmällisessä
iässä olevien naisten osuus väestöstä kohosi näin
korkeammaksi kuin maaseudulla, joten myös yk-
sinhuoltajien määrä oli suurempi.'o

Turvattomien lasten hoidon turvaamiseksi oli
maaseudulla perinteisesti luotettu paitsi sukulai-
siin ja naapureihin, myös palkollissäädösten mu-
kaiseen elätehoitoon. Valtiovalta yritti lisätä tilal-
listen halua ottaa orpolapsia hoteisiinsa sitomalla
lapset kasvatti-isäntäänsä palveluvelvollisuuksin.
Esim. vuoden 1805 palkollissäännön mukaan alle
kolmevuotiaana hoitoon otettu oli velvollinen
palvelemaan 21-vuotiaaksi. Isännän ei tällaisesta

palkollisesta tarvinnut lainkaan maksaa veroa.
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IV MAATALOUSYHTEISKUNTA
AJAUTUU KRIISIIN

(1 809- I B7o)

Suuri ru h tinaanmdd mu uto s? ai n e es s a

Suomen liittäminen vuonna 1809 Venäjän valta-
kuntaan autonomisena suuriruhtinaskuntana ei
muuttanut alueen oikeudellisia eikä esim. maan-
omistussuhteita. Sen sijaan taloudellisiin oloihin
valtiollisen aseman muutoksella oli moninaiset
vaikutukset. Oma keskushallinto, oma verotus,
oma sisä- ja talouspolitiikka loivat mahdollisuuk-
sia maan olojen tietoiselle kehittämiselle. Koti-
mainen hallitus, senaatti, noudatti 1800-luvun
alkupuolen ajan vahvasti kameralistista talouspo-
litiikkaa. Valtion verotuloista huolehtiminen oli
keskeinen silmämäärä, mutta 1830 - 184O-luvuil-
la alkoi tullipolitiikka nousta yha tärkeämmäksi
osaksi valtion tulonhankintaa.

Suomen tullipolitiikka itsenäistyi Venäjän esi-
kuvasta ja samalla suuriruhtinaanmaan oma ul-
komaankauppapolitiikka tehostui. Talla oli mer-
kirystä eriryisesti suhteessa Ruotsiin, jonka kanssa

oli pitkaan kayty kauppaa ikään kuin mitään ei
olisi ollut tapahtunut. Osittain kauppa Ruotsin
kanssa, osittain viljan ostaminen Venäjältä pitivät
Suomen rahaolot pitkaan sekavina. Tässäkin suh-
teessa päästiin selville vesille 184O-luvulla, jolloin
myös verotusta uudistettiin. Venä.iältä saatiin vil-
jaa halvalla, milla oli tärkeä merkirys myös koti-
maisen viljan hintakehitykselle. Voi sanoa, ertä
halpa vendläinen vilja oli kirous kotimaisille tuot-
tajille, mutta siunaus tilattomille.

Senaatin talous- ja ryövoimapolitiikkaan eivät
päässeet vuosina 1809-1862 vaikuttamaan suo-
ranaiset poliittiset paineet, sillä valtiopäiviä ei
kutsuttu koolle. Poliittinen valta keskitryi valtion
virkakoneiston huipulle, senaattiin ja Pietarissa

sijainneeseen valtiosihteerinvirastoon, jotka toi-
mivat keisarivallan linkkeinä ja välikappaleina.
Toisaalta 1830-luvulta alkaen alkoi maassa näkyä
ns. keskisäädyn merkiryksen kasvu. Tärkeä ele-
mentti keskisäädyn nousussa oli kulttuurin ja jul-
kisuuden merkiryksen kasvu kansallisvaltion hen-
gessä. Sanomalehdistö, sensuurin toki valvomana,
alkoi muodostaa julkisen keskustelun elinpiiriä,
jolla oli tärkeä merkirys poliittiselle mielipireen-
muodostukselle. Niinpä kun valtiopäivätoiminta
vuonna 1863 jälleen käynnisryi, oli sen tukena ja
painostusväylana jo varsin laaja ja poliittisesti vi-
reä sanomalehdistö.

Vaikka valtiopäivien työn aloittamisella oli
oleellinen merkirys Suomen tulevalle kehitrymi-
selle yhtenäiseksi kansallisvaltioksi, niin elinkei-
noelämän vapauttaminen perinteisestä kameralis-
tisesta säännöstelystä alkoi jo keisari Aleksanteri
II:n astuessa valtaistuimelle 1855. Elinkeinoelä-
män vapauttamisella oli oleellinen vaikutus myös
maan työvoima-, irtolais- ja kciyhainhoitopoli-
tiikkaan. Vuosisatainen elimellinen yhteys näiden
valilla purettiin vuosina 1865- lB83 täydellises-
ti. Maan sosiaalinen, taloudellinen ja aatteellinen
kehitys murensi noudatetun perinteisen politii-
kan perusran vää.iäämättömästi.

Tilattomuus muuttuu sosiaaliseksi ongelmaks i

Edellisella vuosisadalla alkanut väestönkasvu jat-
kui voimakkaana myös l8O0-luvulla. Vanhan
Suomen alueen (Viipurin lääni) liirräminen suu-
riruhtinaskuntaan nosti Suomen väkiluvun yli
miljoonan ja vuoteen 1870 mennessä väesrön

5t



PANU PULMA

määrä - nälkävuosista huolimatta - kohosi yli
1,7 mil.ioonan. Kasvu oli voimakkainta Oulun,
Vaasan ja Kuopion lääneissä, joista kahdessa en-
simmäisessä myös lB60-luvun katovuosikuollei-
suus kohosi korkeimmaksi.

Suomen talouden maatalousvaltaisuus jatkui.
Yli 90 o/o väestöstä sai elantonsa maataloudesta,
eika kaupunkilaisväestön osuus kohonnut vuosina
I B I 5 - 1865 kuin 4,7:stä 6,7 o/o;än. Varsinaista
urbanisoitumista tapahtui vain pääkaupungiksi
kohotetussa Helsingissä. Muutoin kaupungistu-
minen pääsi vauhtiin vasta I87O-luvulla.

Väestönkasvu oli siten nimenomaan maaseu-
tuväestön lisääntymistä. Mutta toisin kuin 1700-
luvulla ei 1800-luvun kasvu enää ratkaisevasti li-
sännyt tilanomistajien määrää. Senaatin maata-
louspolitiikka tiukensi tilojen halkomisrajoituk-
sia, ja sen rautateollisuutta suojellut metsäpoli-
tiikka puolestaan johti siihen, että uudistilojen
perustaminen vaikeutui. Kameralististen periaat-
teiden mukaisesti olemassa olevien tilojen elin- ja
veronmaksukelpoisuudesta pyrittiin pitämään
huolta. Tilanomistajien taloudellinen asema vah-
vistuikin, mm. koska armeijan lakkauttaminen
poisti sotilasruotujen yllapidosta koituneet rasi-
tukset ja koska maavero uudistettiin 1840-luvulla.
Koska tilallisten määrä ei kasvanut, paisutti väes-

tönkasyu ennen muuta tilattomien luokkaa.
Tilasto osoittaa selvästi, olkoonkin, että ryh-

mien väliset rajat ovat monella tapaa epävarmoja,
ja pitävät eri puolilla Suomea sisällään hyvinkin
eri asemassa olevia ihmisiä, että tilalliseksi pääse-

minen oli ratkaisevasti vaikeutunut ja torpparilai-
toksen laajentumisvaihe päättymässä. Väestöpai-
ne keskitryi nimenomaan niihin ryhmiin, joiden
asema oli taloudellisesti epävarmin ja sosiadisesti
heikoin. Itsellisväestön osuuden kasvu oli huikea
edelliseen vuosisataan verrattuna.'Soinisen arvion
mukaan tilattoman väestön osuus maatalousväes-
töstä kohosi vuosina 1805- ).875 46:sta 52;een
prosenttiin, mutta tätä arviota on edelleen pidet-
tävä varovaisena, sillä se jakaa rengit puoliksi ti-

TAULUKKO I.2

Maatalousuäestön dmmatiss a to imiuat mie lt et uuo-
sina l825 ja 1875."

Ryhmä 1825 o/o 1875 o/o

Kokokotilan-
viljelijöitä 86 BB7

Torppareita 38 116
Tyc;vakea 175229
Mäkitupalaisia
itsellisiä ja loisia 25243

26,7
ll,7
53,8

97 469
8 899

240 199

20,4
12,3

50,2

7,8 81692 17,1

Yhteensä 325475 100,0 478259 100,0

Iallisiin ja puoliksi tilattomiin. Tama teoreettinen
arvio johtuu siitä, että väestötilastossa palkolliset
ja talollisten lapset on laskettu yhteen.

Itsellisväestön perinteinen naisenemmistö, jo-
ka jatkuvasti säilyi varsinkin tilattomien alimmis-
sa ryhmissä, yhteisesti elätettävissä vaivaisissa sekä

yksinäisissä loisissa, kasvatti osaltaan tilattomien
väestöosuutta Soinisen arviota suuremmaksi.

Mutta sosiaalinen todellisuus ei kuvastu suo-
raan hallinnollisesta dlastoinnista. Suomi ei ollut
yhtenäinen, eikä väestönkasvu merkinnyt samoja
asioita kaikkialla. Väestönkasvun sosiaalisten vai-
kutusten vaihtelu eri puolilla maara käy ilmi tau-
lukosta 1.3.

Suomi koostui todellakin erilaisista alueista.
Viipurin laanin kokotilan viljelijaluokkaan sisäl-
ryivät Vanhan Suomen lahjoitusmaatalonpojat,
jotka 1800-luvun alkupuolella olivat maanvuok-
raajan asemassa. Vaasan laanin syrjäseutujen ja
Oulun läänin talonpojat taas olivat usein pienti-
lallisia, pohjoisessa käytännössä jopa kruunun-
torppareita, joiden taloudellinen asema oli mo-
nesti heikompi kuin etelän talonpoikaistilojen
torppareilla. Etelaisella peltoviljelyalueella osin ta-
Iojen ryöväkeen, osin tilattomiin lukeutui epävar-
ma määrä aivan uudenlaista väkeä, muonamiehiä
ja muonatorppareita. Nämä olivat yleensä avi-
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IAULUKKO I.3

Maatalouden ammatissa toimiuien miesten määrän heshimaarainen kasuu (o/o) uuodrssa jahsolk
lB25- IS75 ja sosiaalineru jakautuma (o/o suluissa) Suomen eri talousalueilla uuonna 1875.?'

Alue Kokotilanviljelijät Torpparit Työväki Irtain väestö

Eteläinen peltovilj elyalue

Kuopion ja Mikkelin laanit

Viipurin laani

Vaasan lääni

Oulun lääni

0,7
(17,2 o/o)

0,5
(t\,3 o/o)

0,9
(4,0 o/o)

1,4
(14,4 o/o)

")<

(8,4 o/o)

0,5
(52,5 o/o)

0,7
(49,2 o/o)

0,3
(52,6 o/o1

1,2
(46,0 o/o)

0,7
(48,6 o/o)

2,0
(15,7 o/o)

2,4
(20,7 o/o)

2,8
(13,7 o/o)

2,9
(17,9 o/o)

))Ht-

(17,5 o/o)

Suomessa väestökehirys merkitsi ensi sijassa en-

simmäistä kriteeriä. Toinenkin kriteeri olisi voi-
nut toteutua, ellei Suomeen olisi vapaasti saanut

tuoda halpaa venäläistä vil)aa. Joka tapauksessa
Suomen viljaomavaraisuus heikkeni. Myytäväksi
asti viljaa riitti pääasiassa Varsinais-Suomessa,

Uudellamaalla, Hämeessa ja Etela-Pohjanmaalla.
Muualla oltiin enemmän tai vähemmän ostovil-
jan varassa, ja heikoimmilla Suomen- ja Maanse-

län alueilla pettu oli jokavuotista leipää ainakin
osalle väestöä. 7l

18O0-luvun kehirys merkitsi suhteellisen liika-
väestön rajua kasvua - jop" 40-50 7o maatalou-
den piirissä ryöskentelevistä oli 1BBO-luvulla lii-
kaväestöä. Syyt liikaväestön synrymiseen olivat
kuitenkin erilaisia eri puolilla Suomea.

Itä-Suomen kaskiviljelyalueella laaja tilaton vä-

estö joutui lBO0-luvulla vakavan tilanteen eteen.

Kaskiviljelyn tuotto ehryi vapaiden kaskimaiden
vähentyessä mm. isojaon ja asutuksen leviämisen
vuoksi. Kaskikiertoa nopeutettiin, mikä johti

- 0,2
(14,7 o/o)

0,2
(18,8 %)

0,1
(29,7 o/o)

0,7
(27,7 o/o)

0,9
(25,5 o/o)

oituneita talonpoikaistilojen palkollisia, jotka
työsuorituksia vastaan saivat perustaa muona-
torppansa tilan maille, tai suurissa kartanoissa
ruotsalaismallisessa kasarmiasutuksessa elavia pal-
kollisperheitä.

On slytä olettaa, että Savo-Karjalan kaskivilje-
lyalueen torpparit olivat edelleen pikemminkin
mökkiläisiä ja toisenlaisessa asemassa kuin länti-
sen Suomen torpparialueen väki.

Maaseuduru liikauäestö slnry!

Väestönkasvu, tai edes sen keskittyminen tilatto-
maan väestöön, ei sinänsä olisi ollut taloudellinen
tai sosiaalinenkaan ongelma, ellei tämä kasvu oli-
si merkinnyt ns. suhteellisen liikaväestön synty-
mistä. Liikaväestön syntymisellä tarkoitetaan tässä

joko väestöä, 1) jonka työvoimalle ei ole enää

täyttä kysyntää tai 2) jonka elättämiseen elintarvi-
ketuotanto entisellä tasolla ei riitä. 1800-luvun
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ryöstövil.ielyyn .ja maan hedelmällisyyden vähene-

miseen. Vuokrakaskeamisen ja kaskiyhtiöön osal-
listumisen mahdollisuudet hupenivat. Samaan ai-
kaan Pietarin alueen voin kysyntä alkoi tehdä en-
tisistä kaskilehdoista sopivia laidunmaita. Karjan-
hoito lisäänryi, voin mlynti tuotti tuloja tilallisil-
le, mutta tilattomien ryömahdollisuudet väheni-
vät. Kun paljon työvoimaa kysyvä kaskeaminen
nopeasti väisryi, joutui aiemmin tarpeellinen laaja

tilaton väestö ryhjan päälle. Pietariin toki saattoi
muuttaa, mutta muutoin olivat ansiomahdolli-
suudet muualla vähissä. Seurauksena oli paljon
puhuttu ja varikkäästi kuvattu itäsuomalaisen
loiskoyhalistön synry - köyhälisrön, jonka elämä
perustui satunnaisten ansioiden ja vaivaishoidon
avun varaan ja jonka elämäntapaa luonnehdittiin
kiertolaiselamäksi. Raja tilallisten ja tilattomien
välillä alkoi vastaavasti selkiintyä ja syvenryä.7a

Länsi-Suomessa kehirys oli vähemmän dra-
maattinen, mutta sosiaalisilta seurauksiltaan sa-

mansuuntainen. Länsi-Suomen peltoviljelyalueen
kehityksen keskeinen pullonkaula oli tuottavuus.
Peltoalaa voitiin lisätä pääosin niittyjen kustan-
nuksella, mutta tämä merkitsi karjanhoidon laa-

.ientamisen ehkäisemistä. Karjanhoidon tärkein
tuotos oli lanta, joten laidunmaiden viljelykseen-
otto merkitsi lannoituksen heikkenemistä ja
tuoton alenemista. Vaikka Länsi-Suomen pelto-
alan kasvu tapahtui kutakuinkin väestönkasvun
tahtiin, ei tuotto seurannut perässä. Tilallisväes-
tölle tämä merkitsi tavallaan hyvää - tarjonnan
jääminen jälkeen kysynnästä painoi periaatteessa
viljan hintaa ylöspäin. Tata kehitystä heikensi
kuitenkin tuontivilja. Länsi-Suomen olojen kehi-
ryksessä oleellinen tekijä oli tilallis- ja tilattoman
väestön suhteiden nopea muutos. Tilallisten
osuus väestöstä supistui rajusti 1a määrä laski jopa
absoluuttisesti. Tälonpoikaiston ja säätyläisviljeli-
jöiden välinen juopa alkoi kuroutua umpeen,
mutta omistavien ja omistamattomien välillä railo
leveni.

Kehirys heikensi kaikkien tilallisten alapuolella

olleiden ryhmien asemaa. Torppariksi halukkai-
den määrän pysyessä suurena kasvoi paine kon-
trahtien tiukentamiseen. Kun 17OO-luvulla oli
tehty sopimuksia, jotka takasivat torpan myös
torpparin jälkeläisille (perintötorpat), niin 1 800-
luvulla sopimuksia tehtiin korkeintaan eliniaksi.
Pyrkimys vuokran ja päivätöiden lisäämiseen oli
selvä. Torpparit eriyryivät omaksi luokakseen.
Niinpä esim. Mynämäen torppareista oli 1700-
Iuvun viimeisellä neljänneksellä talollisten poikia
lähes 60 %o, mutta kaudella 1850- 1865 enää35
o/o - yha useamman torpparin isä oli 1800-luvun
puoliväliin tultaessa itse torppari (n. 30 o/o) rai
muu tilaton.T5

Tilattoman väestön kasvun selittdjänä oli ns.

sosiaalisen laskun osuus vielä 1700-luvun lopulla
suhteellisen suuri. Vastaavasti tilallisen ja esim.
torpparin välinen juopa oli pieni, joten aikalaiset
eivät nähneet esim. siirtymistä tilallisen pojasta
torppariksi tai pitäjänkäsiryöläiseksi suurenakaan

statuksen laskuna. Mutta I800-luvulla selittyy ti-
lattoman väestön kasvusta jatkuvasti pienenevä
osa sosiaalisella laskulla. Haapalan Hämeen aluet-
ta koskeneen tutkimuksen mukaan putoaminen
tilallisväestöstä alaspäin selittää alle 10 7o tilatto-
man väestön kasvusta. Tilattoman väestön kas-
vun suurin selittäjä oli tilaton väestö itse. Sen väes-

töosuus kasvoi nopeasti niin suureksi, että pelkäs-
tään sen luonnollinen lisääntyminen riitti pitä-
mään tämän väestönosan jatkuvassa kasvussa,

huolimatta siitä että itsellisväestön syntlruyys oli
keskimäärin talollis- ja torppariväestön syntyqyt-
tä pienempi.'r'

Myös Pohjanmaalla kehitys kulki samaan
suuntaan, joskin hitaammin ja omista edellytyk-
sistään lahtien. Yhteyksien vähittäinen katkeami-
nen Ruotsiin merkitsi perinteisten kaupallisten
suhteiden vähenemistä, tervanpolton painopiste
siirryi Kainuuseen ja aiemmin kukoistanut lai-
vanrakennus tyrehtyi. Edessä oli keskitryminen
viljelryn, jonka laajentamiselle toki oli myös
edellyryksiä, sillä niitryalaa riitti ja soita kydöttä-
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mällä viljelyalaa voitiin laajentaa. Myös tilojen ja-

kaminen oli Pohjanmaalla muuta maata yleisem-
pää. Väestönkasvun sosiaaliset seuraukset eivät
olleet siten yhtä syviä kuin muualla maassa, mut-
ta sosiaalisen nousun mahdollisuuksien ryrehty-
minen koettiin täälläkin.

Perinteisen maatalouden ongelmat kärjisryivät
huippuunsa 1860-luvulla, jolloin lukuisat huo-
not satovuodet huipentuivat täydellisiin katoihin
jayli270 000 ihmisen hengen menetykseen vuo-
sina 1867- 1868. Kuolleita oli n. 100000 enem-
män kuin normaalivuosina. Työn ja ravinnon ha-
kuun lähteneet ihmiset olivat aliravitsemuksen
johdosta menettäneet vastustuskykynsä, ja kierte-
levät kerjäläis.ioukot levittivät kulkutauteja tuhoi-
sin seurauksin niilläkin seuduilla, joissa ravintoa
muutoin riitti.77

Maatalouden kriisiyryminen ja suhteellisen lii-
kaväestön nopea lisäänryminen johtivat koyhyy-
den laajenemiseen ennennäkemättömiin mitta-
suhteisiin. Köyhyys alettiin mieltää sosiaaliseksi

ongelmaksi ja siihen ryhdyttiin reagoimaan voi-
makkaasti lB30-luvulta lukien, jolloin silloisiin
katoihin liitrynyt joukkomittainen kerjuu kyt-
keytyi samanaikaiseen pelottavaan koleraepide-
miaan. Suurten kerjdläislaumojen ilmaantuminen
nä§väksi osaksi todellisuutta pakotti myös sää-

tyläisväestön arvioimaan koyhyyden syitä ja ole-
musta uudella tavalla. Ilmiöstä, joka oli liittynyt
pikemminkin yksilön onnettomuuksiin tai omi-
naisuuksiin, olikin tullut yhteiskunnassa joukko-
mittainen. Ensimmäisen suomalainen koyhyys-
tutkija oli J. \7. Rosenborg, joka 1858 ilmesty-
neessä väitöskir.f assaan Köyhyydestä ja julkisesta

vaivaishoidosta Suomessa määritteli "pauperis-

min", aikansa ilmiön, seuraavasti:
"...siis voimme hyväksi ottaa vielä senkin

määräyksen ja päättda kc;yhistOn (pauperismin)
olevan koko ihmisluokkia painavan tärkeimpien
tarpeiden puutteen, josta seuraa mahdottomuus
yllapitaa henkensä terveessä tilassansa, jota puu-
tetta ei ole vaikuttanut mikään satunnainen on-

nettomuus mutta niiden ihmisluokkien valtakun-
nallinen tilansa."'o

Rosenborgin määritelmä pakotti kohottamaan
katseen vaivaishoidollisista, yksilön tarpeisiin ja
ongelmiin painottuneista asenteista koko yhteis-
kuntaan ja sen luokkien asemaan. Tamä osoitti
havainnollisesti sääry-yhteiskunnan ja sen mu-
kaisten katsomustapojen lopun ajan koittaneen.
K<;yhalaisyys oli todellakin muuttunut vaivaisuu-
desta yhteiskunnalliseksi joukkoilmiöksi, joka oli
"ulottuvuudeltaan laajenevaa, asteeltaan suhteel-
lisesti syven evdd, jaylisukupolvista".'"

Vaiuaishoito- j a irtolaislairusäädännön hehitys

Autonomiakauden vaivaishoitopolitiikkaa leimasi
reagoiminen akuutteihin kriiseihin. Sotavuosina
1B0B- 1809 ja uudelleen 181O-luvun alussa ka-
dot, ulkomaankaupan tyrehryminen ja kulkutau-
dit aiheuttivat suurta kurjuutta. Tilannetta vai-
keutti myös se, että ruotuarmeija oli lakkautettu
vuonna 1809 ja sotilastorpat palautettu tilan-
omistajille. Vaikka moni sotilas jatkoi eloaan sa-

massa paikassa, nyt torpparina, oli monilla edes-

sään mierontie.uo Täloudellinen ahdinko, monin
paikoin suoranainen nälänhätä, pakotti liikkeelle
joukoittain kerjäläisiä, vaikka uusi hallitusvalta
aloitti myös hätäaputoimet ripeästi. Kerjäläiset,
etenkin lasten laaja kerjuu, huomioitiin korkeim-
malla tasolla, ja vuonna 1811 käynnisryi uuden
vaivaishoitosäädöstön luominen. Keisarilliset ju-
listukset (lait) kerjuun ehkäisemisestä annettiin
t8r7 ja t822.

1830-luvun koleraepidemia ja sen aikana yleis-
tynyt kiertelevä kerjäläis1ys saivat puolestaan ai-
kaan uuden lainsäädännön valmistelun, johon
kytkeytyi 1 B40Juvulla ennennäkemättömän laaja

sanomalehtikeskustelu ja lausuntokierros mm.
pitäjänkokouksissa. Valmistelun tuloksena annet-
tiin vuonna lB52 asetus vaivaisten holhouksesta,
ja samaan kokonaisuuteen liittyi irtolaisuutta ja
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laillista suojelua koskeva asetus. Asetuksella oli
tuolloin lain asema.

Vuoden 1852 asetus ehti olla puolestaan voi-
massa vain runsaat kymmenen vuotta, kun 1860-
luvun katovuodet pakottivat jälleen arvioimaan
säädösten laatua uudelleen. Lopputuloksena oli
vuoden 1879 vaivaishoitoasetus, jonka perustalle
koyhainhoito rakentui 1 920-luvulle saakka. Laki-
uudistukset ja niistä kaydyt keskustelut osoitta-
vat, että koyhyyden ja vaivaishoidon ongelmat
ymmärrettiin I87O-luvulla aivan toisin kuin vuo-
sisadan alkupuolella.

Ty ö nte o I la k erj uuta a as t ddn

Kuten 17O0-luvulla, myös autonomiakauden al-
kupuolella virallista ajattelua hallitsi työvoima-,
irtolais- ja vaivaishoitopolitiikan luoma kokonai-
suus. Vuonna 1802 uudistettu värväyssääntö ja

I 805 annettu palkollissääntö jatkoivat perinteistä
tiukkaa linjaa laillisen suojelun ja irtolaisuuden
määrittelyssä. Yhdessä vuoden 178B kotipaikka-
oikeutta säätelevän lain kanssa näillä laeilla osoi-
tettiin ryökykyiselle tilattomalle väestölle sen

paikka sääryjen hierarkiassa. Laillisen suojelun ja
irtolaisuuden juridinen määrittely uudistui vasta
1860-luvulla.

1700-luvun lopulta alkaen on nähtävissä, että
irtolaisuus käsitteenä alkoi täsmentyä ja erkaan-
tua siitä arkisesta ajattelusta, jonka mukaan irto-
lainen oli sama kuin työkykyinen, ilman palvelu-
paikkaa oleva tilaton. Irtolaisuuteen alkoi ilmaan-
tua rikollisuuden leimaa, jolloin irtolaiseksi lei-
mautuminen edellytti yksilöltä selviä ryön vierok-
sumiseen, pahantapaisuuteen tai muutoin huo-
nomaineiseen elämään viittaavia tunnusmerkke-
jä. Välillisesti työn vieroksuminen irtolaisuuden
kriteerinä näW niissä ohjelmissa, joita lB00lu-
vun ensimmäisinä vuosina tehtiin pakkotyölai-
toksien perustamiseksi valtakuntaan.

Suomenlinnaan alettiin sijoittaa työvankeja

vuoden 1B0B jälkeen, ja Viaporista tulikin maan

suurin pakkoryölaitos, jossa 183O-luvulla oli n.

250 rangaistusvankia ja 350 irtolaista. Irtolaisten
sijoittaminen ryölaitoksiin tapahtui maaherran
(kuvernöörin) tekemalla hallinnollisella päätöksellä.

Samalla vuosikymmenenellä arveltiin, että jokai-
seen lääniin pitäisi perustaa oma ryölaitos, ja nii-
den paikkatarve laskettiin ainakin 520:ksi. Suun-
nitelma ei toteutunut. Viaporin rinnalle perustet-
tiin vuonna 183l Pantsarlahden ryölaitos Viipu-
riin ja Kronoborgin väliaikainen ryölaitos Hä-
meenlinnaan vuonna 1846 ja myös Tirrun linnaan
sijoitettiin työlaitosvankeja. Irtolaisnaisia sijoitet-
tiin vanhaan Tirrun kehruuhuoneeseen ja 1816

perustettuun Lappeenrannan kehruuhuoneeseen.
Kehruuhuoneet olivat myös naisvankiloita.''

Pakkoryolla oli pi&at perinteet rangaistuksena,
mutta 1700-luvun lopulla alkoi yleisryä ajatus

työnteon kasvatuksellisesta merkiryksestä. Myös
koyhainhoitoajattelussa periaate avustuksen kor-
vaamisesra ryolla - ja työstä koyhainhoitokeino-
na - alkoi vallata alaa, kuten työhuoneiden pe-
rustaminen kaupunkeihin vaikeina aikoina ker-
too. Työlaitoksen idea täsmenryi ja alkoi periaat-
teessa, vaikkakaan ei vielä käytännössä, erkaantua
varsinaisten rikollisten rangaistuslaitoksista.

Suomen kr;yhainhoitolainsäädän töön köyhäin-
hoidolliset ryölaitokset ilmaantuivat vuonna
1817. Tüolloin julkaistu ker.iuujulistus kehotti
seurakuntia perustamaan työkykyisille avuntar-
vitsijoille ryöhuoneita, joista koyhat saisivat tar-
vikkeita kasitoiden tekoa varten.

Vaikka työhuoneita ei perustettukaan, merkitsi
mainittu periaate suurta mullistusta koyhainhoi-
toajattelussa. Ensimmäistä kertaa nimittäin tun-
nustettiin mahdolliseksi, että myös työkykyinen
henkilö saattoi joutua turvautumaan koyhain-
apuun. Tama oli selkeä osoitus siitä, että kr;yhyys
oli saavuttamassa uusia ulomuvuuksia: ne tekivät
mahdottomalai pitää kiinni vanhasta periaatteesta,
jonka mukaan avun perusteena saattoi olla vain
yksilön todellinen vaivaisuus eli ryö§vyttömyys.
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Tyc;kykyisten avuntarpeen laillistaminen mer-
kitsi myös sitä, että raja vaivaishoidon ja irtolai-
suuden valilla hamarryi. Koska ryö§§inen saattoi
olla apuun oikeutettu, ei enää voitu pitää kiinni
vanhasta periaatteesta, että ryökykyinen oli aina
velvollinen elättämään itsensä toisen palvelukses-

sa. Tämän perinteisen rajan hämärryminen selit-

g.
t,1

tää kenties parhaiten sitä, miksi irtolaisuuteen
alettiin §tkeä muita määreitä kuin vain palvelu-
paikattomuus. Ty<;n puute toisin sanoen tunnus-
tettiin realiteetiksi, josta ei voitu sinänsä rangaista.

Vuoden 1817 kerjuujulistus sisälsi muitakin
uudistuksia. Seurakunnat velvoitettiin keräämään
vero vaivaishoidon rahoittamiseksi - veron määrä
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jäi seurakuntien itse päätettäväksi. Seurakuntia
velvoitettiin myös perustamaan eriryiset vaivais-
hoitojohtokunnar sekä oikeutettiin jakamaan pi-
täjät pienempiin koyhainhoitopiireihin. Maaseu-

dulla aika ei kuitenkaan ollut vielakaan kypsa
kunnallisverotukselle, ja vuonna I822 verotuspe-
riaate kumottiin. Sen sijaan kaupungeissa erillisiä
koyhainhoitoveroja oli kerätry jo edellisella vuosi-
sadalla ja suuremmissa kaupungeissa hyväksyttiin
1 800-luvun alkupuolella eriryisiä koyhainhoito-
ohjesääntöjä. Kaupungeissa oli samoin helpom-
paa omaksua ajatus erillisistä kr;yhainhoitohalli-
tuksista, silla niissä oli perinteisesti jouduttu luo-
maan yhteistyötä kaupunkihallinnon ja seura-
kuntien valilla.

Oikeus apuun? o)

Tyr;kykyisten mahdollisuus päästä köyhäinavun
piiriin nosti konkreemiseksi ongelmaksi sen, millä
kriteereillä seurakunnat saattoiyat heille apua an-
taa, etenkin kun mahdollisuudet ryön järjestämi-
seen olivat huonot. Velvollisuus auttaa tosivaivai-
sia oli ongelmaton .ia hyväksytry mutta työky-
kyisten suhteen vaikeuksia aiheutti se, oliko köy-
halla oikeus saada apua. Kysymys oikeudesta
apuun nousi yhdeksi 1840-luvun suuren paupe-
rismikeskustelun keskeisistä teemoista, ja periaat-
teesta taitettiin peistä vuoden 1879 vaivaishoitoa-
setukseen saakka.

Keskustelu köyhyydestä ja kr;yhainhoidosta
kavi vilkkaana, kun senaarrivuonna 1843 julkisti
luonnoksen uudeksi vaivaishoitoasetukseksi. Esi-
tyksessä oli lukuisia yhrymäkohtia Ruotsissa
1839 annetun uuden kr;yhainhoitolain kanssa.

Sadat lausunnot ja sanomalehtikirjoitukset otti-
vat kanraa seka yksiryiskohtiin että periaatteisiin.
Lehdistössä, ja myös monien pappien ja virka-
miesten lausunnoissa, pohdittiin nimenomaan
ongelman periaattellista puolta, köyhyyden syitä
ja sitä, miten se voidaan voittaa.

Käydyssä keskustelussa näkyi selvästi, kuinka kes-

ki- ja ylasaadyn keskuudessa oli voittamassa alaa

näkemys siitä, ertä yhteiskuntaelamää säätelevät
tarkat määräyksct ja rajoitukset ovat vahingollisia.
Elinkeinovapaus, muuttovapaus jaryön haun va-

paus nähtiin edellytyksenä sille, että yhteiskun-
nan oma taloudellinen kehirys vauhdittuisi ja rdrd.

kautta myös j oukkomittainen kr;yhyys piyhkiy-
ryisi pois. Toisena keskeisenä periaatteena nousi
esille kansansivisryksen ja koululaitoksen kehimä-
minen. Kansanopetusjärjestelmän luominen näh-
tiin välttämättömänä kansan henkisen ja moraali-
sen tason kohentumiselle ja sitä kautta yritteliäi-
slyden ja omatoimisuuden lisäänrymiselle.

Uudenlaisen yhteiskunnallisen ajattelun pu-
naisena lankana oli ajatus siitä, että alhainen si-
visrystaso kulki käsi kädessä aloitekyvFttö-yy-
den, laiskuuden, muiden paheiden ja sitä myötä
myos koyhyyden kanssa. Keskustelu osoitti sel-

västi, kuinka kOyhan väestön ominaisuuksia pi-
dettiin tärkeimpänä slynä heidän köyhyyteensä.
Tästä näkemyksestä ei ollut pitkä matka siihen,
että yksilötasolla koyhyyden syyt nähtiin vastaa-

vasti yksilön omana syynä. Yksilön ominaisuuksi-
en kehittäminen palveli yleisten kansalaishyvei-
den lisäämistä. Köyhistä piti tehdä kunnon kan-
salaisia, mutta tämä kasvatusprojekti oli pitka ja
saattoi realisoitua vain kasvavaan sukupolveen
tehtävällä sijoituksella. Lasten huollosta ja kasva-

tuksesta tulikin 1800-luvun suuri kysymys, jota
ratkottiin niin yleisellä, teoreettisella tasolla kuin
myös konkreettisesti perustamalla sekä turvalai-
toksia ja kouluja että vaikkapa lastenlehtiä.

Aikuisia koyhia pidettiin helposti "kadotettu-
na sukupolvena", joka oli jo paheissaan pintty-
nyttä, apatiaan )a laiskuuteen kiinni kasvanutta.
Ainoaksi laakkeeksi tähän vapauden esitaistelijat
näkivät hyvin perinteisen keinon. Apua tuli antaa
vain tositarvitseville, siis perinteisille vaivaisille.
Sen sijaan ryökykyisten avustaminen vain yllapiti
niitä huonoja ominaisuuksia, jotka ilmenivät
köyhyytenä. Vaivaisapuun ei siis saanut olla oi-
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keutta eikä sen antaminen saanut olla velvolli-
suus. Avustamisen oli perustuttava vapaaehtoi-
suuteen, jotta sitä sykähdyttäisi aito kristillinen
henki. Vaivaishoitolainsäädännönkin piti mah-
dollisimman pienessä määrin perustua pakkoon
ja tarkkoihin säädöksiin.

Hyu änte h eaä isyy s k ans a lais hy u e e nci

1800-luvun ensi vuosikymmeninä kypsyi oppi-
neen keskisäädyn keskuudessa uudenlainen per-
he- ja kansalaisuusihanne, joka korosti naisen
roolia paitsi äitinä ja kasvattajana, myös moraali-
sena esikuvana. Valtiollisen ja yhteiskunnallisen
hyveellisyyden ydin oli perhe-elämässä. Tamä
ajatustapa suuntasi katseen myös kaupunkiköy-
hälistön oloihin, etenkin köyhälisrön oletettuun
kyr.yttömyyteen kunnolliseen lastenkasvatukseen
ja jalostavaan perhe-elämään. Tämä uudenlainen
perheideologia sai jalansijaa sivisrystä saaneen

keskisäädyn piirissä, ja sen läpimurto tapahtui
184O-luvulla. Juuri tällä vuosikymmenellä, osin
ruotsalaisten, osin Viipurin ja Pietarin kautta vä-
litryneiden saksalaisten esikuvien innoittamina,
alkoivat monien kaupunkien keski- ja yläluokkai-
set naiset perustaa hyväntekeväisyysyhdisryksiä.
Ensimmäisenä järjestäyryivät Viipurin naiset
Frauenvereiniinsa vuonna 1835, ja lB40Juvulla
perustettiin yhdisqyksiä mm. Porvooseen, Helsin-
kiin, Ti.rrkuun, Poriin ja Vaasaan. Yhdisrykset li-
säänryivät vielä 1850- ja 1860-luvuilla, ja ne oli-
vatkin l B80Juvulle saakka tärkein yksiryisen hy-
väntekeväisyyden järjestömuoto Suomen kau-
pungeissa.

Rouvasväenyhdistykset olivat ensimmäinen
kansalaisj ärj estäyrymisen muoto, j onka välityksel-
lä "yhteiskunnallinen äitiys" ulottui kodin seinien
ulkopuolelle. Sosiaalisen ryönsä painopisteen nä-
mä yhdistykset suuntasivat erityisesti turvatto-
mien lasten huoltoon ja köyhälisröperheiden vai-
mojen tukemiseen, ja niistä muodostui sääryläis-

MAATALOUSYHTEISKUNTA AJAUTUU KRIISIIN

naisille merkittävä tapa sekä toteuttaa yhteiskun-
nallista avustusryötä että vahvistaa omaa sosiaalista

statustaan vertaistensa piirissä. Rouvasväenyhdis-
tysren työmuodot, kodeissa käynnit, kasitoiden
j ärj estäminen, eriryisesti rytö ille tarkoitetut inter-
naattikoulut, lastenseimet ja k<;yhainkeittolat la-

vensivat sosiaalisen työn muotoja radikaalisti siitä
passiivisesta tuen jakamisesta, johon vaivaishoito
rajoitti toimintansa. Tiren oli tarkoitus olla kas-

vattavaa ja aktivoivaa, ja siksi yksityinen hyvänte-
keväisyys sai myös niiden piirien tuen, jotka
yleensä rrastustivat laajaa vaivaishoitoa.'r

Julkinen keskustelu yhteiskunnallisista kysy-
myksistä katkesi Suomessa vuonna lB4B, kun
Euroopan vallankumousvuosi pelasrytti Venäjän
keisarivallan pahanpäiväisesti. Sensuuri tiukkeni
ja vanhoilliset periaatteet vahvistuivat. Tämä nä-

kyi myös vuoden 1852 vaivaishoitoasetuksessa,
joka sivuutti täysin edellisen vuosikymmenen
keskustelussa esitetyt liberaalit näkökannat.

Pa triar ha lis m in aaiuais h o ito la ki

Vuoden 1852 vaivaishoitoasetus (VHA) ei otta-
nut huomioon julkisuudessa esitettyjä liberaaleja
periaatteita. Senaatin vanhoillinen linja pääryi vas-

takkaisiin linjanvetoihin. Vuoden 1852 VHA:ta
on kuvattu filantrooppiseksi ja koyhille lempeäksi,
koska se vahvisti köyhille oikeuden saada seura-

kunnilta apua, periaatteessa toki ryötä vastaan.
Vaivaisavun anojille varattiin myös oikeus valittaa
kuvernöörille heitä koskevista päätöksistä.

Vuoden 1852 VHA määritteli apuun oikeute-
tuiksi viisi ryhmää: 1) heikkomieliset ja mielen-
vikaiset, 2) vammaiset ja vanhukset, jotka tarvit-
sevat muiden hoitoa eivätkä kykene lainkaan
hankkimaan elatusta omalla työllään, 3) muut
vanhukset, sairaat tai vammaiset, jotka eivät tar-
vitse jatkuvaa hoitoa ja jotka ovat jossain määrin
työkykyisiä, 4) sellaiset koyhat ja vaivaiset, jotka
voivat jollakin vaivaishoitoavustuksella tulla toi-
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Vuoden I 852 voivoishoitoosefus yhdenmukoisti hollin-
too jo rohoitusto io loi ilse osiosso ensimmöisen yhte-
nöisen "kunnollisveron". Asetuksen mukoon ovun tor-
peesso olevallo oli oikeus soodo seurokunnoltoon
opuo. Tötö on pidetty ilmoukseno loin filontrooppiseslo
luonteesto. Somoon oikoon onnettu osetus loillisesto
suojeluksesto kuitenkin sitoi köyhöt entistö tiukemmin
omistovien ryhmien io seurakuntien holhoukseen. Ase-
tukset muodostivotkin kokonaisuuden, ionko torkoitukse-
no oli lujitlao yhteiskunnon potriorkoalisio suhteito, si-
too köyhät paikoilleen jo nöin vohvistoo yhfeiskuntorou-
hao, jonko jörkkymistö vuoden l84B Euroopan vollon-
kumousvuoden jölkeen pelöttiin enemmön kuin mitöön
muuto.

meen ilman enempää hoitoa tai jotka tarvitsevat
tilapäisesti apua sairauden tai onnettomuuden
johdosta seka 5) rurvarromat, alle 16-vuotiaat
lapset, joilta puuttuu tarpeellinen hoito.

Seurakunnallisen avun saaminen oli kuitenkin
sikäli toissijainen keino, että yksiryisoikeudelli-

nen elatusvelvollisuus edellytti sinänsä sitä, että
puolisot huolehtivat toisistaan ja vanhemmat lap-
sistaan ja että VHA:kin määräsi apua tarvitsevat
ensin turvautumaan sukulaisten puoleen suoraan
ylenevässä tai alenevassa polvessa. Lisäksi palkol-
lissääntö määräsi isännät huolehtimaan pitkäai-
kaisten, vanhuudenheikkojen palkollistensa elät-
tämisestä.

Seurakunnille VHA asetti joukon uusia sitovia
velvollisuuksia. Köyhäinhoitovero säädettiin nyt
pakolliseksi, samoin vaivaishoitohallitukset hal-
lintoeliminä. Hallinnon ja rahoituksen yhden-
mukaistaminen toteutui nyt ensimmäisen kerran
seka saadr;ksissä että käytännössä. Vero kerättiin
osin henkilö-, osin kiinteistöverona, ja veronalai-
siksi tulivat myös tilattomat.

VHA:ssa nähty filantrooppisuus ja lempeys ei-
vät ole aivan oikeita luonnehdintoja lain luon-
teesta ja tavoitteista.sa Maan vanhoillisen virka-
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miesjohdon näkemyksiä ei leimannut niinkään
filantropia, vaan pyrkimys patriarkaalisten sidos-
ten lujittamiseen ja sitä kautta yhteiskuntarauhan
turvaamiseen. Sama pyrkimys näkyi mm. palkol-
lispolitiikasta käydyissä keskusteluissa. Koyhille
myönnetyn oikeuden ja seurakunnille määrätyn
ayustusvelvollisuuden ydin oli avustusta tarvitse-
vien sitomisessa tehokkaasti seurakuntiinsa ja nii-
den hallintoelinten valvontaan. Idea oli perintei-
nen - ayustuksen piirissä olevat olivat myös seu-

rakunnan holhouksenalaisia eivätkä saaneet

muuttaa pois paikkakunnalta. Samalla voitiin
yrittää selventää rajaa apuun oikeutettujen kOy-

hien.ia irtolaisten valilla.
VHA:n tarkoitusperiä ei voi täysin ymmärtää,

jos sen rinnalla ei ota tarkasteluun samana vuon-
na uudistettua asetusta laillisesta suojeluksesta.

Siinä nimittäin työvoima- ja irtolaispolitiikkaa
yritettiin rajusti siirtää takaisin 1700-luvun alku-
puolen henkeen. Palvelupakko, eli laillisen suoje-
lun hankkimispakko, ulotettiin nyt uudelleen ko-
ko itsellisväestöön, myös avioituneisiin mäkitu-
palaisiin. Palvelupakon piiriin tulikin kymmeniä
tuhansia uusia ihmisiä. Tallaista määrää uusia
palkollisia ei kukaan edes tarvinnut, ja asetusta
kierrettiinkin yksinkertaisesti siten, että henkikir-
joituksessa mökkiläisiä ja loisia kirjattiin rengeik-
si tai torppareiksi.Bt

Palvelupakon laajentaminen, koyhien hol-
houksenalaisuus ja muutto-oikeuden rajoitukset
olivat kaikki osa suurta tavoitetta: köyha väes-

tönosa piti sitoa paikoilleen ja tilallisten patriar-
kaalisen valvonnan alaisuuteen. Myös seurakunta
saattoi antaa laillista suojelua, joten seurakunta
ikään kuin asettui kollektiiviseksi isännäksi omil-
le suojateilleen ja holhokeilleen.

Laillisen suojelun järjeste lmä puretaan

Vuoden 1852 asetus laillisesta suojeluksesta oli
täysin vastakkainen niihin toivomuksiin nähden,

joita laajasti oli esitetry ja esitettiin työvoiman
liikkuvuuden parantamisesta. Lisäksi lain mää-

räykset olivat epärealistisia ja mahdottomia to-
teuttaa käytännössä. Asetus jäikin lyhytikäiseksi,
vanhan patriarkaalisen yhteiskunta-ajattelun
joutsenlauluksi. Juuri laillisen suojelun ja irtolai-
suuden käsitteiden uudistamisesta alkoi koko
vanhan työvoimajärjestelmän romuttaminen jo
samalla vuosikymmenellä, kun valmisteltiin uutta
paII(otlrssaantoa.

Vuonna 1863 koolle kutsuttujen, vuosikym-
meniin ensimmäisten valtiopäivien tehtäväksi tu-
li uusien palkollis- ja irtolaislakien valmistelu.
Lait valmisteltiin rinnakkain, ja ne saivat keisaril-
lisen vahvistuksen tammikuussa 1865. Uudesta
palkollissäännöstä oli kokonaan poistettu laillista
suojelua ja ryöpakkoa koskevat säädökset. Myös
palkan määräyryminen jätettiin työnantajan ja

-tekijän keskinäisen sopimuksen yaraan.

Asetuksessa suojeluksettomista henkiltristä yk-
siselitteisesti kytkettiin irtolaisuus pahantapaisen
elämän viettämiseen."' Laillinen suojelu menetti
näin pääosan siitä sisällöstä, joka sillä oli ollut
1500-luvun lopulta. Työttömänä olemisesta ei

enää seurannut sanktiota. Myös työvoiman
muuttorajoituksia poistettiin ja loputkin rajoi-
tukset kumottiin vuonna 1883. Vuonna 1879
hyväksytry elinkeinovapauslaki loi vapaan yrittä-
jyyden, muuttovapauden raj oitusten poistaminen
loi puolestaan vapaan ryövoiman.

Työvoiman liikkumisvapauden ja elinkeinon
harjoittamisvapauden laajentuminen alkoivat
vuoden 1855 jälkeen, ja ne saivat lopullisen juri-
disen vahvistuksensa 1870-8O-lukujen vaihtees-

sa. Sitä mukaa kun väestön oikeuksia ja mahdol-
lisuuksia omaehtoiseen elannonhankintaan lisät-
tiin, koventui julkinen kritiikki vuoden 7852vai-
vaishoitoasetusta vastaan. Työkykyisen oikeus
apuun näytti suorastaan vaaralliselta periaatteelta,
kun yhteiskuntaa oltiin uudistamassa siihen
suuntaan, että .iokainen todella saattoi olla oman
onnensa seppä. Laaja kc;yhainhoitojärjestelmä ja
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siihen sisäänrakennetut patriarkaaliset suhteet
näyttivät kaikella tapaa aikansa eläneiltä jäänteiltä,
jotka haittasivat liberalistisen yhteiskuntaideaalin
toteuttamista.

Samalla kun yhteiskunnan yleinen kehirys ja
uudet ajattelutavat murensivat luodun koyhain-
hoitojärjestelmän legitiimisyyttä, vanhan agraari-

yhteiskunnan taloudellinen kriisiytyminen ja tilat-
toman väestön jatkuva paisuminen räjäyttivät
kr;yhalnhoidon taloudellisen kestokpyn. 1860-
luvun katovuodet osoittivat kouriintuntuvan hyi-
sesri, errä laajakaan koyhainhoito ei §ennyt pois-
tamaan kc;yhyyden rakenteellisia syitä. Kun koy-
hainhoidon ei enää uskottu senkään vertaa kuin
viela 1 840-luvulla aurravan kc;yhyysongelman rat-
kaisemisessa, jouduttiin koyhainhoidon tavoitteet
ja tehtävät ottamaan uudelleen puntaroitaviksi.

Kun uusi k<;yhainhoitolakiesitys tuli käsitte-
lyyn lB7}-luvun alussa, huomattiin sen jälleen
kerran seuranneen Ruotsin esimerkkiä." Lakiesi-
rykseen oltiin yleisesti ryytyväisia, sillä se todella
toteutti ne toiveet, jotka siihen oli asetettu.
Vuonna 1879 vahvistettu VHA oli ytimeltään li-
beralistinen, sillä pakot, velvollisuudet ja oikeu-
det oli supistettu minimiin.

Kuntien hallinto oli uudistettu vuonna 1865
erottamalla kunnallinen hallinto seurakunnalli-
sesta, ja niilla oli vuoden 1879 \rHA:n mukaan
velvollisuus avustaa vain ryökpyttömiä ja sairaita,
vanhuksia ja alaikäisiä. Avustusmuodoista päättä-
minen jätettiin pääosin kuntien oman harkinnan
varaan. Myös omaisten huoltovelvollisuutta laa-
jennetriin. Köyhällä ei ollut enää oikeuksia suh-
teessa kuntaan, ja avunsaanti johti ehdottomaan
holhouksenalaisuuteen eikä valitusoikeutta teh-
dyistä päätöksistä ollut. Vipäänsä lain tavoittee-
na oli supistaa vaivaisapua saavien määrää, keven-

tää vaivaishoitorasitusta ja tehdä vaivaisavun pyy-
tämisen kynnys mahdollisimman korkeaksi.*'

Mutta tämäkään laki ei kyennyt muurramaan
yhteiskunnallista todellisuutta. Köyhyys ei hävin-
nyt kieltämällä sen olemassaolon perustelut. Köy-

hainhoitojarjestelmään kohdistui edelleen kasva-

nut paine, jonka slyt olivat todellisen sosiaalisen
turvallisuuden laa.iamittaisessa heikentymisessä
ennen kaikkea maaseudulla.

Vahion uastuun rtjat

Autonomian ajan ensimmäisillä vuosikymmenillä
alkoi selkiinryä se ra.ia, jonka yli valtiovalta ei ha-
lunnut ulottaa omaa vastuutaan. Rajan vetämi-
nen tapahtui yhtä jalkaa institutionaalisen eriyry-
misprosessin kanssa - koyhainhoito, sairaanhoito
ja yleisen järjesryksen yllapito erkaantuivat toisis-
taan,

Edella on mainittu irtolaisuuden saaneen kä-
sitteenä yhä enemmän pahantapaisuuden leimaa.
Tama näkyi sekä pyrkimyksissä laajentaa irtolai-
sille tarkoitettuja laitoksia että pyrkimyksissä
erottaa toisistaan rikollisille tarkoitetut vankilat ja
irtolaisten työlaitokset. Näissä pyrkimyksissä ei

kuitenkaan kovin pitkalle edetty, vaikka lB39 an-
nettu asetus työ- ja ojennuslaitoksista edellytti
rangaistusvankien poistamista ryölaitoksista.

Todellisuudessa tapahtui niin, että kuvernöö-
rien kuulusteluihin joutui vain pieni osa henki-
kirjoissa irtolaisiksi merkityistä ja lisäksi kuulus-
telluistakin pääosa passitettiin takaisin kotiseura-
kuntiinsa. Mustalaiset, kiertelevät käsityöläiset,
huonomaineiset naiset, etenkin jos heilla oli
aviottomia lapsia, joutuivat helpoimmin viran-
omaisten hampaisiin. Työlaitospassituksen sai

runsas l0 o/o kuulustelluista - itse asiassa tärkein
tekijä, joka piti työlaitospassitukset harvinaisina,
oli työlaitosten paikkapula. Uusia irtolaisia voi-
tiin ottaa vain, kun paikkoja vapautui. Kierto oli
kuitenkin suhteellisen hidasta, sillä vapautumi-
nen edellytti suojeluksen saamista ja sen hankki-
minen laitoksesta kasin oli hankalaa.u'

Vuoden 1852 asetus laillisesta suojeluksesta jäi
vähämerkityksiseksi episodiksi. Suunta oli sel-

keästi se, että irtolaisuus alettiin samastaa pahan-
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Voltio köytti iulkisio töitö mm. irtoloisten pokkotyöllistö-
miseen io puutteenoloisfen ovustuskeinono. Soimoon ko-
novon rokennustyömoo 1835-56 (kuvo) io Riihimö-
ki-Pietori-rodon rokentominen olivot iöttilöismöisiä "hö-
töopulyömoito", io vorsinkin roto\ömoollo nölön jo tou-
tien heikentömien työlöisten kuolleisuus oli tovottomon
suuri. Voltion ns. lopiolinio iuontoo siis io lB3}Juvullo
oloitetluihin tie-, suonkuivous- jo konovotöihin.

tapaisuuteen ja huonomaineisuuteen, mikä myös

vahvistettiin vuoden l865 laissa. Valtiovallan vas-

tuu pysähryi tämän ihmisjoukon pakkoryöllistä-
miseen, sillä kyseessä oli yleiseen järjesrykseen il-
miselvästi Iiitryvä poliisiasia.

Mielenkiintoista on havaita saman rajanvedon
toteutuneen myös lastenhuollossa. Kun vuonna
1813 määrättiin, että 17O0-luvulta alkaen Tirk-
holman lastenkote.ja varten kerätty ns. lapsihuo-

nevilja oli vastedes käytettävä kotimaassa, ei tehry
eroa eri lapsiryhmien valilla. Pyrkimyksenä oli
tukea näillä varoilla yleensä turvattomien lasten

elätehoitoa. Valtionapua lisättiin 1839 ja uudel-
leen 1849, mutta luonnollista oli, että näillä va-
roilla tuettiin vain pientä osaa kaikista turvatto-
mista lapsista.

Vuoden 1852 VHA teki kuitenkin merkittä-
vän periaatteellisen lisäyksen valtion tuen käyttö-
ehtoihin. Asetus korosti yleisesti hyväksyttyyn ta-
paan elätehoidon ensisijaisuutta ja suhtautui pen-
seästi lasten laitoshoitoon. Mutta valtion kasva-

tusapu varattiin nyt käytettäväksi ennen muuta
sellaisten lasten elätehoidon tukemiseen, jotka
olivat osoittaneet taipumusta pahantapaisuuteen
ja kurittomuuteen. Jo tässä vaiheessa rajoitettiin
valtion suora vastuu siihen lastensuo.ielun alaan,
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jota 1BB0- 189O-luvuilta alkaen kehitettiin suo-
jelukasvatuksena ja jonka tarpeita varten raken-
nettiin kasvatuslaitosten verkosto.

Valtion hallussa oli tosin jo vuodesta lB29 al-
kaen alun perin yksiryisillä testamenttivaroilla pe-
rusrettu Kyllialan kasvatuslaitos Viipurin lahella,

mutta 1860-luvulla se muutettiin orpokodiksi,
jona laitos toimi 1900-luvun alkuun saakka. Hal-
linnollisesti Kylliala kuului Pantsarlahden työlai-
toksen yhteyteen, mikä osoittaa, että ryölaitos oli
periaate, jonka lB00-luvun alkupuolella katsot-
tiin soveltuvan yhtä hyvin lasten kuin aikuisten-
kin kurittomuuden kitkemiseen. Näin myös las-

tenhuollossa valtio varasi itselleen vain sen osan,
joka liittyi yleisen järjesryksen yllapidon ja rikolli-
suuden torjunnan alaan.'n

Kolmas eriytymisen alue oli mielisairaanhoit<-r.

Hospitaalit olivat lB0O-luvun alussa varsin sur-
keassa kunnossa, mutta niistä alettiin kehittää ni-
menomaan mielisairaaloita. Vuonna I840 anner-
tiin laki, jonka nojalla mielisairaanhoito saatettiin
uudelle tolalle. Helsinkiin perustettiin Lapinlah-
den sairaala, Kronobyn vanha hospitaali lakkau-
tettiin ja Seilissä määrättiin hoidettavaksi vain pa-

rantumattomia tapauksia. Mielisairaiden ensim-
mäinen diagnostisointi määrättiin tehtäväksi lää-

ninsairaaloiden mielisairasosastoilla. Näin mieli-
sairaanhoito ky'tkettiin osaksi sairaalalaitoksen ke-

hittämistä ja se erotettiin lopullisesti valtiollisesta
koyhainhoidosta, vaikka kuntatasolla "hourut"
kuuluivatkin vaivaishoidolle. Valtakuntaan perus-

tettiin myös eriryinen Houruinhoidon johtokun-
ta valvomaan mielisairaanhoitoa ja -sairaaloita.
Kun vaivaishoito perinteisesti oli pyrkinyt pääse-

mään eroon ensisijaisesti väkivaltaisista tai muu-
toin vaarallisiksi katsotuista hulluista, oli tässäkin

itse asiassa kyse siitä, että valtiovalta laajensi mah-
dollisuuksia heidän eristämiseensä ja hoitoonsa.
Tietynlainen yleisen järjestyksen yllapitoajattelu
kummitteli myös tässä kehiryksessä.''

Kunnallisen uaiuais hoidon ?disunut kenttä

Kun valtiovalta keskitryi julkisanotusti vain nii-
hin vaivaishoidon vanhoihin osa-alueisiin, jotka
sivusivat järjesryksenpitoa ja terveydenhuoltoa,
jäi kunnallisen vaivaishoitojärjestelmän kannetta-
vaksi paisuvan k<iyhalaisyyden taakka. Avuntar-
peen kasvuun eivät lainsäädäntöuudistukset juu-
rikaan vaikuttaneet.

TAULUKKO I.4.

Vaiuaisauun saajat osallisine kpsineen sekä heidän
osuutensd uäestöstä uuosina 1820- 1870."

Vuosi Avunsaajien määrä Osuus väestöstä (o/o)

tB20
I 830
l 840
1850
I 860
t870

14 589
18 319
25 163
28 489
42 744
55 r55

1,3

1,3

7'7
1,7
2,4
3,1

Suurin hyppäys avunsaajien määrässä tapahtui
1850-luvulla, minkä aikalaiset näkivät yleensä
johtuvaksi vuoden lB52 VHA:n voimaantulosta.
Lain väitettiin johtaneen kc;yhat, ja monet muut-
kin, ajattelemaan vaivaiskassan olevan tilattomien
oma eläkekassa, josta osuuden vaatiminen oli
helppoa. Koyhien kasvava röyhkeys ja halutto-
muus itse elättää itseään oli väite, jota lain arvos-

telijat eivät väsyneet toistamaan.
Piirainen (1958) on kuitenkin vastaanpane-

mattomasti osoittanut, että arvostelu oli oikeutet-
tua vain poikkeustapauksissa. Avuntarpeen kasvu

oli todellista, eikä pitajilla ollut varaa suureen

Ioyhakatisyyteen, jollaista sanomalehdet väittivät
esiinrFvän. Sitä paitsi tavoitteenahan oli vähentää
kerjuuta, ja tähän todella päästiin 185O-luvulla.
Lisäksi on s)ytä havaita, että virallisesti tilastoitu
avustettujen määrä kuvasi aina vuoden viimeisen
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päivän tilannetta, joten todellisuudessa avustettu-
ja oli vuoden mittaan huomattavastikin enem-
män kuin tilastot tietävät kertoa.

Ti lattoman uäestön e lä k e kas s a?

Tieryssä mielessä ne, jotka luonnehtivat vaivais-
kassoja tilattomien eläkekassoiksi, olivat oikeassa.

Vaivaisavun tarpeessa olivat ensisijaisesti tilatto-
mat, joten tilattomien aseman muutokset eri
puolilla maata heijastuivat myös vaivaishoidon
alueelliseen kehirykseen. Julkisen tuen varaan
joutuneiden osuus kasvoi rajuimmin Itä- ja Poh-
jois-Suomessa, jossa väestönkasvu oli suurinta, ja
tilattoman väestön asema muuttui kaskeamisen

vähenemisen vuoksi rajuimmin.
Kehiryksen suunta oli selvä, köyhyysongelma

alkoi kärjisryä kestämättömäksi Pohjois-Suomessa
ja Savon vanhoilla kaskialueilla. Vuonna lB70 to-
ki nä§y vielä nälkävuosien aiheuttama paine, jo-
ka oli ankarin juuri pohjoisessa. Myös Satakun-
nan pohjoisosien joutuminen katovuosien kuri-
mukseen heijastui Türun ja Porin laanin kr;y-
häinhoitoon. Seurakunnallisen ja kunnallisen
avun tarve oli joka tapauksessa periferisoitumassa,
jos verrataan tilannetta 100 vuotta aikaisempaan,
jolloin vaivaishoitolaisten määrä seurasi yarsin

selvästi yleistä vaurautta. Sama periferisoitumi-
nen tuli selvästi esille 1800-luvun lopun ja 1900-
luvun katovuosien aiheuttaman hadan alueellises-
sa rajoittumisessa.

Va lti o n k o n tro I li, ra h ata lo us j a u a iu a is h o ito

1850-luvun vaivaishoito oli jo koko maassa yh-
denmukaisesti rahoitettu, kuvernöörien kontrol-
loimaa ja hallinnollisesti tehostunutta. Muutos
tapahtui 1BO0Juvun alkupuolella, mutta vuoden
I 8 5 2 VFIA:n verotus- ja hallintoelinmääräyksillä
oli epäilemättä suuri merkirys toiminnan tehos-

TAULUKKO I.5

Vaiuaisapua sddneet lääneittäin ja heidän uäestö-

osuutensa (%o) uuosina 1850 ja 1870."3

Lääni 1850
Määrä o/o

1870
Määrä o/o

Uudenmaan
Tirrun ja Porin
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan

Oulun
Koko maa

3 040
5 244
3 t77
2 404
2 6rr
2 806
4 305
4 902

28 489

r35
9 5r3
5 240
3 972
4 4t2
5 r34
9 699

13 050
55 155

1,9

1,8

2,0
0,9
1,8

1,4
1,7

3,1
1,7

2,5

3,5
2,8
7,6
2,8
3,3
3,3
7,3
3,1

tumiseen ja yhdenmukaistumiseen.
Kehiryksen eriaikaisuus toki jatkui ja vaikutti

eri hoitomuotojen käyttöönoton ja yleistymisen
tahtiin. Säännösten ja valvonnan yhdenmukais-
tuminen ei luonnollisestikaan merkinnyt käytän-
töjen yhdenmukaistumista. Ruotuhoito otettiin
182O-luvulta alkaen käyttöön myos niilla Poh-
jois-Karjalan ja Pohjois-Suomen seuduilla, joilla
tähän saakka oli tyydytty hyväksymään kerjuu ja
kassa-avustukset. Samaan aikaan alettiin Lansi-
Suomessa yhä enemmän turvautua sijoitus- eli
elätehoitoon ruotujen rinnalla. Nimenomaan las-

tenhuollossa elätehoito syrjäytti ruodulla kiertä-
misen yleisesti, vaikka paikallisia poikkeuksia tie-
tenkin oli. Vaivaistalojen rakentamiseen sen si-
jaan suhtaudumiin jatkuvasti penseästi, ja ne oli-
vat maaseudulla harvinaisia.

Ruotuhoidon osuus alkoi supistua selvästi vuo-
sisadan puolivälin jdlkeen Länsi-Suomesta alkaen.

Syitä ruodutuksesta luopumiseen oli useita. Ruo-
dutus oli toimintamallina jäykkä eikä pystynyt
huoltamaan kuin osan vaivaisista. Ongelmia ker-
ryi mm. siitä, millä perusteilla ruotuhoidon rasi-
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tus voitiin tasoittaa ja suhteuttaa vaivaishoitove- Piiraisen mukaan aikuiset vaivaiset menivät elät-
ron rasitukseen. Ruotuhoidosta luopumisen no-
peuttajaksi tuli kuitenkin vuoden 1879 VHA:n
määräys siitä, että ruoturasitus tuli jakaa suhteessa

muihin veroihin eikä enää manttaalimäärään. Ve-
roäyristä ja sen raha-arvosta ei kuitenkaan ollut
korvaamaan selkeää ja kiinteää manttaalimäärää,
joten rasitusten jako osoittautui vaikeaksi, riidat
olivat yleisiä ja tuloksena oli ruoturasituksesta
luopuminen ja tyytyminen pelkkään vaivaishoi-
toveroon.

Rahatalouden tunkeutuminen maaseudun so-
siaalisiin suhteisiin oli ratkaiseva syy perinteisen
ruotuhoidon nopeaan romahdukseen. Kun ruo-
duilla oli 1850 hoidettu n. 45 %o vaivaisista, oli
1870 ruoduilla noin 35 o/o, ja 189O-luvulla enää

alle l0 o/o vaivaisista. Elätehoidon osuus kasvoi
aluksi selvästi, koska se korvasi vähentyneet ruo-
dut, ja vuosisadan lopulla jo lähes 40 o/o vaivais-
hoitolaisista oli elatteella. Lastenhuoltomuotona
elätehoito oli lähes yksinomainen siihen asti,
kunnes lastenkodit alkoivat yleistyä 1900Juvun
ensimmäisellä vuosikymmenellä.

Rahatalouden merkityksen kasvua kuvastaa
myös se, että satunnaisten ja vuotuisavustusten
osuus tukimuotona kasvoi. Rahaa tosin ei mielel-
lään jaettu, apua annettiin tavarana, murta vaivai-
set käyttivät suurelta osin tavara-avustuksia vaih-
don välineinä. Koska avustusten kustannukset
nousivat vaivaisten määrän lisäänryessä, pyrittiin
etsimään halvempia vaihtoehtoja. Elätehoidon
käyttäminen oli yksi keino, jolla kunnat pyrkivät
minimoimaan kusrannuksia. Tämä johti 1BB0-
luvulla yleiseen kritiikkiin vaivaishoidon talou-
dellista laskelmallisuutta vastaan ja ennen muuta
sen näkywää ilmentymismuotoa, vaivaishuuto-
kauppoja vastaan. Kunnat järjestivät vuosittain
julkisen tilaisuuden, jossa vaivaisille haettiin sijoi-
tuspaikkaa. Periaatteena oli, että pienimmän kor-
vauksen prytdr;tyt sai hoidokin. Koska ryökyiset
vaivaiset olivat halutuimpia, alkoivat kriitikot
1 BB0-luvulla puhua suorastaan orjamarkkinoista.

teelle penseästi, koska ruotuhoito takasi heille
suuremman liikkumisvapauden."

Laitosten perustamista oli pitkaan vastustettu
nimenomaan kustannussyistä, mutta 1 80O-luvun
lopulla vaivaistalot alettiin nahda myös keinona
vähentää avustuskuluja. Maaseudulle sijoitetun
koyhaintalon, jonka yhteydessä olevan oman vil-
jelyn avulla saatiin hoidokeille töitä ja laitokselle
tuloja, uskottiin tuovan ratkaisun koyhainhoidon
perinteiseen ongelmaan, miten sitoa ayustus työ-
hon. Koyhainhoidollisen ryölaitoksen kehittämi-
sen edelläkävi.fämaa oli Englanti, murra brittiläi-
nen ryölaitosmalli ei tullut Suomeen suoraan, eikä
Englannin kOyhainhoitokeskustelua 1 800-luvun
puolenvälin tienoissa juurikaan seurattu. Vasta
valtionapujärjestelmän luominen sai aikaan vai-
vaistdojen rakennusaallon 1 890-luvulla."5 Samal-
la valtionapujärjestelmään sisälrynyt yhdenmu-
kaisuuden ja valvonnan mekanismi muokkasi
valtion- ja paikallishallinnon suhdetta uuteen
suuntaan.

Suurimmalle osalle 1800-luvun vaivaishoito-
laisista vaivaishoito merkitsi joko kiertelyä talosta
taloon omassa ruodussa tai laajemmin pitäjässä
tai, yhä useammin, elämistä jonkin talollisen tai
torpparin huutolaisena. Eriryisesti koyhat ja pie-
net tilat huusivat mielellaan aikuisia, esim. mie-
lenvikaisia, joilla saatettiin teettää töitä. Lapset si-
joitettiin usein varakkaisiin taloihin .ia varsin
usein sukulaisille. Voi olettaa, että monet lapset
olivat elätesopimuksella taloissa, joihin heidät oli-
si otettu joka tapauksessa, olihan esim. Itä-Suo-
men maaseudulla kummijärjestelmällä varsin
suuri merkirys lasten turvallisuudessa. Vaivaishoi-
tojär.iestelmä ja rahakorvaukset olivat kuitenkin
lopullisesti astuneet mukaan tekijaksi, joka vai-
kutti myös perinteisiin yhteisöllisiin suhteisiin.

Vaivaiset olivat kuitenkin olennainen ja kiinteä
osa pitäjä-ja kyläyhteisoa. Seurakunn an, 1865 jäl-
keen kunnan, jakaminen vaivaishoitopiireihin
tähdensi viela kylayhteisöjen merkirystä huolto-
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yhteisönä. Vaivaiset haluttiin pitää - ja he mo-
nesti halusivat pysyä - omassa kylässään huollet-
tavina. Tässä suhteessa marginalisointi alkoi vasta

laitosten yleistymisen myötä. Vuosisadan vaih-
teessa alkoi laajamittainen vaivaisväestön eristä-
minen laitoksiin, kyläkuvan sosiaalinen puhdista-
minen.

Turuallisuuden romaltdus -
I B 60- luuun nälhäuuodet

NälkävuosiaN' 1867 - 1868 voidaan pitää käänne-
kohtana niin suomalaisen maatalouden kuin vai-
vaishoidonkin kehityksessä. Maaseudun sosiaali-
set suhteet eivät enää palanneet entiselleen, ja seka

teollistumisen eftä kaupungistumisen vaikutus al-
koi muokata yhteiskuntaa omaan suuntaansa.

Katastrofin laukaisivat onnettomat sääolot,
mutta sen syFt löytyvät vanhakantaisesta maata-
loustuotannosta, maaseudun väestö- ja omistus-
suhteista sekä senaatin 1860-luvulla noudatta-
masta tiukasta rahapolitiikasta. 1860-luvun sadot
ylipäänsä jäivät huonoiksi, ja samaan aikaan se-

naatti kiristi lainanantoa. Yrirystoiminta vaikeu-
tui, velkojat karhusivat velkojaan: kauppahuoneet
yksittäisiä kauppiaita, kauppiaat talonpoikia, ta-
lonpojat omia velallisiaan. Kun sadot heikkenivät
ja rahaa ei ollut, irtisanottiin palkolliset. Viran-
omaisten raporttien mukaan esim. Pohjois-Sata-
kunnan palkollisista vuonna 1868 oli 90 o/o ryör-
töminä ja maattomat olivat myös Vaasan läänissä
jääneet kokonaan ilman sesonkitöitä. Alkoi elama
almujen ja armopalojen varassa.eT

Pahimmin viljan ja työn puutteesta kärsivät
Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois-Savo, Poh-
jois-Karjala sekä Yla-Satakunnan ja Pohjanmaan
itäosat. Mutta myös ne alueet, jotka kokivat
puutteen itse lievimpänä, saivat osansa tuhansien
kuljeskelevien kerjäläisten laumoista. Kiertelevät
kerjäläiset kansoittivat valtatiet ja suuntasivat kul-
kunsa ennen muuta kaupunkeihin, joissa pyrit-

tiin järjestämään ruokintaa ja sairassijoja hyvän-
tekeväisyyden voimin. Tulokset olivat monesti
kovin riittämättömiä, mm. Viipurista kerrottiin
todellisia kauhukertomuksia niin aikuisten kuin
lastenkin kuolemisesta katuvierille. On arvioitu
jopa 100 000 ihmisen lähteneen kotikonnuiltaan
Ieivän ja ryön puutteen pakottamana. Ensimmäi-
senä joutuivat vaikeuksiin tilattomat ja palkolli-
set, mutta sittemmin myös katoalueiden pienti-
lalliset. Kuopion ja Oulun laanin talollisista arvi-
oitiin kesällä 1868 olleen ilman omia elintarvik-
keita 50-60 %.

Jos milloinkaan, niin nälkävuosien aikana vi-
rallisen avustamisen muodot saivat selkeän kon-
trolloimisen luonteen. Vastikkeellisena apuna jär-
jestettiin köyhille kasitoita .ja kunnallisia työtu-
pia. Valtion rahoittamia hätäaputöitä oli jossain
määrin kokeiltu jo 1840-luvulta alkaen, ja nyt
niitä järjestettiin laajasti, suurimpina Riihimäki-
Pietari-radan rakentaminen, useat kanavaraken-
nukset, Keski-Suomen ja Pohjanmaan tieryömaat
seka Pohj anmaan suonkuivatusryömaat.

Valtion painostuksesta kuntiin perustettiin hä-

täapukomiteoita, jotka järjestivät avustuksia ja
sairastupia. Virallinen linja oli silti edelleen, ettei
vastikkeetonta apua tule antaa, joten erityyppiset
työtuvat olivat hallitsevia avustamistapoj a. Käsi-
töiden menekki oli kuitenkin huono, eikä niitä
myymällä kyetry pitämään laitoksia taloudellises-
ti kannattavina, niin kuin oli haaveiltu. Valtion
avustukset olivat välttämättömiä, mutta sinänsä
riittämättömiä laitosten yllapitamiseen.

Suurten ja pienten ryökohteiden aloittaminen
tähtäsi selkeästi kiertelyn ja kerjuun lopettami-
seen. Tilanne alkoi riistäyryä käsistä, ja mm. eri-
lainen pikkurikollisuus, kuten murrot ja varkau-
det, yleistyi voimakkaasti vuoden 1868 aikana.
Kevään 1868 aikana perustettiin lähes jokaiseen
varsinaisen nälkäalueen kuntaan hätäapuryömaa,
ryötupia, sairastupia jne. Ruuan jakelu keskitet-
tiin näihin laitoksiin, jotka alkoivat muodostua
tautien leviämisen ja tautikuolleisuuden pesäk-
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1860-luvun nälkävuodet olivat pitkäaikaisen
sosiaalisen kehiryksen huipentuma. 1700-luvun
viela pitkalti yksilökohtaisesra, joskin toki säärysi-

donnaisesta, vaivaisuudesta oli 180O-luvulla jou-
duttu väestönkasvun myötä laajamittaiseen talou-
delliseen puutteenalaisuuteen ja joukkomittaiseen
sosiaaliseen köyhyyteen. 1 860-luvulla koyhrym i-
nen kärjisryi todella absoluuttiseksi köyhlydeksi,

Slrsiseksi tuhoutumiseksi. Mitkaan niista yksilolli-
sistä, yhteisöllisistä, kunnallisista tai valtiollisista
turvajärjestelmistä, joita vanhan sääry- ja maara-
lousyhteiskunnan aikana oli kehitetry, eivät kyen-
neet estämään katastrofia. Näiden turvajärjestel-
mien pettämisellä on ollut suuri sosiaalinen mer-
kiryksensä, mutta niilla on myös psykologinen
vaikutus suomalaisten yhteiskunnalliseen ajatte-
luun. Nalkakuolemalla oli tärkeä asema esimer-
kiksi vuosien l9l7- 1918 poliittisessa propagan-
dassa.

Vuosien 1867 - 1868 nölkö-
vuosien oikono kuolleisuus ylini
normoolitoson yli t OO 000:llo,
io kenties somon verron ihmisiö
löhti liikkeelle leivön io työn ho-
kuun. Kotovuodet iohtuivot pit-
kö stö epöed u//isesfo söciloksos-
to, mutto kotastrofin syvyyteen
voikuftivot monet tekiiöt, kuten
m o otoloud en vo nh oko nlo i su u s,

ti latto m o n vöe stö n tovotto mo n
nopeo lisööntyminen io senoo-
tin omoksumo tiukko rohopoli-
tiikko, ionko tulokseno moon
tuotontoelömö oli muutenkin
pohosso kriisissö. Voikko kuole-
mo korjosi pööoson voivoishoi-
toloisislo, jöivöt nölkövuosien
seuroukseno kuntien huolleno-
viksi tuhonnet orpolopset, soi-
rouksien vuoksi työkykynsö me-
nettöneet io tiloiltoon suistu-
neet.

keiksi, koska ne olivat ylikansoitettuja.
Mutta eivät valtion, eivät kuntien eivätkä kau-

punkien hyväntekeväisyysjärjestöjen yritykset
kyenneet estämään 270 000 suomalaisen kuolemaa
näinä hirvittävinä vuosina. Vaikka kuolema oli
korjannut suuren osan aikaisemmista vaivaishoito-
laisista, olivat katovuodet .jättäneet iälkeensä vielä
suuremman joukon tiloiltaan suistuneita talollisia,
orpoja lapsia, sairastuneita ja muutoin ryökykynsä
menettäneitä. Vastikään uudistettu kunnallishal-
linto oli joutunut vuosina 1867 - 1868 ylivoimai-
sen tehtävän eteen, sillä tilallisten veronmaksu§§
oli vakavasti heikenrynyt, mutra apua rarvitsevien
määrä ei pienenrynyt, pikemminkin päinvastoin.
Paine vaivaishoitojärjestelmän uudistamiseen kas-
voi täten alhaalta päin, sillä vuoden 1852 VHA:n
arvostelu oli nakertanut sen perustaa jo pidem-
pään. Nalkavuosien jalkeen ei vaivaishoitolainsää-
däntöä voitu jättää entiselleen.
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I KAHDEN KATASTROFIN VALISSA

"Murroksen aikakausi" - mikä muuttui?

"Nyt oli Suomen taloudellisen kasvun, vaurastu-
misen alkukohta loytynyt. Industrialismin latu
avautui, teollistumisen läpimurtovaihe pääsi Suo-
messakin alkamaan", kirjoitti Heikki \Waris yh-
teiskunnallisen murroksen vuonna 1968 sata

vuotta aikaisemmasta muutosvaiheesta.' §7aris
näki monien häntä edeltäneiden kirjoittajien ta-
paan 1 860-luvun suuret nälkävuodet lahtokohta-
na uudenaikaisen Suomen synnylle. Kahden ka-
tastrofin - nälkävuosien ja kansalaissodan - väliin
jäävä ajanjakso vakii n n utti paikkansa s uomalais -
ten historiakuvassa teollistumisen läpimurtovai-
heena, aikana, jolloin pysähtynyt maatalousyh-
teiskunta muuttui teollistuvaksi yhteiskunnaksi.

Käsitys teollistumisen yhteiskuntaa mullista-
vasta luonteesta ei kuitenkaan synrynyt nälkävuo-
sien jälkeisestä ajasta tehtyjen havaintojen perus-
teella, vaan samanlaisia näkemyksiä esitettiin jo
ennen 1860-luvun kriisiaikaa. Jo talloin muodos-
tui myös se teollistumisen sosiaalisia seurauksia
koskevien tulkintojen vastakkaisuus, joka on lei-
mannut suomalaista keskustelua teollistumisen
historiasta I 900-luvun jalkipuolelle saakka.

Ensimmäisen tulkinnan mukaan teollistumi-
nen lisää koko väestön aineellista hlvinvointia.

Tama näkemys tuli selvimmin esiin taloudellisen
liberalismin opissa, joka sai vaikutusta Suomessa

180O-luvun puolivälissä. tloudellisen liberalis-
min kannattajat painotdvat sitä, että uusi kehitry-
neeseen tekniikkaan ja konevoimaan perustuva
pääomavaltainen tuotantotapa nopeuttaa talou-
dellista kasvua ja levittää vaurautta koko yhteis-
kuntaan. Toisessa tulkinnassa korostuivat teollis-
tumisen yhteiskunnan ristiriitoja ja taloudellista
eriarvoisuutta lisäävät vaikutukset. J. V Snellman
varoitteli jo l840Juvun kirjoituksissaan kapita-
lismin synnyttämästä kurjalistosta, joka ennen
pitkaa vaarantaisi suomalaisen yhteiskuntara-
uhan. Varoituksia alkoivat 1870-luvulla esittää
yhä useammat yhteiskunnan tarkkailijat.

Yhteistä näillä vastakkaisilla nakemyksilla oli
se, että molemmat saivat vaikutteensa ulkomailta
ja kumpaakin käsitystä esitettiin jo ennen kuin
teollistuminen oli Suomessa edes kunnolla alka-
nut. Sekä taloudellinen liberalismi että teollistu-
misen kurjistumismalli omaksuttiin Englannista.
Kuvaukset englantilaisen teollisuusproletariaatin
heikoista ryö- ja elinoloista levisivät Euroopassa
laajaki. Englantilaisen industrialismin dramaatti-
suus ymmärrettiin teollistumisen yleiseksi mallik-
si, jonka katsottiin toteutuvan enemmän tai vä-
hemmän täydellisenä eri maissa, myös Suomessa.2
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Myös ongelmien ratkaisut saatiin ulkomailta.
Suomalainen sivistyneistö seurasi tarkkaan Sak-
sassa 1860-luvun lopulla alkanutta keskustelua
sosiaalisesta kysymyksestä, joksi teollistumisen
luomien ongelmien ja niiden valtiollisten ratkai-
supyrkimysten kokonaisuutta oli alettu nimittää.
Suomessa vastaava keskustelu alkoi 1870-luvun
alussa ja jo seuraavalla vuosikymmenellä ryhdyt-
tiin asiaa koskevaan lainsäädäntöryöhön. Suoma-
lainen sosiaalinen kysymys ei rajoittunut yain

teollisuustyöväestöä koskevaksi ryöväenkysymyk-
seksi, vaan laa.ieni käsittämään myös maaseudun
epäitsenäisen väestön aseman parantamiseen täh-
täävät pyrkimykset. Sosiaalisen kysymyksen syn-
nyssä on jalkikateen nähry modernin sosiaalipo-
Iitiikan alkumuoto. Autonomian ajan jalkipuo-
Iiskolle on annettu paitsi teollistumiscn myös so-

siaalipolitiikan läpimurron leima.'
Kun aika kuluu, asiat alkavat näyttäyttyä toises-

sa valossa. Industrialismin edellakavijamaassa
Englannissa asetettiin jo 1 9OO-luvun alkupuolella
kyseenalaiseksi kuva rajusta teollisesta vallanku-
mouksesta ja sen synnyttämästä väestön kurjistu-
miskehiryksestä. Teollistumisen siunauksia ja ki-
rouksia korostavien näkemysten vastakkainasette-
lu todettiin vähitellen hyödyttömäksi. Teollistu-
misen aikaansaama elintason nousu alettiin
myöntää yleisesti, mutta toisaalta industrialismi
nähtiin prosessina, joka on toteutunut eri alueilla
ja aikoina hywin erilaisin tavoin. Samanq,yppistä
historian uudelleenarviointia suoritettiin myös
muualla. Kehitys alettiin nahda uudessa valossa

erityisesti 197O-luvulla, jolloin jatkuva taloudel-
linen kasvu oli saavuttanut taitekohtansa.'

Industrialismin aikakautta on myös Suomessa

alettu tarkastella uudella tavalla. Teollistumisen
on todettu olleen hidas, kansainvälisten suhdan-
teiden tahdittama prosessi, jonka vaikutukset
tuntuivat hyvin eriaikaisesti maan eri osissa. Teh-
dasmaista yritystoimintaa oli jo Ruotsin vallan
ajalla, suurteollisuutta synryi 1 840-luvulla, mutta
teolliseksi suomalaista yhteiskuntaa voidaan ni-

mittää vasta toisen maailmansodan .jälkeen. On
myös kiinnitetry huomiota teollisen seliryksen ra-
joihin. Yhteiskuntaa muuttivat teollistumisen
ohella monet muut seikat, kuten väestönkasvu,
maatalouden muutokset, valtiollisen elämän ja
kansalaisyhteiskunnan synry sekä yksilön aseman
ja perheen muutokset. Yhteiskunta muuttui näi-
den syiden yhteisvaikutuksesta autonomian jälki-
puoliskolla verraten paljon, mutta uusi ilmiö
muutos ei silti ollut. Vanha maatalousyhteiskun-
takaan ei ollut staattinen yhteiskunta.t

Myös sosiaalisen kysymyksen syntyyn oli mon-
ta slytä. Pelkästään sosiaalisilla epäkohdilla syn-
tyä ei voida selittää. Teollistuminen synnytti
omat ongelmansa, mutta myös kohotti väestön
elintasoa. Tärkeintä olikin se, mikä merkirys on-
gelmille annettiin. Merkityksen määrittelivät
aluksi sivisryneistöön kuuluvat henkilöt. Heidän
heräämisensä sosiaaliseen tietoisuuteen saivat ai-
kaan teollistumisen ulkomaiset uhkakuvat, kan-
sallinen ajattelu ja kotimaisten ongelmien tulo
entistä näkyvämmiksi tiedonkulun paranemisen
myötä. Kiinnostusta sosiaalisia uudistuksia koh-
taan lisäsivät myös teollisen tuotantotavan uu-
denryyppiset sosiaalipoliittiset tarpeet sekä talou-
dellisen kasvun luomat uudet mahdollisuudet.

Autonomian jalkipuoliskon Suomea voidaan
nimittää sosiaalisen kysymyksen yhteiskunnaksi
ennen kaikkea siksi, että silloin k<iyhan kansan ti-
la tiedostettiin uudella tavalla. Kauden aikana
synryivät uudet sosiaalipoliittiset ajatusmuodot,
mutta niitä vastaavaa sosiaalipoliittista järjestel-

mää ei saatu aikaiseksi. Väestön sosiaalisesta tur-
vasta huolehtivat autonomian ajan loppuun saak-

ka vaivais- ja kc;yhainhoito, avustuskassat, yksi-
tyinen hyväntekeväisyys ja erilaiset lahiyhteisöt.
Sosiaalisen kysymyksen synnyttämälla uudella
ajattelutavalla oli kuitenkin s1wällinen vaikutus
näihin perinteisiin turvajärjestelmiin. Niiden
luonne alkoi muuttua - toisten nopeammin,
toisten hitaammin. Vanha ja uusi kohtasivat toi-
sensa autonomian jalkipuoliskolla monin muo-
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doin. Esiin nousi paljon uusi kysymyksiä, joista
huomattava osa jäi vielä vaille vastausta.

Te o lli s tuu a mddtd lo u»t h te is k un ta

Vaikka moni asia muuttui autonomian jälki-
puoliskolla, tärkein ihmisten aineellisiin elinoloi-
hin vaikuttanut seikka oli kuitenkin teollisuuden
laajeneminen ja sen myötä nopeutunut taloudel-
linen kasvu. On siksi paikdlaan luoda katsaus tä-
män elinkeinoalan kehitykseen ja sen ehtoihin
näinä "murroksen" vuosikymmeninä.

Suomalaisen teollistumisen kaukaisimmat juu-
ret löyryvät jo Ruotsin vallan ajalta. Tukholmalai-
set suurkauppiaat perustivat Suomen lounaisille
rannikkoseuduille 1600-luvun alkupuolelta alka-
en rautaruukkeja, joissa oli ryöntekijöitä yleensä
vain muutama kymmenen. Ruukkien yhteyteen
syntyi manufaktuureja, joissa metallituotteita
tehtiin kasiryona. Manufaktuureja perustettiin
17OO-luvulla muillekin aloille. Ruotsin vallan ai-
kana sai alkunsa myös sahateollisuus. Ensimmäi-
set hienoteräiset vesisahat aloittivat toimintansa
Etelä-Suomessa 1600-luvulla, ja seuraavalla vuo-
sisadalla sahaus oli levinnyt Pohjanmaalle sekä

Itä- ja Pohjois-Suomeen. Ruukeista ja sahoista
kehittyi ympäristönsä talouskeskuksia, joille ta-
lonpojat myivät tuotteitaan ja joissa he tekivät se-

sonkitöitä. Suomalaisen teollisuuden maaseutu-
valtaisuudelle luotiin pohja jo Ruotsin vallan ai-
kana.n

Kokonaisuuden kannalta teollisuuden merki-
tys oli kuitenkin vähäinen. Suomi oli Venäjän
vallan alaisuuteen siirtyessään taloudellisesti ke-
hittymätön maatalousmaa, jonka elinkeinojen
kohentamisesta Ruotsin valtio ei ollut juuri välit-
tänyt. Valtiollinen vaihdoskaan ei alussa aiheutta-
nut suuria muutoksia. Suomen saama autonomi-
nen asema osoittautui kuitenkin ajan oloon kah-
dessakin mielessä myönteiseksi asiaksi. Suomalai-
set tuottajat pääsivät edullisen tullipolitiikan an-

KAHDEN KATASTROFIN VALISSA

siosta osallisiksi valtakunnan markkinoista. Toi-
seksi Suomesta tuli hallinnollinen kokonaisuus,
jonka omilla valtiollisilla elimilla oli huomattava
valta ohjata maan taloudellista kehirystä.

Valtion jo autonomian alkupuolella aloitta-
mien kehittämistoimien tuloksena Suomi sai

oman valtionpankin ja rahayksikön. Valtio tuki
lainoilla yrirystoimintaa sekä kohensi liikenneolo-
ja, tiedonvälirystä ja koulutusta. Vuosien 1857 -
1BB3 lainsäädannolla saatettiin voimaan elinkei-
novapaus. Valtiovalta loi infrastruktuurin, jonka
perustalta teollinen yritystoiminta lahti liikkeel-
le.'

Tälouden kasvuluvuilla mitaten suomalaisen
teollistumisen alkukohta LAWW 1800-luvun toi-
selta neljännekseltä. Teollisuuden ja kasitytin ja-
lostusarvo nelinkertaistui ja viennin arvo viisin-
kertaistui vuosina lB20-1860. Alan ryöntekijä-
määrä nousi samana aikana vajaasta 14 000:sta
yli 31 000:een henkeen. Pienilla k'äsiryöpajoilla
oli alulsi hallitseva asema alalla, mutta tehtaiden
osuus alkoi 1840-luvulta alkaen nopeasti kohota.t
Teollisuuden kasvuvauhti kiihryi entisestään vuo-
sisadan puolivdlin jalkeen.

KUV|O 2.1

Tbollisuufun ja teollisen kasiryan työllisys
1860- 1920;

200 000
Teollisuuden io teollisen kösityan ryontekila;ta

! T"hdosteollisuuden työntekiiöitö

I 50 000

1 00 000

50 000

0

1860 tBZ0 i880 rB90 1900 t9r0 1920
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tollisuuden ja teollisen kasiryon työntekijä-
määrä viisinkertaistui ja pelkästään teollisuuden
työntekijöiden luku lahes yhdeksänkertaistui
kuudessa vuosikymmenessä. Nopeinta kasvu oli
I 890-luvulla, jolloin teollisuuden ryöntekijämää-
rä lisääntyi lahes B o/o vuodessa. Eriryistä murros-
kautta ei näiden lukujen perusteella teollistumi-
sesta löydy, vaan kehirys oli verraten tasaista. Se

eteni kansainvälisten suhdanteiden mukaisesti ja
alkoi vähitellen muuttaa yhteiskunnan rakennet-
ta.

Väestörakenne muuttui hitaasti, mutta suunta
oli selvä. Maan itsenäistyessä jalostus- ja palvelu-
elinkeinojen piiriin kuului yhteensä neljäsosa vä-
estöstä ja pelkästään jalostuksesta sai elantonsa
joka seitsemäs suomalainen. Osuus oli kuitenkin
pieni, kun sitä verrataan muiden Pohjoismaiden
vastaaviin lukuihin. Ruotsissa, tnskassa ja Nor-

Suomeen perustettiin io Ruotsin vollon oikono routoruuk-
kejo, vesisohoia jo monufoktuure'1o. Aluksi noitä perusti-
vot ruotsoloiset suurkouppioot, multo pion mukoon tulivot
myös suomoloiset kouppioot, loivonvorustojot jo virko-
miehet. He olivot omon oikonso voimokkoimmin eteen-
pöin pyrkivöö oinesto. He sovelsivot uutto tekniikkoo,
ovosivot vientimorkkinoito jo toimivot yrittämisen io työ-
voimon vopouden puolestopuhuiino. Etenkin routoruu-
keisto kehittyi toiminnoiltoon monipuolisio yhdyskuntio,
iotko kilpoilivat koupunkien konsso olueellisino kouppo-
keskuksino. Pohion Fiskarsin olueello oli vuonno 1865
routoruukin ohello tiilitehdas, ponimo, konttori, osuntojo,
porokkeio sekö loojoo mootoloustoimintoo novettoineen
jo sikoloineen.

jassa teollisuusryöväestöä oli vuosisadan vaihteessa

yli neljäsosa väestöstä. Englannissa sitä oli yli
puolet väestöstä. Myöhempään kehitykseen ver-
raten Suomi oli kuitenkin jo varsin pitkalla, silla
suurimmillaankin, 1970-luvu11a, jalostuselin-
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TAULUKKO 2.I .

Väestön elinkeinorakenne ja eri elinkeinoalojen bruttohansarutuoteosuus l860- 1920, prosentteina.t.

Osuus väestöstä
1860 1880 1900 1920

Osuus BKT:sta
1860 1880 1900 1920

Alkutuotanto
Jalostus
Palvelut
Muut

79
6
6

9

B2

5

4

9

73
11

B

8

70
r4
10

5

62
r5
23

56
18

26

49
23
28

46
24
30

keinojen väestöosuus ylsi vain hieman yli kol-
masosaan koko väestöstä.

Kansantuoteosuuksilla mitaten rakennemuu-
tos oli huomattavampi. Kauden alussa maatalous

oli viela kansantalouden tärkein sektori, mutta
lopussa jalostuksen ja palvelujen yhteenlaskettu
osuus oli jo selvästi suurin. Maatalouskaan ei

taantunut, vaan erot johtuivat eri sektoreiden eri-
laisesta kasvuvauhdista. Suomen bruttokansan-
tuotteen volyymi kasvoi vuosina 1860-1913
asukasta kohden 2,2-kertaiseksi. Kasvu oli eu-
rooppalaisessa vertailussa keskimääräistä voimak-

Yhteensä 7o

Toimiala

100 100 100 100 100 100 100 100

kaampaa. Periaatteessa luvut merkitsevät sitä, että
jokaisen suomalaisen varallisuus enemmän kuin
kaksinkertaistui autonomian ajan jalkipuolella.
Käytännössä varallisuuden kasvu ei kuitenkaan
jakautunut tasaisesti. "

Teollisuudesta oli tullut 1900-luvun alkuun
mennessä maan talouden veturi. Kaikki teollisuu-
denalat eivät kuitenkaan kasvaneet yhtä nopeasti.

Kasvun nopeus riippuu myös siitä, mitä kasvute-
kijaa tarkastellaan. Eri alojen ryöllisyys ja tuotta-
vuus kasvoivat eri tahdissa.

Maan teollisuuden edellakavijoitä olivar teks-

Osuus teollisuuden BKT-erästä
1860-64 1890-94 1910-13

TAULUKKO 2.2

Tlollisuudrn ja teollisen kAsiryAn ryöllisyyden ja bruttokansantuote-erän jakautuma päätoimialoittain
I 860 - 1 91i, prosentteina.tz

Osuus teollisuuden työvoimasta
1860 1890 t9t3

Elintarvike
Tekstiili javaate
Puu
Paperi
Metalli
Muut

B

4t
9
1

r5

r3
)7
20

5

r9
16

1l
l9
)7

B

18

1,7

r4
26
t2
2

)3
t3

t6
23
r4
6

24
t7

15

\6
27

14

19

t5
26

Yhteensä %o 100 100 100 100 100 100
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tiili- ja metalliteollisuus. Ne kumpikin synryivät,
kasvoivat ja taantuivat Venäjän-kaupan mukana.
Niiden tuotteista vietiin 1BB0-luvulle saakka val-
taosa Venäjä11e, mutta sen jälkeen vienti tyrehtyi.
Alat pelasti täydeltä tuholta 1BBO-luvulta alkaen
lisääntynyt kotimainen kysyntä. Nopeimmin
yuosisadan lopulla kasvoi puu- ja paperiteollisuus
eli metsäteollisuus. Puuteollisuuden tärkeimmän
osan, sahateollisuuden, kasvu kiihtyi sahaustoi-
minnan vapautumisen ja höyrysahojen yleisrymi-
sen jälkeen lB60-luvulla. Paperiteollisuus ei ryöl-
listänyt väkeä kovin paljon, mutta ala oli hyvin
tuottava. Metsäteollisuus suuntautui paljolti
vientiin, sahateollisuus Länsi-Eurooppaan j" pr-
periteollisuus sekä Venäjälle ertä länteen. Metsä-
teollisuuden osuus maan viennin arvosta oli
vuonna 1880 45 o/o ja vuonna 1920 - Venäjän-
viennin tyrehdytryä - peräti BB o/o.rr

TAULUKKO 2.3.

Tbhdasteollisuuderu työntebijöiden määrä lääneit-
täin 1890 ja 1920.t4

mesta. Teollisuuden työntekijöistä sijoittui Uu-
denmaan, Turun ja Porin, Hämeen ja Viipurin
laaneihin yli kolme neljäsosaa. Näissä lääneissä

teollisuudesta sai elantonsa autonomian ajan Io-
pussa lähes viidesosa väestöstä, mutta muualla
Suomessa reilusti alle kymmenesosa. Suomi oli
jakaantunut kahteen erilaiseen alueeseen. Etelai-
nen Suomi teollistui, mutta muu Suomi, osin
Pohjanmaata lukuun ottamatta, jäi lähes täysin
maatalousvaltaiseksi.

Teollistumisen ja kaupungistumisen katsotaan
yleensä liittyvän yhteen. Suomessa asia ei ollut

.näin, vaan teollisuusryöväestön enemmistö asui
autonomian loppuvuosiin saakka maaseudulla.
Metsäteollisuus sijoittui sinne, missä oli vesivoi-
maa, raaka-ainetta ja hywät uittoreitit. Suomen
kaupungit olivat pieniä: niissä asui 1800-luvun
puolivälissä noin satatuhatta asukasta, kuutisen
prosenttia väestöstä. Vuonna 1915 kaupunkien
väkiluku oli puoli miljoonaa eli 15 o/o väestöstä.

Osittain lukujen pienuus johtui siitä, että maa-
han oli vuosisadan vaihteeseen mennessä synry-
nyt useita kaupunkimaisia asutustaajamia, jotka
eivät koostaan huolimatta olleet saaneet kaupun-
kioikeuksia. Nämä mukaan lukien kaupunkimai-
sen asutuksen piiriin kuului 191O-luvun lopulla
noin neljäsosa väestöstä, mikä vastasi likimain
Ruotsin kaupunkiväestön osuutta. Kaupunkilai-
sista asui neljä viidesosaa maan neljässä eteläisessä

laanlssa.' '

Suomeen syntyi hywin eriryyppisiä teol-
lisuusyhdyskuntia. Kaupungeista ainoastaan
tmpere oli 1 800-luvulla leimallisesti tehdaskau-
punki. Siella tehdasryöntekijöiden osuus amma-
tissa toimivasta väestöstä oli vuonna 1870 82 o/o

ja vuonna 1910 vajaa 60 o/o. Myös Helsingissä,
Viipurissa, Turussa, Oulussa, Porissa ja Kotkassa

väestöstä vähintään 40 o/o sai vuonna 1910 elan-
tonsa teollisuudesta.

Kaupunkikeskustojen liepeille kasvaneissa ryö-
läiskaupunginosissa työväestö omaksui ensim-
mäisenä kaupunkimaisen elämäntavan ja loi ryö-

Lääni
1890

Tyantekijtita o/o

1920
Tyontekijoita %

(-Iudenmaan 10 105

Turun ja Porin 8 396
Hämeen I | 365
Viipurin B 035
Mikkelin 1301
Kuopion 2 3ll
Vaasan 4 801
Oulun 2 823

20
r7
23
r6
)
5

i0
6

23 840
18 842
24 045
22 659
t 867
7 026

10 869
B OBI

20
t6
21

19

2

6

9

7

Yhteensä 49 137 100 ll7 229 100

Kun rakennemuutosta tarkastellaan maanlaa-
juisesti, jää olennainen asia huomaamatta. Suomi
ei nimittäin teollistunut yhtenäisesti, vaan eri
alueiden valilla oli huomattavia eroja. Maan neljä
eteläisintä laania erottuivat selvästi muusta Suo-
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Teollistuminen oiheulti koupunkien olueellisen eriylymi-
sen. Vesivoimon oikokoudello tehloot jo niiden muu ro-
kennuskonto kohosivot koupungin löpi virtoovan kosken
öörelle. Koupungin ydinkeskustoon siioittuivot myös
useompikerroksisten hollinto- io liikerokennusten suljetuf
rivistöt, ioito erottivot toisistoon leveöt kodut. Ydinkes-
kustoo ympöröivot keski- io ylöluokon osuinkorttelit.
Koovo-olueen uloimmon vyöhykkeen muodostivol työ-
vöestön osuntoolueet, joisto tunnetuimpio ovot Tompe-
reen Amuri io Turun Port Arthur. Vorsinoisen koova-
olueen ulkopuolelle syntyi ns. esikoupunkeio, ioille soi ro-
kentoo vopoosti. Nöiicj työvöestön suosimlo osuinolueito
olivot mm. Tompereen Pispolo, Kyttälö io Juhannuskylö
(kuvosso), Turun Rounistulo, Viipurin Kolikkoinnöki sekö
useot Helsingin pohjoisosien olueet.

väenkulttuurin, mutta eli samalla läheisessä yh-
teydessä muuhun kaupunkiväestöön. Esikaupun-
keihin syntyneissä ryöväenyhteisöissä elema oli it-
senäisempää. Siinä sekoittuivat toisiinsa kaupun-
kimaisuus ja maalaismaisuus; yhteisöt olivat kiin-

teitä .ia omatoimisia. Naitakin maalaismaisempia
olivat yhden tehtaan ympärille maaseudulle syn-
tyneet yhdyskunnat. Niissä vallitsi tiukka patriar-
kaalisuus: ryöväestö oli kaikessa riippuvainen
työnantajasta. Oman ryhmänsä muodostivat vielä
maaseudun pienet sahataajamat, joissa työ oli
yleensä kausiluonteista ja ryöväki vilkkaasti vaih-
tuvaa.l6

Tb h taanp anuundt j a ty öaä es tö

Perinteisessä sääry-yhteiskunnassa väestön kah-
tiajako sääryläisiin .ia rahvaaseen oli selvä. Jako
perustui perittyyn säätyasemaan, luonnollisena
pidettyyn erilaisuuteen, erilaisiin tapoihin, varal-
lisuuseroihin ja työnteon laatuun. Ruumiillisen
ryön tekeminen oli selvä rahvaan tunnusmerkki.
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Tehtaot olivot l S))luvullo kiinteitö yhteisAiö, ioisso vol-
litsi voimokos potriärkoolinen henki. VöiÄö Voionmoo
(1929, s. 407) ontoo oion tehtoolaisisto polion puhu-
von kuvon: "...vonhoillo tehtoillo oli nöyroö, ohkeroo
io uskollisto työvökeä. Vöki Wyi osemoonso, sillö se ei
porempoo tuntenut, jo tehtoot nouttivot suurto etuo voki-
noisesfo työvöestöön jo sen kehittyvöstö työtoidosto.
Moni työlöinen suloutui koikelto mieleltöön jo sielultoon
tehtoaseenso, eli io kuoli sen polveluksesso, iöltipö vielä
semon ammotin, somon elömön jo somon kotsontoto-
van perinnöksi iölkelöisilleenkin." Kuvossa Enson teh-
toontyölöisiö v. I897.

Teollistuminen ja kaupungistuminen eivät kah-
tiajakoa alkuvaiheessa muuttaneet, vaan ero her-
rasväen ja tavallisen kansan valilla oli .iyrkka. Ka-
pitalismin edetessä parempaan väkeen kuulumi-
sen ratkaisi kuitenkin perityn aseman sijasta en-

tistä selvemmin omaisuuden määrä.

Jako kahteen ei ollut ainoa tapa ryhmittää vä-
estöä. Sääry-yhteiskunnassa porvaristo ja talonpo-
jat muodostivat eräänlaisen välikerrosmman, jo-
ka pyrki 1800-luvulla tekemään selvän eron
alempiinsa. Teollistuvassa yhteiskunnassa saman-
tyyppinen väliryhmä oli ns. uusi keskiluokka,
pikkuvirkamiehet ja toimihenkilöt. Työväestö-
kaan ei ollut yhtenäinen luokka, vaan sekin ja-
kautui useisiin ryhmiin.

Kaupunki- ja teollisuusyhdyskuntien keski- ja
yläluokka muodosti verraten pienen väestöryh-
män. Siihen kuului yuonna 1910 alle 200 000
henkeä eli runsas 6 o/o maan koko väestöstä.
Kooltaan pienen mutta vaikutukseltaan suuren
ryhmän muodostivat teollisuudenharjoittajat. He
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olivat taustaltaan hyvin kirjavaa joukkoa. Monet oli noin kolmannes. AIle l5-vuotiaiden lasten

tehtaanpatruunat olivat entisiä kauppiaita tai kä-

sityc;laisia. Myös ulkomailta tulleiden tehtailijoi-
den osuus oli Suomessa huomattava.

Ensimmäisten teollisuuskapitalistien toiminta
ei aina tuonut menestystä ja rikkautta. Esimer-
kiksi Tampereella vuosina 1850- 1BB9 peruste-
tuista 65 tehdaslaitoksesta oli vuonna 1905 jäljel-
lä vain 1 1. Tävallisin lopettamisen sly oli kannat-
tamattomuus. Jotkut taas menestyivät toistenkin
edestä. James Finlaysonilta tmpereella sijain-
neen kannattamattoman puuvillatehtaan vuonna
lB35 ostaneet Nottbeckin ja Rauchin suvut sai-

vat Venäjän kaupan avulla tehtaan kannattamaan
ja kasvamaan. Niiden yriryksestä saama netto-
voitto oli joinakin vuosina suurempi kuin teh-
taan tuhatlukuisen työväen yhteinen vuotuinen
palkkasumma."

Teollisuus- ja kaupunkityöväestön määrä per-
heenjäsenineen oli vuonna 1910 noin 600 000
henkeä eli viidesosa maan koko väestöstä. Sen

suurin ryhmä oli tehdasryöväestö. Tehdastytilai-
set olivat yhteiskunnassa uudentyyppinen ryhmä.
Työqan tehtaalainen oli tehtaan määräysvallassa,

osa tuotantoa, mutta työstä päästyään han oli
muodollisesti työnantajan määräysvallan ulko-
puolella. Korvauksen ryöstään tehdasry<;lainen sai

rahapalkkana, ja koska urakkapalkka oli tehtaissa
vallitsevana, korvauksen suuruus riippui pääasias-

sa tcki.iän tehokkuudesta, mutta myös sukupuo-
lesta ja iästä. Teollinen työ loi uuden elämänta-
van, jonka piirteitä olivat lisääntynyt työnjako,
rahatalous, kodin ja työn ero, irtaantuminen
luonnon määräämästä elämänrytmistä ja sen mu-
kaisesta aikakasiryksestä sekä vapaa-ajan synrymi-
nen.

Tehdasryöväestön demografinen rakenne vaih-
teli teollisuusaloittain. Metsä- ja metalliteollisuu-
den ryöntekijät olivat yleensä miehia. Naisvaltai-
simpia aloja olivat tekstiili-, tupakka- ja tulitikku-
teollisuus. Niissä naisia oli yli kaksi kolmasosaa

työntekijöistä. Naisten osuus koko teollisuudessa

osuus oli 1840-luvulta 1870-luvun alkuun noin
viidesosa tehtaiden työvoimasta, mutta sen jäl-
keen osuus alkoi laskca. Enitcn lapsia käytetriin
tulitikkuteollisuudessa, jossa pieniä tulitikkutyt-
töjd. ja -poikia oli 60 o/o ryövoimasta.

Naisille tehdasryö merkitsi suurta elämänmuu-
tosta. lJutta siinä ei ollut ryönteko, koska maata-

loudessakin naiset osallistuivat useimpiin töihin,
vaan se, että naimaton tehtaalaisnainen sai itse-

näisesti päättää rahankäytöstään ja yleensäkin elä-

misestään. Naisten työ nähtiin hivänä asiana. Sa-

moin suhtauduttiin lasten työssäkäyntiin. Lapset

itse pyrkivät tehdastöihin, ja heidän ryöllistämis-
tään pidettiin hyväntekeväisyytenä. Tehtaille ala-

ikäisten kuten naistenkin ryövoiman käytto oli
alhaisten palkkojen vuoksi edullista, mutta lasten

tuoma lisäansio oli myös ryöläisperheille tarpeen.
Lapsiryön arvostelu voimistui 1 88O-luvulla, mut-
ta täll<iin alaikäisten osuus tehdastyössä oli jo jyr-
kästi vähenrynyt. Lapset vei tehtaista kansakou-
lun yleisryminen, teollisuuden tekniikan kehitys
ja työsuojelulainsäädäntö.''

Toinen'teollistumisen ja kaupungistumisen
myötä syntynyt työväenryhmä oli kaupunkien
ulkotyöväki. Ammattikuntakaudella oli tarkoin
säädelry kenella oli oikeus hoitaa kaupungin ylei-
set työt, rakentaminen, kuljetukset ja puhtaana-
pito, mutta elinkeinovapauden tultua ulkotöistä
tuli kenen tahansa oikeus. Vuonna l9l0 ulkoryö-
laisia oli jo 100 000 eli lahes yhtä paljon kuin
tehdastyöläisiä. Ryhmän huipulla olivat ammat-
titaitoiset rakennusmiehet, joilla oli h1vä palkka,
varallisuutta ja usein myös oma asunto. Heitä oli
kuitenkin vähän verrattuna sekatyöläisten ryh-
mään. Sekaryöväestö oli alhaisine palkkoineen ja
työttömyyskausineen kaupunkityöväestön epäit-
senäisin ja varattomin joukko, jonka elämässä oli
monia ongelmia.

Kolmas kaupunkityöväen ryhmä oli itsenäisten
kasiryc;laisten alaisuudessa työskentelevät käsi-
työntekijät. Elinkeinovapauden aikana kasityo-
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ammattien harjoittamiseen ei enää tarvittu eri-
tyistä lupaa eikä mestarin arvoa. Käsiryöntekijöis-
tä tuli tavallisia palkkary<;laisiä. Teollistumisen ai-
heuttaman kysynnän kasvun myötä ala koki uu-
den kukoistuksen. Vuonna 1910 Suomessa oli
1 7 000 kasiryontekij ää. Käsiryöl iikkeiden ryön te-
kijät olivat palkkaukseltaan ja ryöoloiltaan lahella
tehdasryöntekijöitä.

Saary-yhteiskunnasta periyryi myös palvelualo-
jen työväki, jonka muodostivat perinteisesti rengit
ja piiat. Heitä oli myös kaupungeissa, vaikkakin
usein eri nimikkeillä. Kotipalvelijat eivät kadon-
neet elinkeinovapauden ja teollistumisen myötä.
Heidän määränsä oli kaupungeissa 28 000 vuon-
na 1910. Palvelijat asuivat vielä 1900-luvun alus-

sa yleisesti isäntäväkensä luona ja saivat vain osan

palkastaan rahana. Kaupungeissa syntyi I 800-lu-
vun jalkipuolella myös uusia palveluammatteja,
kuten kaupan, liikenteen ja julkisen alan amma-
tit. Niiden työntekijämäärä oli 42 000 vuonna
1910. Ryhmä oli sekalainen ja osa siitä laheni
keskiluokkaa.''

Kaupunkiryöväestön juuret olivat vahvasti
maaseudulla. Kaupunkiväestön oma luonnolli-
nen lisäänryminen ei riittänyt ryydyttämään kas-
vavaa työvoimantarvetta, vaan väkeä oli hankitta-
va muualta. Kaikkiaan muuttoliikkeen osuus oli
kolme neljäsosaa kaupunkien kasvusta vuosina
1850- 1920. Muuttajat olivat lähtöisin useimmi-
ten lähimaakunnasta, mutta eriryisesti Helsinkiin
hakeuduttiin myös kauempaa. Muutto tapahtui
usein niin, että tulijalla oli kaupungissa jo aikai-
semmin sinne muuttanut sukulainen tai tuttava,
jonka luokse tulokas aluksi asettui asumaan. Val-
taosa maalta tulleista oli naimattomia nuoria, jopa
11- 12-vuotiaita ryttöjä ja poikia. Useimmat oli-
vat lähtöisin maaseudun tilattomasta väestöstä.
Työväestön yhteydet maaseudulle olivatkin kiin-
teät. Maalaisköyhälisrön elämän- ja ajattelutapa
siirryi kaupunkeihin ja antoi vahvan leiman ryö-
väenkulttuurille.'u

Tyalaiselama ja sen ongelmat

Väestöryhmän elämän kuvaamisessa on kaksi pe-
rusvaihtoehtoa. Kuvaus voidaan rakentaa joko
esittämällä ryhmän elämisen ulkoisia puolia va-

laisevia tilastotietoja tai kertomalla yksittäisten
ihmisten ja perheiden elämänvaiheista ja -oloista.
Kummassakin tavassa on etunsa ja puutteensa.
Ensin mainittu on yleistettävämpi, mutta iälkim-
mäinen antaa kuvan arkielämästä. Seuraavassa

nämä kaksi tapaa yhdistetään. Perhekuvaukset
perustuvat Vera Hjeltin ryöläisten elinolo,ia vuosi-
na 1908- 1909 kartoittavaan tutkimukseen. Tirt-
kimuksen esimerkkiperhe nro 5 kuvaa paperiteh-
taan ryöläisen ja nro B sekaryolaisen perheen elä-
mää.2r Hjeltin antamaa kuvaa perheiden elämän-
tilanteesta verrataan ajan työväestön elinoloja
koskevaan tutkimustietoon.

Paperitehtaan ryömies toimi koneenhoitajana.
Hän oli iältään 44-vuotiasja ollut l5 vuotta nai-
misissa kaksi vuotta itseään vanhemman naisen

kanssa. Lapsia perheessä oli kolme, 12- ja 9-vuo-
tiaat pojat sekä 5-vuotias ryttö. Näiden lisäksi oli
kaksi lasta kuollut. Sekary<;lainen oli iältään 41-
vuotias ja naimisissa kaksi vuotta itseään nuorem-
man naisen kanssa. Lapsia oli 18 vuotta kestä-

neestä avioliitosta kuusi, 12- )a 6-vuotiaat ryttä-
ret sekä 1 1-, B-, 3- ja 1-vuotiaat pojat, jotka kaik-
ki olivat elossa.

Esimerkkiperheisiin lapsia oli syntynyt hieman
keskimääräistä enemmän. Suomessa syntyi I870-
luvulta 190O-luvun alkuvuosiin hieman alle viisi
lasta naista kohden, mutta 1910-luvun lopulla
enää keskimäärin 3,5. Perhekoko oli kaupungeis-
sa maaseutua pienempi. Lapsilukua alettiin ra-
joittaa, kun synryneistä lapsista yhä suurempi osa

jäi eloon. Silti lapsia menetettiin yhä, kuten pa-
peritehtaalaisen perhehistoriakin osoittaa. Ime-
väiskuolleisuus eli alle vuoden ikäisenä kuolleiden
osuus elävänä syntyneistä laski 1870-luvulta
1900-luvun alkuvuosiin yli viidesosasta 12 pro-
senttiin. Kaupungeissa imeväiskuolleisuus oli
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muuraman prosenrtiyksikön koko maan lukuja
korkeampi. Avioliiton ulkopuolella kaupungeissa
syntyneistä lapsista menehryi ennen ensimmäistä
ikävuottaan vielä 1910-luvullakin joka neljäs."

Molempien esimerkkiperheiden aikuiset olivat
ajan yleiseen tapaan aloittaneet työnteon jo nuo-
rina. Paperitehtaalainen oli avustanut isäänsä tor-
pan viljelyksessä 2O-vuotiaaksi saakka ja ollut sen

jalkeen neljä vuotta renkinä. Kaupunkiin tultu-
aan hän oli päässyt töihin paperitehtaaseen ja

ryöskennellyt siellä jo 1B vuoden ajan. Mies teki
kahdeksan tunnin ryövuoroja ja oli tyytlväinen
työpaikkaansa. Kahdeksan tunnin työpäivät oli-
vat kuitenkin vielä tähän aikaan teollisuudessa
poikkeus, ja paperiteollisuudessakin siirryttiin ly-
hyen kokeilun jälkeen pian takaisin 12-tuntisiin
työpäiviin. Miehen vaimo oli vastannut äitinsä
kuoleman jälkeen l3-vuotiaasta asti kotitöistä ja
ryhtynyt 1 8-vuotiaana palvelijattareksi. Naimi-
siin mentyään hän oli yleisen tavan mukaisesti
jdänyt kotiin, jossa muiden aloustöiden ohella
ompeli perheelle vaatteita. Lisätuloja han hankki
toimimalla j uhlatilaisuuksissa keittdj änä ja tarjoi-
lija-apuna.

Sekaryöläinen oli aloittanut 14-vuotiaana aju-
rin renkinä. Avioitumisensa jälkeen hän oli ollut
ryössä monessa eri tehtaassa. Työssä saadun sor-
mivamman vuoksi mies oli siirretty tehtaan yö-
vartijaksi, mutta pitkällisen kuumetaudin vuoksi
han oli menettänyt tämänkin ryöpaikan. Sen jäl-
keen hän oli tehnyt töitä tehtaan ulkoryöläisenä,
kauppiaan renkinä, haudankaivajana ja sekaryö-
läisenä. Ajoittainen tFöttömyys heikensi toimeen-
tuloa. Hänen vaimonsa oli ollut 12-vuotiaasta as-

ti ryössä kutomatehtaassa, kunnes oli avioiduttu-
aan jäänyt kotiin. Kotona han pesi vieraiden
pyykkia seka myi torilla marjoja, omenia ja kuk-
kia.

Paperitehtaalainen asui perheen omassa mökis-
sä kaupungin laidalla. Asunnossa oli huone, keit-
tiö, eteinen, kaksi komeroa ja ullakko. Kalustei-
na olivat sohva, kolme sänkyä, piironki, pöytä ja

tuoleja. Perheella oli verraten täydellinen talous-
kalusto ja ompelukone. Irtaimisto arvioitiin noin
600 markan arvoiseksi. Sekaryöläisen perhe asui
vuokralla. Asunto sijaitsi esikaupungissa ja sisälsi

yhdeksän neliömetrin keittiön, 14 neliömetrin
huoneen ja eteisen. Asunnon kalusteina oli viisi
sänkyä, riippumatto, vaatekaappi, astiakaappi,
kaksi pöytää, keinutuoli ja muita tuoleja. Kalus-
ton arvo oli noin 175 markkaa.

Esimerkkiperheet asuivat ahtaasti, mutta niin
asui ajan ryöväestö yleensäkin. On laskettu, että
1900-luvun alussa maan suurimmissa kaupun-
geissa yhtä huonetta asui yli kaksi asukasta, ryö-
väestön asuttamilla alueilla reilusti yli kolmekin.
Paperitehtaalaisperheen asumistasoa voidaan pi-
tää jopa keskimääräistä parempana, mitä korosti
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vielä se, että talo oli oma. Oman talon omisti
enintään kymmenesosa työväestöstä. Sekaryömie-
hen perhekin asui sikäli hyvin, että ihanteellisena
työväenasuntona pidettiin huoneen ja keirtiön
asuntoa. Suurin osa ryöväestöstä joutui asumaan
joko yhden hellahuoneen tai huoneen ja yhteis-
keittiön asunnossa. Perheen asumistasoa laski
kuitenkin sen suuri koko. Lattiapinta-alaa oli alle
kolme neliömetriä asukasta kohden. Kaikkien
makuusijat eivät sopineet kamarin puolelle, vaan
yksi sänky oli pidettävä keittiössä, ja perheen pie-
nimmäinen nukkui riippumatossa.'r

Esimerkkiperheiden kulutuksen rakenne näh-
dään kuviosta 2.2. Perheiden menojen rinnalla
on esitetty Hjeltin laskelmien mukaisen "nor-
maaliperheen" eli keskimääräisen ammattiryöläis-
perheen menojen jakautuminen. Koska tutki-
muksen aineistossa korostui ammattitaitoisten
ryöläisten osuus, "normaaliperhe" edusti työväes-
tön paremmin toimeentulevaa osaa. Kuviota tar-
kasteltaessa on huomattava, että perheiden me-
not erosivat markkamääräisesti toisistaan. Paperi-

ryöläisen kokonaismenot olivat tutkittavalla vuo-
sijaksolla 1249 markkaa ja sekatyOhisen 1332
markkaa. "Normaaliperheen" vuosimenoiksi las-

kettiin 1645 markkaa.
Kumpikin esimerkkiperhe kulutti tarkastelta-

vana yuonna enemmän kuin ansaitsi. Paperiteh-
taan työmiehen ansioita laski kolmen kuukauden
sairaalassaolo verenmyrkytyksen vuoksi. Toi-
meentuloa tasoitti kuitenkin vakuutusyhtiön
ryönanta.ian ottaman vakuutuksen perusteella
maksama korvaus. Miehen vuosiansio oli vakuu-
tuskorvauksineen 922 markkaa ja vaimon tulot
140 markkaa. Perhe joutui käy.ttämään säästöva-

rojaan l87 markkaa menojensa kattamiseen. Se-

karyömiehen vuosiansiot jäivät seitsemän viikon
työttömyyden vuoksi 654 marld<aan. Kun vai-
mon työtkin tuottivat vain 199 markkaa, per-
heen talous jäi 479 markkaa miinukselle. Koska
säästöjä ei ollut, perhe joutui jatkuvasti tekemään
pientä velkaa.

KUYIO 2,2

Kahden esimerkhiperheen ja "normaaliperheen"

uuotwisten menojen jakautuminen uuosina l90B

Rovinto

0

Asunto, lömpö, volo

Vootteet, puhlous

Verot, terveys,
sivisiys, huvit

Olut, vökiiuomot,
tupokko

Tolous- ym. tovorot

Velkolen hoito

Muut menot

r0 20 30 40 50 60 70 80

Sekotyölöinen § "Normooli perhe"

Poperityölöinen

Paperityöläisen vuosiansio oli sairausajasta
huolimatta lahella paperiteollisuuden ja samalla
koko teollisuuden keskimääräistä vuosipalkkaa,
joka oli noin tuhat markkaa. Sen sijaan sekatyö-
läisen ansiot jäivät selvästi työväen keskimääräis-
ten ansioiden alapuolelle. TyOvaen palkkaerot oli-
vat yleensäkin varsin suuret. Huippuna oli kirja-
painoala, jossa keskimääräinen vuosiansio oli
1900-luvun alussa lähes 1500 markkaa, ja poh-
jimmaisena tulitikkuteollisuus keskimäärin 560
markan vuosipalkalla. Sekaryömiesten tuntipal-
koista lasketut keskiansiot olivat lahella teollisuu-
den keskimääräisiä palkkoja, mutta niitä alensivat
yleiset ryöttömyyskaudet. Naisten palkat olivat
sekä teollisuudessa että ulkotöissä keskimäärin
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hieman alle 60 o/o miesten palkoista. Tyovaen
palkat olivat pienet, jos niitä vertaa keski- ja ylä-
luokan palkkoihin, mutta nekin nousivat ajan
myötä. Seka tehdas- että ulkotyöläisten reaalian-
siot keskimäärin kaksinkertaistuivat vuosien 1860

1a 1913 välisenä aikana.'5
Tyc;laisperheen suurimman menoerän muo-

dostivat ravintokulut, ja vielä niin, että mitä vä-
hävaraisempi perhe, sitä suuremman osan ravinto
käytettävissä olevista varoista vei. Myös ravinnon
koostumuksessa oli eroja. Tarkastelemassamme
paperitehtaalaisen perheessä syötiin joka päivä
keitettyä ruokaa "riittävät määrät", itse leivottua
leipää, kasviksia, hedelmiä, marjoja ja maitoruo-
kia, mutta lihaa harvemmin. Kahvia juotiin kah-
desti päivässä ja toisinaan nautittiin kahvin kans-
sa yehnästä. Väkijuomia perheessä ei käytetty
lainkaan. Sekaty<;laisen perhe söi enimmäkseen
perunoita, sillia, silakoita ja kastiketta. Tälvella
juotiin 2-3litraa maitoa päivässä, kesalla piimää.
Myös kaljaa oli yleensä tarjolla. Keitettyä liharuo-
kaa syötiin ainoastaan sunnunraisin ja puuroa
vielä harvemmin. Kahvia keitettiin kolmesti päi-
vässä ja kahvileipääkin oli toisinaan pöydässä.
Väkijuomien kdyttr; rajoittui vierastarjoamisiin.

Työväestön ravinnon tärkeimmät osat olivat

Tompereen Amuri n työlöi s-

museokorttelin huone I 9 I 0-
I uvulto il mentöä lyövöeno su n no n

tyypilli stö kolustusto. Perheen oino-
oon huoneeseen eli komoriin soo-
fiin yleensä sopimoon pöytö io pori
tuolio, piironki, sivusto vedettövö
sonky, ehkö porikin, jo keinutuoli.
Kuvosto nöhdöön, etto ohtoissokin
o/oisso pyrittiin siisteyteen io viih-
fyisyyteen.

yleensä vrlja- ja maitotuotteet. Niistä saatiin ener-

gian pääosa ja niihin käytettiin eniten rahaa.
Huomattavasti vähemmän hankittiin lihatuotteita
ja kananmunia. Niihin käytettiin suunnilleen yh-
tä paljon rahaa kuin kahviin ja sokeriin. Ravin-
nonsaanti ei enää 1900-luvun alussa ollut elämän
tai kuoleman kysymys, mutta ravinnon laatu jäi
usein heikoksi ja yksipuoliseksi. Yksipuolisuus oli
vahingollista varsinkin lasten terveydelle. Esimer-
kiksi Helsingin työläiskaupunginosien lapsista to-
dettiin vuonna 1906 lähes kolmasosan olevan ali-
ravittuja. Ravinto-ongelma ei aina seurannut tu-
lotasoa, vaan riippui myös ruoanlaittomahdolli-
suuksista.

Tyr;laisperheen taloudenpidossa myös asumis-
kustannukset olivat suuri menoerä. Vuokrat vaih-
telivat melko paljon. Tehtaan yhteiskeittiökama-
rin vuosivuokra jäi 1900-luvun alussa alle sadan

markan, mutta vapailla markkinoilla huoneen ja
keittiön asunnosta joutui maksamaan hlwinkin
yli 250 markan vuosivuokraa. Ravinto ja asumi-
nen yhteensä muodostivat työläisperheen koko-
naismenoista keskimäärin kaksi kolmasosaa ja pa-
himmassa tapauksessa yli B0 prosenttia, kuten se-

karyöläisen perheen tilanne osoittaa. Tällöin vaat-
teisiin, puhtauteen, kalustukseen, sivistykseen ja
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huvituksiin ei jäänyt paljon rahaa käytettäväksi.'6
Paperitehtaalaisen perhe kaytti jonkin verran

rahaa myös sivisrykseen ja yleisiin rientoihin. Ko-
tiin tuli päivittäin sanomalehti ja kaunokirjalli-
suuttakin luettiin. Kirkossa ei käyry mutta mo-
lemmat vanhemmat kuuluivat paikalliseen ryövä-
enyhdistykseen ja osallistuivat sen kokouksiin.
Lasten kanssa käytiin yhdisryksen perheiltamissa
ja joskus teatterissa. Vieraisilla kaytiin ja vieraita
kutsuttiin vain harvoin. Perhe oli vastikään hank-
kinut soutuveneen, josta kaavailtiin kesähetkien
yhteistä huvitusta. Aiti oleskeli lasten kanssa ke-
säisin muutaman viikon kotipuolessa, mutta mies

pääsi sinne työnsä takia harvemmin.
Sekatyr;laisperheen vanhemmat eivät kuulu-

neet yhdistyksiin eivätkä käyneet huveissa. Kir-
kossa he kävivät joka toisena sunnuntaina ja ker-
ran vuodessa ehtoollisella. Lapset kävivät "elävissä

kuvissd' ja muissakin huvituksissa, milloin he oli-
vat lehdenmyynnillä kyenneet hankkimaan nii-
hin rahaa. Lapsista keskimmäiset kävivät kansa-

koulua, vanhin poika oli jo päässyt ylemmästä
kansakoulusta, mutta vanhin tytär oli jättänyt
koulunsa kesken. Sanomalehteä perheeseen ei ol-
lut tilattu, mutta se ostettiin ldhes päivittäin. Li-
säksi perheeseen tuli lahjana uskonnollinen viik-
kolehti. Sukulaisten ja ystävien kanssa pidettiin
vilkkaasti yhteyttä.

Esimerkkiperheistä toinen osallistui aktiivisesti
yhdisrystoimintaan, toinen taas kävi säännöllises-
ti kirkossa. Tama kuvastaa hyvin ajan luonnetta.
Työväestön ajatusmaailmaa leimasi vuosisadan
vaihteeseen saakka uskonnollisuus, mutta vuoden
1905 suurlakon jalkeen uskonnon ja kirkon ve-

tovoima alkoi vähenryä. Tilalle tulivat vapaa yh-
distystoiminta ja sen piirissä vaikuttaneet aatteet.

Raittius-, nuorisoseura- j a ryöväenyhdisrykset oli-
vat yleistyneet 1BB0-luvulta alkaen, mutta koko
työväestöä ne eivät aluksi kyenneet saamaan liik-
keelle. Tyovaenyhdistystenkin toimintaan osallis-

tuivat ensin lähinnä keskiluokkaan, kasiryöläisvä-
estöön ja ammattitaitoiseen työväestöön kuuluvat

ihmiset. Tyovaenliikkeen vaikutus alkoi ulottua
koko työväestöön vasta mainitun suurlakon jäl-
keen."-

Perheet olivat päässeet jo jossain määrin osalli-
siksi tiedonvälityksestä ja sivistystyöstä. Suomen-
kielisen sanomalehdistön ja kirjallisuuden sekä

kansankirjastojen ja -opetuksen laajentaminen oli
osa 18O0-luvun jälkipuolen kansallista rakennus-
työtä. Kansan sivistämisessä oli kuitenkin vai-
keuksia. Vaikka suomenkielinen lehdistö oli syn-

tynyt jo 184O-luvulla, niin se saavutti laajat kan-
sankerrokset vasta vuosisadan vaihteessa, jolloin
lehtien levikki oli noin neljännesmiljoona. Myös
kansakoululaitos laajeni hitaasti. Vuoden 1866
kansakouluasetus nopeutti koulujen perustamis-
ta kaupungeissa, mutra maalla vielä 1900-luvun
alussa vain kolmasosa kouluikäisistä sai kansa-

kouluopetusta. Koko väestön kattavaan kansa-

kouluun päästiin vasta oppivelvollisuuslain myötä
1921,70 vuotta Ruotsin jälkeen. Seuraus oli, että
vaikka kansalla oli jo varhain kirkon ansiosta ns.

passiivinen lukutaito, niin luku- ja kirjoitustaitoi-
sia oli Suomen aikuisväestöstä 1900-luvun alussa

vain 39 o/o."

Varjon perheiden elämään loivat sairaudet. Pa-

peritehtaalaisella oli sairausajan turvana tehtaan
sairauskassan jäsenyys, josta oli 1,50 markan
kuukausimaksua vastaan odotettavissa I 0 markan
viikkokorvaus sairauden aikana. Sekaryömiehellä
ei vastaavaa turvaa ollut. Paperitehtaan työ-
miehen ollessa kolmen kuukauden ajan sairaalassa

perheen lapset sairastivat yhteensä yhdeksän vii-
kon ajan tuhkarokkoa. Lasten ja äidin terveyden-
tila todettiin yleensäkin heikonlaiseksi. Sekatyö-
läistä taas vaivasi kova hengenahdistus. Muu per-
he oli muuten terve, mutta nuorimmainen oli
menettämäisillaan kuulonsa korvatulehduksen
vuoksi. Poika oli tämän vuoksi useita kuukauksia
sairaalassa.

Työväestön sairastavuutta lisäsivät kaupungeis-
sa heikko ravitsemustaso, huonot asunto-olot .ja

elinympäristön epähygieenisyys. Likavedet pää-
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tyivät viemärittömillä ja vesijohdottomilla alueilla
usein juomavesikaivoon. Pääosa vakavista sai-
rauksista oli erilaisia bakteeri-infektioita ja tar-
tuntatauteja. Pienia lapsia kuoli eniten maha-suo-
litulehdukseen ja hinkuyskäan. Kun Helsingissä
tutkittiin vuonna 1902 maha-suolitulehdukseen
kuolleiden lasten kotioloja, esiin nousivat kurjat
asuinolot. Näistä lapsista 60-80 7o oli asunut
sellaisessa yhden huoneen asunnossa, jossa asuk-
kaita oli enemmän kuin viisi henkeä.

Aikuisväestön pahin vitsaus oli keuhkotuber-
kuloosi. Se oli vaikea ongelma paitsi yleisyytensä
vuoksi myös siksi, että siihen sairastuivat parhaas-
sa työiässä olevat. Keskimääräinen kuolinikä tässä

taudissa oli 40 vuotta. Keuhkotaudin potemisaika
oli pitka, yleensä useita vuosia. Tama hivutustau-
diksi kutsuttu sairaus heikensi uhriaan vähitellen,
ja sairastunut saattoi kayda ryossa pitkankin ajan
ja levittää tautia edelleen, ennen kuin voimat oli-
vat täysin lopussa.

TyOlaisia vaivasivat myös ruoansulatuselinten
sairaudet ja puutostaudit. Ne olivat muita enem-
män tehdastyöväen, etenkin naisten murheita ja
yleensä seurausta pitkistä työpäivistä ja heikoista
mahdollisuuksista säännölliseen lämpimien ate-
rioiden nauttimiseen. Työtapaturmista on saata-

vissa tarkkoja tietoja vasta lB9O-luvulta, eivätkä
ne silloin olleet kovin yleisiä. Työalojen valilla oli
kuitenkin suuria eroja. Oman ongelmansa ryövä-
estölle muodostivat 18O0-luvun lopulla voimak-
kaasti yleistyneet sukupuolitaudit. Niiden leviä-
mistä edisti eräissä kaupungeissa vuoteen 1907
saakka sallittu prostituutio.2e

Tärkastelemiemme esimerkkiperheiden ela-
mästä kuvastuu elämisen niukkuus, mutta ei toi-
vottomuus. Teollistuminen oli antanut lupauksen
paremmasta. Perheet elivät vakiintunutta elämää,
mutta päällimmäisenä oli kuitenkin huoli toi-
meentulosta. Normaalitilanteista selvittiin joten-
kuten, mutta ongelmana oli turvattomuus erilais-
ten sosiaalisten riskien edessä. Kuolema, sairau-

perheille helposti ylipääsemättömiä esteitä, koska
niiden varalle ei ollut riittävää sosiaalista turvaa.
Ammatti ja tulotaso eivät pelkästään ratkaisseet
toimeentulokykyä, vaan siihen vaikuttivat myös
perhekoko ja -rakenne. Heikoimmilla olivat mo-
nilapsiset perheet ja yksinhuoltajat.

Tit lo np oj at, to rpp ari t j a ti latto m at

Työväestöä ei muodostunut ainoastaan kaupun-
keihin ja teollisuusyhdyskuntiin, vaan vielä
enemmän maatalouteen. Maataloudessa tapahtui
yhtä aikaa teollistumisen kanssa muutoksia, joi-
den takia perinteisesti kiinteänä osana talonpoi-
kaisyhteiskuntaa olleet maatalouden työntekijät
erottuivat omaksi työväenryhmäkseen.

Maaseudun sosiaalisten muutosten keskeinen
aiheuttaja oli runsas väestönkasvu. Suomen väki-
luku oli vuonna 1879 kaksi miljoonaa, ja kolmen
miljoonan väestömäärä saavutettiin vuonna
1912. Vaikka kaupunkien suhteellinen kasvuno-
peus oli maaseutua suurempi, valtaosa lisäänty-
neestä väestöstä synryi maaseudulla. Maalaiskun-
tien väkiluku kasvoi vuosien 1860 ja 1920 välise-
nä aikana 970 000:lla hengellä, vaikka maaseutu
menetti tänä aikana muuttotappioina kaupun-
geille ja siirtolaisiksi yli puoli miljoonaa henkeä."'

Eri lähteet ja laskentaperusteet antavat kovin
erilaisen kuvan maatalouden väestösuhteiden
muuttumisesta. Luotettavimmat luvut sisältyvät
Arvo M. Soinisen vuotta 1910 koskeviin laskel-

miin, joissa on mukana koko maatalousväestö,

puolisot ja lapset mukaan luettuna. Luvut on esi-

tetry taulukossa2.4.
Vuosisadan alun maatalousväestöstä oli seka ti-

lallisväestöä että tilatonta väestöä noin kaksi vii-
desosaa ja maanvuokraajaväestöä yksi viidennes.
Vaikka 1800-luvulta ei ole käytettdvissä vertailu-
kelpoisia lukuja, voidaan tilattoman väestön pää-
tellä lisäänryneen eniten. Myös ryhmän sisäinen

det, työk;,vyttömyys ja tyottomyys toivat ryöläis- | rakenne oli muuttunut siten, että palkollisten
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TAULUKKO 2.4

Maatahusuäestö sosiaaliryhmittäin auonnd
1910.3,

Koko m"atalousväestö
Miehiä Naisia Kaikkiaan

Sosiaaliryhmä o/o o/o Määrä

Maanomistajia 42
Maanvuokraajia 19

Tyonjohtajia 1

Muonamiehiä 3
Palvelijoita 3

Päiväryöläisiä 32

osuus oli vähenrynyt ja päiväryöläisten osuus kas-

vanur. Maan eri alueiden välilla oli kuitenkin
eroja.

Maatalous ei jakanut Suomea yhtä selvästi
kahtia kuin teollisuus. Ainoa muista jyrkästi
poikkeava alue oli pientilavaltainen Viipurin laa-
ni. Maanomistajien osuus kasvoi kuitenkin itää ja
pohjoista kohti, torppareita oli eniten Lounais-
Suomessa ja palkollisia maan etelä- ja lounaisosis-
sa. Päivätyöläisten osuus oli huomattava maan
kaikissa osissa. Maatalous-Suomi oli näin tarkas-
tellen alueellisesti melko yhtenäinen. Erot kuiten-
kin korostuvat, kun verrataan eri alueiden tilako-
koa. Maadlat olivat peltoalalla mitaten eteläisessä

Suomessa huomattavasti suurempia kuin idässä ja
pohjoisessa. Myös torpat olivat lounaisilla rinta-
mailla suurempia kuin Sisä-Suomen takamailla.s3

Maaseudun sosiaalisten muutosten taustalla oli
väestönkasvun ohella maatalouselinkeinon luon-
teen muuttuminen. Maatalouden tuotantosuunra
alkoi 1800-luvun lopulla vaihtua ja elinkeino
kaupallistua. Perinteisen maatalouden kaudella

]OUKO IAAKKOLA

o/o

40

7)

B

I
3

5

1

800725
368 149

10 368
6t 666
77 278

631 1,37

4r
19

1

)
4

32

Yhteensä 100 100 t919323 100

TAULUKKO 2.5

Maatalousuäestön sosiaaliryhmärahenne lääneittäin uuonna I 9 I 0.

maatalouden dmmdtissdtzimiuat mieheL ?rosentteina.32

Lääni Maanomistajia Vuokraajia Palkollisia Päiväryöläisiä Yht.o/o

Uudenmaan
Türun ja Porin
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan

Oulun

22
26
22

32
33
47
5t

2l
30
24

6
24
2t
20
r9

19

11

15

3
6
4
4
4

3B

))
39
t7
3B

42
29
26

100
100
100
100
100
100
100
100

74

Koko maa 4l

Ammatissatoimivia
miehia yht. 233800

B 3t 100

l 12 100 42500 177000 565400

20
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KAHDEN KATASTROFIN VALISSA

maatilan tuotos oli jakaantunut arvoltaan suun-
nilleen puoliksi kasvinviljelyn ja hyvin moni-
tahoisen karjatalouden kesken. Viljelijä oli pyrki-
nyt mahdollisimman suureen omavaraisuuteen.
1860-luvun nälkävuodet osoittivat kuitenkin
konreettisesti, ettei perinteinen maatalous enää

kyennyt täyttämään tehtäväänsä. Maatalouden
muurosra vauhdittivar nälkävuosien jälkeen voi-
mistunut viljan maailmanmarkkinahinnan lasku
ja karjataloustuotteiden menekin paraneminen.
tlonpoika alkoi keskitryä lypsykarjatalouteen.
Aikaa 1S7O-luvulta ensimmäiseen maailmanso-
taan onkin kutsuttu lypsykarjavaltaisen maata-
louden kaudeksi Suomessa.

T.ppo Viholan tutkimuksen mukaan maitota-
lous ohitti taloudellisessa merkittävlydessään kas-

vinviljelyn Savossa, osissa Pohjois-Pohjanmaata,
Karjalassa ja Uudellamaalla jo 1870-luvun lop-
puun mennessä. Viimeisenä muutos ennätti met-
sätaloudeltaan kehittyneeseen Hämeeseen. Siellä
taite osui vasta 1900-luvun alkuvuosiin. Muutos
ei edennyt ryöhykkeittain lapi maan, vaan paljon
riippui alueen liikenneyhteyksistä. Maitoa ja voita
ei saatu maailman tai edes oman maan markki-

Lönsi-Suomen mootvö-
löiset olivot t SOOJ'uvutlo
jo 1900-luvun olusso itö-
suomoloisio konsso-
veliiöön poremmosso ose-
mosso siköli, ettö heillö
oli useimmiten suojonoon
omo mökki. Rokennus oli
yleensö pieni yhden huo-
neen hirsiosumus, ionko
kupeeseen oli soolettu ro-
kentoo /isöoso. Mootyölöi-
set, itselliset jo mökitupo-
loiset olivotkin moon lönsi-
osisso e/inolo ihoon vorsi n
yhtenöinen ryhmö. Heidon
mökkinsö ympärillä oli kos-
vimoo, mutto pööosiolli-
nen elonto oli honkittovo
muuolto.

noille mistä korvesta hyvänsä. Suurimman elä-

mänmuutoksen tuotantosuunnan vaihtuminen
aiheutti Lounais-Suomessa, jossa leipäviljan vilje-
Iy oli ollut ikimuistoisista ajoista talonpojan pää-

ryö ja toimeentulon tärkein lahde. Muutoksen
vuoksi maan Ieipäviljan omavaraisuus putosi
Suomessa alle puoleen.

Maatalouden siirrymistä rahatalouden piiriin
edisti myös metsäteollisuuden kasvun myötä li-
säänrynyt puunkysyntä. Metsää omistavat talon-
pojat pääsivät osallisiksi kantohinnoista, ja muut-
kin väestöryhmät saivat metsätöistä uusia an-
siomahdollisuuksia. Koko maaseutuväestö ei kui-
tenkaan päässyt osalliseksi metsärahoista, vaan

metsätalouden merkirys rajoittui alueellisesti pa-

peritehtaiden, sahojen ja uittoreittien läheisJy-
teen. Toiseksi talonpoikien mahdollisuuksia met-
sien myyntiin rajoitti puun voimakas kotitarve-
käyttö. Kokonaisuutena metsätuloilla oli maatila-
taloudessa selvästi pienempi merkirys kuin lypsy-
karjataloudella.

Maatilansa omistaville talonpojille lypsykarja-
talouteen siirtyminen ja metsätalouden kasvu

merkitsivät suurenevia rahatuloja ja vaurastumis-
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ta. Tilakohtaisten tuottojen alueelliset erot nou-
dattivat melko tarkkaan alueiden maitotalouteen
siirtymisen järjestystä. Niinpä Uudellamaalla, Sa-

vossa ja Pohjois-Pohjanmaalla viljelmän tuotan-
non arvo oli l910luvun alussa keskimäärin yli
2500 markkaa yuodessa, mutta Keski-Suomessa,

Etela-Pohjanmaalla ja Kainuussa tilojen vuosi-
tuotto jäi hieman yli tuhanteen markkaan. Hä-
mäläisisännät ylsivät ensin mainittujen tasolle
metsätulojensa ansiosta. Peltoala ei enää 1900-lu-
yun alussa ollut talonpojan toimeentulon ainoa
mitta eikä suomalainen maatalousyhteiskunta ja-
kautunut enää suoraviivaisesti vauraaseen etelään
ja koyhaan pohjoiseen. Tama koskee kuitenkin
ennen muuta talollisväestöä. Muiden ryhmien
asemaan maatalouden muutos ei tuonut pelkas-
tään myönteisiä seurauksia.t'

Nälkämj/t siirtyy hiraasti

Maaseudun tärkein sosiaalinen rala oli siirrynyt
lB00-luvun lopulla maanomistajien ja maata

omistamattomien välille, kun se ennen oli erotta-
nut säätyläiset ja talonpojat toisistaan. Talonpojat
olivat siirryneet rajan paremmalle puolelle, ja roi-
selle puolelle olivat jääneet torpparit ja maatalou-
den ryöväestö.

Tälollisten aseman muutos tuli esiin maaseu-

dun arkipäivän elämässä. Perinteisen maatalou-
den aikana talonpojat olivat osa kyläyhteisöä,
jonka jäseniä olivat myös torpparit, työntekijät ja
muu väki. Tälonpoikaistalo oli taloudellinen ja
sosiaalinen kokonaisuus, työyhteisö, johon kuu-
lui isäntäpari, Itä-Suomessa useampikin, näiden
lapset, palkolliset ja muut talossa asuvat. 1800-
luvun jalkipuoliskolla talonpojat alkoivat pyrkiä
eroon näistä yhteisösiteistä. Elämä kylillä muut-
tui, ja myös talojen sisäiset suhteet tulivat eri-
laisiksi kuin ennen. Maatiloista tuli entistä itse-
näisempiä tuotantoyksiköitä ja talonpoikainen
ydinperhe alkoi hahmottua. Tälonpoikien ja

maattomien elinpiirit erkanivat toisistaan.3t
Torpparit olivat perinteisen maatalouden kau-

della asemaltaan lahella maanomistajia. Erona oli
kuitenkin alustalaissuhde, josta seurasi pääasiassa

päivätöinä suoritettava vuokranmaksu tilanomis-
tajalle. Maatalouden muutokset aiheuttivat torp-
pareille enemmän vaikeuksia kuin hyötyä. Viljan-
hintojen lasku oli heille samanlainen ongelma
kuin omistajaviljelijöille. Maanomistajat eivät
tarvinneet torpparien työvoimaa enää yhtä paljon
kuin ennen, mutta rahatuloja sekä torpan maita
omaan käyttöönsä sitäkin enemmän. Torpparei-
den vuokraehdor kirisryivät, maan- ja metsän-
käyttöoikeudet vähenivät, ja epävarmuus vuokra-
suhteen säilymisestä lisäänryi. Torppien määrä

suhteessa itsenäisten tilojen määrään laskikin sel-

västi autonomian ajan jälkipuolella. Muutosten
seurauksena torpasta saatava tuotto väheni. Kun
tuorro viela 188O-luvulla selvästi ylitti maaryö-
läisten ansiotason, niin 1910-luvun alussa ero oli
hävinnyt ja monessa tapauksessa käänrynyt torp-
parille epäedulliseksi.36

Maatalouden murros kohtasi myös maaryövä-
keä, mutta hieman eri tavalla kuin torppareita.
Mahdollisuudet kylan yhteismaiden käyttöön,
polttopuun ottamiseen ja kaskeamiseen vähenivät
ja suhde talollisiin etäänryi, mutta toisaalta maa-

ryöväki kykeni torppareita paremmin käyttämään
hyväkseen taloudellisen kehiryksen tuomat uudet
mahdollisuudet. Naitä tarjosivat 1800-luvun lo-
pulta alkaen metsä- ja uittotyöt, sahat, meijerit,
myllyt ja myös tehostuva maatalous. Tehtyjen
ryövuosien määrän perusteella on arvioitu, että
maa- ja metsätalous työllisti vuosien lB70 ja
1910 välisenä aikana voimakkaasta väestönkas-
vusta huolimatta kaiken aikaa hieman yli 70 o/o

alan ammatissa toimivasta väestöstä. Suurin osa

maatalousväestöstä oli kiinni työssä. Toki lahes
kolmasosankin vajaatyöllislys oli huomattava,
varsinkin kun se jakautui alueittain epätasaisesti.rT

Vakaimpana maaryöväen ryhmistä pysyi vuosi-
palkollisten asema, mutta osuudeltaan tämä ryh-
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"Tööllö sonotoan ihtelliseksi eli loiseksi semmoisto ruo-
kokuntoo, joko osuu tolonmoollo omissokin huoneis-
soon, kun ei ole mitöön moonvilielysfä, io ioto ei köy
nimiftöminen mökitupoloiseksi toi torpporiksi. lhtelliseksi
toi loiseksi sonotoon sitökin, joko osuu toisen omisto-
missa huoneissa, tuvosso, kamorisso, sounosso tohi mis-
sö huoneesso tohonso, kun hönellö ei ole polstotiloo, ei-
kö torppoo, eikö mökitupoo, eli sonollo sonoen mitöön
moonviljelyslö." (Kuvous Loukoolto, Tilottomon vöestön
olokomiteon lutkimuksio ll, s. 17.) Kuvosso loisio Kiteel-
lö v. t906.

mä pieneni 1800-luvun lopulla huomattavasti.
Vaikka laillisen suojelun jär.jestelmä purettiin,
rengit ja päat olivat 1920-luvun alkuun saakka
vuosipalvelussuhteessa. Tälollisten aseman muut-
tuminen etäännytti palvelusväkeä isäntäväestä,

mutta edelleen valtaosa palkollisista asui talossa ja

sai noin puolet palkastaan ruokana ja muuna
ylöspitona. Reaaliansiot nousivat 1870-luvulta
vuoteen l9l3 noin kahdella kolmasosalla. Renki
ansaitsi jalkimmaisenä ajankohtana talon anta-
man ruoan ja asunnon lisäksi noin 320 markkaa
ja piika noin 200 markkaa vuodessa. Palkolliset
olivat nuoria, naimattomia ihmisiä. Avioiduttu-
aan he päätyivät yleisimmin päivätyöläisiksi, jos-
kus mäkitupalaisiksi tai muonaäiehiksi, murra
I800-luvun lopulla enää harvoin torppareiksi.

Paivatytilaisten asema oli hyvin erilainen maan

eri osissa. Eteläisessä ja läntisessä Suomessa työtä

loyryi melko hywin, ja palkat nousivat samassa

tahdissa palkollisten ansioiden kanssa. Omassa

ruokataloudessa elävän maatyömiehen päiväpalk-
ka oli 1910-luvun alussa noin 3 markkaa, mikä
vastasi suunnilleen teollisuuden alimpia palkkoja.
Eteläisten ja läntisten alueiden päivätyöläisten
enemmistöllä oli oma mökki, useimmiten vuok-
ramaalla. Yleensä mökin ympärillä oli jonkinlai-
nen viljelypalsta. Noin puolella maaryöläisistä oli
myös omistuksessaan tai hoidossaan hevonen tai
lehmä. Vaikka Etela- ja Länsi-Suomen maaryövä-

ki eli puutteenalaisissa oloissa, se ei ollut irrallista,
vaan monin tavoin kiinni maassa ja maaseutu-
yhteisössä.r8

Maan itä- ja pohjoisosissa päivätyöläisten ase-

ma oli heikompi kuin etelässä ja lännessä. Puu-
tetta oli ennen kaikkea ansioryöstä ja sen myötä
kaikista muistakin elämisen välttämättömyyksis-
tä. Aksel Lilius kuvasi 1B80-luvun lopulla itä-
suomalaisten maataloustyöläisten oloja ja merkit-
si muistiin myös Enon pitäjässä asuvan loisper-
heen elämäntilanreen.

Perheen isä oli äskettäin täyttänyt 31 vuotta.
Vaimo oli kuusi vuotta miestään nuorempi. Per-
heeseen kuului kolme rytärtä iältään 6, 4 )a I
vuotta. Kumpikin puolisoista oli synrynyt aviot-
tomana lapsena koyhiin oloihin ja kulkenut lap-
suudessaan kerjuulla. Sittemmin he olivat pääs-

seet palkollisiksi, mutta mies oli ennen avioitu-
mistaan ehtinyt kiertää myös satunnaistöiden pe-
rässä. Perheen perustamisen jälkeen he olivat etsi-
neet toimeentulonsa sieltä, mistä se oli kulloinkin
edullisimmin löyrynyt.

Elama oli liikkuvaa, asuinpaikkaa vaihdettiin
usein. Liikkuvuus oli yleensäkin trypillistä itä-
suomalaiselle tilattomalle väestölle. Paikalleen
asettumiseen ei ollut yksinkertaisesti mahdolli-
suuksia, koska alueen pientilavaltaisuus ja maata-
louden ulkopuolisten elinkeinojen kehittymättö-
myys eivät tarjonneet pysl.wiä työtilaisuuksia.
Tästä paljolti johtui myös kuuluisa itäsuomalai-
nen asumiskurjuus. Lilius kuvasi loismiehen ti-
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lannetta seuraavasti: "Tällaisen elämänlaadun ta-
kia hän ei mielellään ryhdy hankkimaan itselleen
omaa asumusta eikä enempää irtaimistoa, kuin
mitä ravintoa varten ja vaatteukseen välttämättö-
mästi tarvitaan. Näin ollen hän nopeasti ja vähil-
lä kustannuksilla voi muuttaa paikasta toiseen."

Perhe eli kuvaushetkellä vuokralla kahden
muun perheen kanssa. Kaksitoista ihmistä jakoi
vajaan 30 neliön tuvan. Omaisuus koostui muu-
tamasta vaatimattomasta huonekalusta, joihin
kuuluivat pöytä, kaksi tuolia, kirstu, astiahylly,
kätkyt, Iamppu ja kaksi kynttilänjalkaa. Lisäksi
perhe omisti ruokakaluja, kuluneita vuodevaat-
teita, repaleisiksi ja riittämättömiksi mainittuja
pitovaatteita sekä muutamia työkaluja. Elukoita
omaisuuteen ei kuulunut eikä rahaakaan silla het-
kella. Henkisiä tarpeita tyydyttivät hengelliser
kirjat ja viulu. Omaisuuden arvo oli yhteensä

92,20 marl,kaa.
Mitään suuria tarpeita perheella ei ollut. Lilius

toteaa, että ryöansioiden niukentuessa perhe so-

peutui tilanteeseen vähentämällä kulutusta. Kun
ansiot olivat runsaammat, ne kulutettiin saman-
tien. Tülevaisuutta ei liiemmin suunniteltu eikä
säästöjä pyritty keräämään; elettiin kädestä suu-
hun huomisesta huolehtimatta. Jos rahat loppui-
vat, kerjuutakaan ei pidetry häpeänä. Elamässä
oli monia vaikeuksia, joihin perhe kuitenkin aina
jotenkin sopeutui. Kun tällaiseen elämään oli lap-
suudesta asti totuttu, ei parempaa tiedetry kaiva-
takaan.

Elämän nautinnot muodostuivat kahvista ja
miehen polttamasta tupakasta. Sunnuntaisin kay-
tiin kirkossa. Kesällä osallistuttiin viljankorjuutal-
koisiin ja haihin, joissa kuokkavieraskin sai tans-
sia, vaikkakin ilman kestirystä. Niin kauan selvit-
tiin kuin oltiin terveitä ja työkykyisiä. Sairaus ai-
heutti välittömästi turvattomuutta ja slwensi
puurerra. Lapsista ei ollut vielä elättäjiksi, eivätkä
tilalliset olleet halukkaita huolehtimaan työky-
kynsä menettäneestä. Sairauden tai jonkin muun
vastoinkäymisen sattuessa oli turvauduttava kun-

nan vaivaishoitoon tai yksityiseen armeliaisuu-
teen.r'

Kuvattu itäsuomalainen loisperhe edusti maa-
talousväestön heikoimmassa asemassa olevia ih-
misiä. Heidän elämäänsä leimasi kc;yhyyden py-
syvä, ylisukupolvinen luonne. Se ei ollut itä-
suomalaisessa maaseutuympäristössä vielä 1800-
luvun lopullakaan poikkeusilmiö. Köyhyys näkyi
asumiskurjuutena, joka osaltaan johtui taloudelli-
sen pakon sanelemasta liikkuvasta elämäntavasta.
Ilman erillistä asuntoa joutui vuonna 1901 elä-
mään vajaa viidesosa koko maan ja yli kolmasosa
Kuopion ja Mikkelin läänien maaseudun ruoka-
kunnista. Asunnoista lähes puolet oli yhden huo-
neen mökkejä. Asumistiheys huonetta kohden oli
maalaiskunnissa 2,4 henkeä eli korkeampi kuin
kaupungeissa. Korkein se oli Kuopion läänissä,
jossa yli kolme henkeä, joissakin pitäjissä jopa yli
viisi, ahtautui yhteen huoneeseen.

Vaikka maatalousväestön sosiaalinen rakenne
oli eri puolilla maata melko samankaltainen, so-

siaaliset erot olivat todellisuudessa suuret. Tämä
johtui tilattoman väestön erilaisesta asemasta

maan eri osissa. Eteläisessä ja läntisessä Suomessa

parantuneet toimeentulomahdollisuudet sekä vä-
estöpaineen purkautuminen siirtolaisuutena ul-
komaille ja muuttona teollisuuskeskuksiin olivat
nostaneet tilattoman väestön elämisen tason sel-

västi nälkärajan yläpuolelle. Savon, Pohjois-Kar-
jalan ja osin Keski-Suomenkin kattavalla loisalu-
eella syvä k<;yhyys sitä vastoin viipyi pitkälle
1900-lukua. Talla alueella kasvoivat voimak-
kaimmin myös alueen sisäiset elintasoerot. Karja-
talouteen siirtyminen lisäsi talollisten varallisuut-
ta, mutta ei tuonut vastaavalla tavalla ryömahdol-
lisuuksia tilattomille. Itä-Suomessakin koyhyyden
pesäpaikat kuitenkin vähenivät ja nälkäraja siirryi
koilliseen. Sitkeimmin nälkämaan maine säilyi
karussa Kainuussa.a"
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E,S IINNOUS U

Keskustelu alkaa

Suomessa koettiin lB00-luvun jalkipuoliskolla
taloudellisten ja sosiaalisten muutosten ohella
voimakas henkinen murros. Vanhaluterilainen
yhtenäiskulttuuri ja säätyajattelu alkoivat korvau-
tua yksilön ajattelun ja toiminnan vapautta sekä

ihmisten välistä oikeudellista tasavertaisuutta ko-
rostavalla ajattelulla. Henkiseen murrokseen liit-
ryivät politiikan ja puolue-elämän muotoutumi-
nen, kansallisen ajattelun ja joukkojärjestöjen
esiinnousu sekä uudenlaisen julkisuuden synry.

Julkisuuden keskipisteessä olivat lehdistö ja ta-
savertaisuusperiaatteelle noj autuvat vapaat yhdis-
rykset. Valtion ulkopuolelle kehittyi vapaan kan-
salaistoiminnan alue, kansalaisyhteiskunta, joka
murensi perinteistä hierarkkista hallitsemistapaa
ja patriarkaalisia alistussuhteita. Henkinen mur-
ros tavoitti kuitenkin eri väestöryhmät hlwin
eriaikaisesti. Kaupunkien sivisryneistön piirissä
sen vaikutus tuntui jo vuosisadan puolivälissä,
mutta maaseudun syrjäkulmien ihmisten qatte-
lutapa ja sosiaaliset suhteet alkoivat muuttua vas-

ta 1900-luvun puolella.a'

Julkisuuden ja kansalaisyhteiskunnan synnyn
myötä virisi keskustelu koyhyydestä ja muista yh-
teiskunnan ongelmista. Näistä oli toki esitetty
mielipiteitä aiemminkin, mutta huomio oli kiin-
rynyt lähinnä vaivaishoidon ja irtolaiskontrollin
epäkohtiin. Suhtautuminen yhteiskunnan huo-
lenpitoa tarvitseviin oli ollut enimmäkseen tuo-
mitsevaa. Tamanryyppinen lehtikirjoittelu voi-
mistui entisestään 1860-luvun nälkävuosien jäl-
keen. Samaan aikaan alkoi julkisuuteen ilmestyä
myös uudenlaisia näkökulmia. Vähävaraisen kan-
sanosan oloja alettiin tarkastella laajemmassa yh-
teiskunnallisessa yhteydessään, pohdittiin epä-

kohtien sisältämiä uhkatekijc;itä sekä etsittiin on-
gelmiin syitä ja rarkaisuia.

Sysäyksen ongelmien entistä laaja-alaisempaan
käsittelyyn antoivat ulkomaiset kuvaukset työvä-
estön huonoista olosuhteista ja työväenliikkeestä.
Englantilaisen teollistumisen kurjuuskuvaukset
olivat tulleet tutuiksi jo ennen 1800-luvun puoli-
väliä, mutta sen jälkeen tietoja saatiin eniten Sak-
sasta ja Skandinaviasta. Saksalainen ryöväenliike
synryi 1860-luvulla, ja se omaksui nopeasti mar-
xilaisen sosialismin opit. Sosialismin aatteet levi-
sivät pian myös Skandinavian maihin, ensin
Tänskaan ja Norjaan, l880-luvulla myös Ruot-
siin. Tyovaenliikkeen kansainvälinen järjestö In-
ternationaali perustettiin Lontoossa 1864, Parä-
sissa puhkesi kommuunikapina 1871, ja Englan-
nissa ammattiyhdistysliike j ärjesti laajoja lakko-
Iiikkeitä.

Suomalaiset sanomalehdet sisälsivät 1870-lu-
vun alkuvuosista lähtien säännöllisesti uutisia
työväenliikkeestä, sosialismista, kapinoista ja la-
koista. Nama ilmiöt tuotiin aluksi esiin vaarallisi-
na ja moraalisesti tuomittavina, mutta vähitellen
alkoi ilmestyä myös ryöväenliikettä ymmärtäviä
ja monipuolisesti kuvaavia kirjoituksia. Vuoden
1871 elokuussa lJusi Suometar julkaisi artikkeli-
sarjan "Sosialistien valtiotaloudelliset tuumat".
Siinä tunnustettiin oikeaksi sosialistien pyrki-
mykset ryöväestön olojen parantamiseen ja ääni-
oikeuden laajentamiseen. Seuraavana vuonna
Finlands Allmänna Tidningissä oli kirjoitussarja
"Arbetarfrägan". Suomalainen työväenkysymys
oli synrynyt.

Varhaiset työväenkysymystä käsittelevät artik-
kelit olivat joko suoria ulkomaisia lainauksia tai
keskusteluja referoivia esityksiä. Ensimmäisenä
perusteellisena ja omaperäisiä pohdintoja sisältä-
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neenä ryöväenkysymystä koskevana kirjoituksena
pidetään dogmatiikan professori A. F. Granfeltin
Morgonbladetissa vuonna 1873 julkaistua viisi-
osaista artikkelisarjaa "Om vär tids sociala rörel-
ser". Granfelt esitti siinä oman, hlwin radikaalin
ja liberalismin vastaisen näkemyksensä. Hän to-
tesi tulevaisuuden näyttävän uhkaavalta ja piti
tärkeänä työnantajien ja työntekijöiden oikeudel-
lisen suhteen järjestämistä sekä valtion puuttu-
mista taloudellisiin kysymyksiin. Granfelt ym-
märsi sosialismia yhteiskunnallisten epäkohtien
perustalta ja hyväksyi lakot ryöväen keinona pa-
rantaa asemaansa."

Artikkelisarjassaan "Työväenseikka", joka jul-
kaistiin Kirjallisessa Kuukauslehdessä 1874, suo-
malaisuusliikkeen j ohtaj a Yrj ö Sakari Yrj r;-Koski-
nen toi esiin siihen asti perusteellisimman esiryk-
sen ajan yhteiskunnallisesta tilanteesta. Han näki
yhteiskunnan ongelmat laajempina kuin vain
teollisuustyöväestöä koskevina ja piti erityisen
vaikeana maaseudun tilattoman väestön asemaa.

Hanelle sosiaalinen kysymys oli osa kansallista
kysymystä. Köyhän kansan asemaa piti parantaa,
jotta yhteiskunnan vähäväkisimmätkin tuntisivat
kuuluvansa suomalaiseen kansakokonaisuuteen.

Yrjö-Koskinen esitteli kirjoituksessaan euroop-
palaisen työväenliikkeen ja -kysymyksen kehirys-
tä, pohti teollistumisen odotettavia vaikutuksia
Suomessa, kuvasi suomalaisen maatalouden tilaa
ja otti kantaa yhteiskuntapolitiikan periaatteisiin.
Hän piti Granfeltin tavoin pahimpana ristiriitojen
ruokkijana taloudellisen liberalismin oppia, "eko-

nomistalaisuutta". Kirjoituksessa suorastaan ruos-
kittiin liberalismin periaatteita. Vapaan kilvoitte-
lun lain todettiin asettavan ihmisten taloudellisen
toiminnan perusteeksi pelkän luonnontilan, jonka
tunnusmerkkinä on kaikkien sota kaikkia vas-

taan. Tüota luonnontilaa verrattiin suden vapau-
teen metsässä: se on vapautta syödä muita tai tul-
la itse syödyksi. Vapaan kilpailun haittojen torju-
misen Yr.iö-Koskinen näki valtion tehtdväksi.
Vaikka "Työväenseikka" ei heti nostattanut laajaa

keskustelua, se oli tärkeä heräte sosiaalipoliittisen
ajattelun viriämiselle Suomessa."s

Kritiikki taloudellista liberalismia kohtaan yl-
tyi 1870-luvun lopulla. Se oli oire uudcnlaisen
yhteiskunnallisen ajattelutavan, sosiaalireformis-
min, synnystä. Arvostelu pakotti liberaalit puo-
lustamaan omia näkemyksiään. Esimerkiksi libe-
raalien johtomiehiin kuuluva Leo Mechelin otti
osaa keskusteluun kirjoittamalla sosiaalireformis-
tien kärkihahmoihin kuuluvan filosofian profes-
sori Th. Reinin näkemyksiä vastaan. Kiista oli
valmis. Suomessa muodostui kaksi ideologista
suuntausta, joiden käsitykset sosiaalisen kysy-
myksen ratkaisusta poikkesivat jyrkästi toisistaan.
Erilaiset suhtautumistavat sosiaaliseen kysymyk-
seen eivät kuitenkaan jakaneet puoluekenttää,
vaan vastakkaiset poliittiset ryhmitrymät pikem-
minkin kayttivät sosiaalista kysymystä puoluepo-
liittisena aseenaan.oo

Reformit j a kansa llinen yhtenriisyys

Sosiaalireformismin kannattajat kuuluivat pää-
osin suomalaisuusliikkeeseen. Liikkeen olivat
synnyttäneet kansallismieliset sivistysmiehet J. V.

Snellmanin johdolla, mutta liike oli kannatus-
pohjaltaan vahvasti talonpoikainen. Valtiopäivä-
toiminnan alemua 1863 suomalaisuusliike mää-
ritteli Yrjö-Koskisen johdolla kansallispoliittiset
tavoitteensa. Se suuntautui talouselämää ja virka-
eliittiä hallinnutta ruotsinkielis-liberaalista puo-
lueryhmittymää vastaan. Suomalaisuusliike oli
myös valtiopäivillä oppositioasemassa ja sen

vuoksi vaatimuksissaan radikaali, vaikka se oli pe-
rusluonteeltaan konservatiivinen. Liikkeen kan-
natuspohja sekä kansallisen yhtenäislyden tavoite
olivat otollinen perusta sosiaalisten reformivaati-
musten esiinnostamiselle.a5

Suomalaisuusliike ammensi aatteensa pääasias-

sa Saksasta. Snellmanilainen ajattelu pohjautui
saksalaisen idealismin perinteeseen, jonka suu-
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rimpia nimiä olivat Immanuel Kant ja Georg
\Wilhelm Friedrich Hegel. Saksalaisessa idealis-
missa korostuivat moraaliset prinsiipit ja yksilon
vastuu kollektiivia, criryisesti valtiota kohtaan.
Yksilö käsitettiin tarkoitusperäksi sinänsä, mutta
yksilö sai ylimmän eettisen toteutuksensa vasta

valtion jäsenenä. Ihmisen vapautta ei tulkittu li-
beralismin tapaan mahdollisuudeksi toimia oman
hyödyn mukaisesti, vaan vapaus oli autonomiaa,
ihmisen kykyä asettaa moraaliset arvot ja periaat-
teet luonnollisten halujen ja oman edun tavoitte-
lun ylapuolelle. Vapaus toteutui korkeimmassa
muodossa valtiossa, joka kattoi Hegelin konsep-
tiossa instituutioiden ja lakien lisäksi kansan mo-
raalin ja yksiryisen persoonan yhteiseen hyvään
tähtäävän toiminnan.au

Saksassa 1870-luvun alussa syntyneellä so-

siaalipoliittisella oppisuunnalla, kateederisosialis-

milla, oli huomattava vaikutus suomalaisuusliik-
keen sosiaalipoliittiseen linjaan. Kateederisosialis-
tien keskeiseksi foorumiksi tuli vuonna 1872 Ei-
senachissa alkuun pantu Verein für Sozialpolitik
-niminen yhdistys. Siitä muodostui yliopisto-
miesten, poliitikkojen ja virkamiesten yhteisjär-
jestö, jossa oli edustettuna monenlaisia ideolo-
gioita - Adolph'§0'agnerin valtiososialismista Lujo
Brentanon liberalismiin. Henkilöistä keskeisin
merkirys oli Gustav Schmollerilla, joka oli kan-
santaloustieteen historiallisen koulukunnan nuo-
remman polven johtohahmo. Historiallinen kou-
lukunta synryi saksalaisen idealismin perinteestä,
ja siinä yhdisryivät englantilaisen klassisen talous-
tieteen oppien arvostelu, valtion roolin ja histo-
riallisen tarkastelutavan korostaminen sekä kiin-
nostus sosiaalitilastolliseen tutkimukseen.

Verein osallistui aktiivisesti Saksan valtakun-
nankansleri Bismarckin työväenvakuutuslainsää-
dännön valmisteluryöhön. Tuloksena oli ensim-
mäinen laaja valtiollinen sosiaalivakuutusjärjestel-
mä Euroopassa. Verein oli sitoutunut valtion po-
litiikkaan ja tuki myös Bismarckin sosialistilakeja
(1878- lB90), joiden perusteella ryöväenpuolue

julistettiin laittomaksi, sen järjestöt hajotettiin,
lehdet lakkautettiin ja toimihenkilöitä vangittiin.
Bismarckin sosiaalipolitiikalla ja sosialistilaeilla
oli paljolti yhteinen päämäärä: tukahduttaa val-
Iankumouksellinen ryöväenliike ja luoda hengel-
tään yhtenäinen kansakunta.a'

Suomeen tiedot kateederisosialisteista ja hei-
dan yhdisryksestään tulivat nopeasti. Lehdissä

esiteltiin jo I 870-luvun alkupuolella myönteiseen
sävyyn kateederisosialistien periaatteita, ja monet
suomalaiset kdvivät Saksassa perehrymässä uusiin
oppeihin. Vuonna lB84 Suomeen perustettiin
Yrjö-Koskisen aloitteesta Vereinin esikuvan mu-
kainen Kansantaloudellinen Yhdisrys. Sen piirissä
kasiteltiin maatalousväestön ja teollisuustyöväes-
tön kysymyksiä: keskusteltiin, pidettiin esitelmiä,
harjoitettiin julkaisutoimintaa ja aloitettiin tutki-
mushankkeita.a'

Vaikka Kansantaloudellinen Yhdisrys oli luon-
teeltaan tieteellinen seura, se oli l«äytännössä osa

suomalaisuusliikettä. Suomalaisen puolueen ja-
kaannuttua 1890-luvulla nuorsuomalaisiin ja
vanhasuomalaisiin yhdisrys j äi vanhasuomalaisten
haltuun. Nuorsuomalainen puolue omaksui libe-
ralistisia periaatteita ja etääntyi saksalaisperäisestä

sosiaalipolitiikasta. Vanhasuomalaiset sen sijaan
säilyttivät snellmanilaisen kansallisuusajattelun ja
saksalaisten esikuvien mukaisen sosiaalireformis-
min. Yhdisryksen harjoittama tutkimustoiminta,
ns. konkreettinen sosiaalitutkimus, oli se perusta,
jolle vanhasuomalainen puolue rakensi sosiaali-
poliittisen ohjelmansa.ae

Vanhasuomalaisella puolueella ei ollut yhte-
näistä kantaa sosiaalisissa kysymyksissä ennen
kuin puolueohjelman laatiminen tuli ajankohtai-
seksi vuoden 1906 eduskuntauudistuksen yhtey-
dessä. Puolueen sosiaalipoliittinen linja muotou-
tui tälloin muihin eurooppalaisiin konservatiivi-
puolueisiin verrattuna radikaaliksi. Sen erityis-
piirteenä oli maatalouskysymyksen korostaminen
osana sosiaalista kysymystä. Tämä tapahtui aika-
na, jolloin ryöväenkysymys yleisesti käsitettiin so-
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siaalipolitiikan pääsisällöksi.
Puolueen tavoitteena niin tilattoman väestön

kuin torpparien aseman järjestämisessä oli itse-
näisen pienviljelijäluokan luominen. Vanha-
suomalaiset olivat I 870-luvulta lahtien kiinnittä-
neet huomiota tilattoman väestön kysymykseen,
ja vuosisadan lopulla puolue esiintyi aktiivisena
torpparien asian ajajana. Vuoden 1906 puolue-
ohjelmassa keskeisellä sijalla olivat tilattoman vä-

estön oloja selvittäneen Hannes Gebhardin muo-
toilemat vaatimukset torppien itsenäistämisestä ja

maanhankinnasta tilattomalle väestölle. Koska
puolueen oli otettava huomioon myös tilallisten
edut, torpparien ja tilattomien maanomistus esi-

tettiin toteutettavaksi vähitellen. Lisäksi ohjel-
massa esitettiin torpparien ja mäkitupalaisten oi-
keudellisen aseman varmentamista, palkollissään-
nön poistamista, verouudistusta ja maanviljelijäin
osuustoiminnan edistämistä.

Myös työväenkysymyksessä vanhasuomalaiset
olivat olleet jo varhain aktiivisia, mutta työväen-
liikkeen radikalisoituessa vanhasuomalaisten
osaksi oli tullut ryöväen kovenevien vaatimusten
hillitseminen. Vuoden I 906 ohjelmassaan fenno-
maanitkin jyrkensivät tavoitteitaan. Vanhasuo-
malaisten kanta muuttui eriryisesti sosiaalivakuu-
tuskysymyksessä. Entisen vapaaehtoisuuden peri-
aatteen sijasta oh.ielmassa esitettiin pakollisten
sairaus-, vanhuus-, työkywyttömryS- ja tapatur-
mavakuutusjärjestelmien toteuttamista verraten
laajasti. Lisäksi ohjelmassa käsiteltiin työaikaky-
symystä, työttömyyden torjuntaa, ryöriitojen so-

vittelua ja ryöväestön asuntopulan lieventämis-
ta. "'

Vanhasuomalaisten sosiaalireformistinen linj a
tuotti osaltaan puolueelle ensimmäisissä yksika-
marisen eduskunnan vaaleissa 59 paikkaa ja toi-
seksi suurimman puolueen aseman sosiaalidemo-
kraattien jalkeen. Fennomaanien vaaliohjelma ei

ollut pelkka vaalilaskelmoinnin tulos, vaan puo-
lueen vuosikymmenien aikana hahmottuneen
linjan mukainen. Suomalaisuusliikkeen sosiaali-

politiikka perustui vahvan, ryhmäintressien ylä-
puolella olevan valtion ihanteeseen. Valtiollisilla
reformeilla uskottiin voitavan hillitä ryöväenliik-
keen radikalisoitumista ja luoda yhtenäinen kan-
sakokonaisuus. Fennomaanien visio tulevaisuu-
den Suomesta oli suomenkielisen virkaeliitin sää-

telemä talonpoikaisiin arvoihin perustuva yhteis-
kunta, johon kuului myös kansakunnan etuun
samastuva ryöväestö.5r

Turua ilman politiikkaa

Suomalaiseen sosiaalipoliittiseen ajatteluun vai-
kutti 1800-luvun lopulla sosiaalireformismin
ohella liberalismi. Suomessa liberalismi on yleen-
sä yhdistetry klassiseen taloustieteeseen, jonka pe-
rusteet loi Adam Smith 1700-luvulla. Smithin
mukaan kansakunnan rikkaus tulee suurimmaksi
mahdolliseksi, jos jokainen keskitrly oman voi-
ton tavoitteluun ja valtio puuttuu mahdollisim-
man vähän markkinavoimien mekanismiin. Libe-
ralismi on kuitenkin muutakin kuin taloustieteel-
lisiä aksioomia. Se sisdltää myös vuosisataisen po-
liittisen liberalismin tradition, jolla on ollut vahva
vaikutus länsimaiseen ajatteluun. Sen vaikutus
ulottui myös Suomeen, mutta ei laheskaan yhta
voimakkaasti kuin muihin Pohjoismaihin. Se jäi
Suomessa sosiaalireformismin ja taloudellisen li-
beralismin varjoon.

Liberaalin ajattelun traditiolle loivat perustan
Thomas Hobbes jaJohn Locke 1600-luvun Eng-
lannissa. Keskeistä tässä ajattelussa oli yksilön va-
paus toimia halunsa mukaan ilman yhteiskunnan
asettamia esteitä. Ihmiselle kuuluivat luonnolliset
Iuovuttamattomat oikeudet, jotka olivat yhteis-
kunnan yläpuolella. Ihanteena oli kansalaisyhteis-
kunta, tasa-arvoisesti yhteisellä sopimuksella ai-
kaansaatu oikeustila. Jeremy Bentham, John
Stuart Mill ja muut 1800-luvun utilitaristit jat-
koivat liberalistisen vapauskäsityksen kehittelyä.
Etenkin Mill alkoi myöhemmissä kirjoituksissaan
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korostaa, ettei rajaton vapaus taannut ihmisten
hlwinvointia. Valtion väliintuloa han ei silti hy-
väksynyt, vaan pani toivonsa osuuskuntiin, am-
mattiyhdistyksiin ja muihin kansalaisten va-

paisiin yhteenliitrymiin. Millin liberalismin revi-
siolla oli huomattava vaikutus sosiaalipoliittisten
järjestelmien muotoutumiseen Iäntisessä Euroo-
passa.5'

Englantilaiseen liberalismiin ja saksalaiseen

idealismiin perustuvat sosiaalipolitiikan mallit
erosivat jyrkästi toisistaan. Eroa luonnehtii
Saundra K. Schneiderin sosiaaliturvajärjestelmien
ryypitys. Hän jakaa eri maat sen mukaan, raken-
tuiko niiden järjestelmä raskaan otteen (Heavy

hand approach) vai kannustavan otteen (Helping
hand approach) periaatteelle. Raskaan otteen
mallin mukaan valtion tavoitteena oli omalla laa-
jalla sosiaaliturvajärjestelmallaan tukahduttaa so-

siaaliset ja poliittiset levottomuudet ja heikentää
työväenliikkeen voimaa. Bismarckin Saksa oli
malliesimerkki tämänryyppisestä järjestelmästä.
Kannustavan mallin mukaan valtio ei luonut
omaa laajaa turvajärjestelmää, vaan tuki työväen
keskinäisiä turvajärjestelmiä ja siten integroi ryö-
väenliikkeen yhteiskuntaan. Tästä olivat esimerk-
keinä Englanti, Ranska ja Italia."

Suomessa raskaan otteen periaatteet saivat so-

siaalireformistien vaikutuksesta vahvan aseman,

vaikka ne eivät tulleet täällä esiin yhtä jyrkässä

muodossa kuin Saksassa. Liberalistisen kannusta-
van otteen sosiaalipolitiikan vaikutus taas jäi hei-
kommaksi. Syynä tahan oli se, että liberalismin
aate tuli Suomeen 1800-luvun puolivälissä melko
jyrkässä taloudellisen liberalismin muodossa. Val-
tiopäivillä liberaali ryhmitrymä tukeutui pääoma-

piireihin, nousevaan porvaristoon ja ylimpään
ruotsinkieliseen virkamiehistöön, joille sosiaali-

politiikka ei ollut kovin läheinen asia. Tiedot po-
liittisen liberalismin aatteista ja englantilaisesta
vapauskäsiryksestä alkoivat levitä Suomeen vasta

John Stuart Millin pääteoksen "On Liberry"
(1859) myötä. Se käännettiin ruotsiksi 1865 ja

sai nopeasti suuren määrän lukijoita ja ihailijoi-
ta.5a

Yhteiskunnallisten kysymysten pohdinta alkoi
liberaalien keskuudessa 1 870-luvun lopulla. Libe-
raalit perustivat Kansantaloudellisen Yhdisryksen
mallin mukaisen ruotsinkielisen yhdistyksen,
Ekonomiska Samfundet i Finland. Sosiaalipolitii-
kassa Samfundetin päähuomio kiintyi teollisuus-
työväestön ongelmiin. Yhdisryksen aktiivipiiri,
ennen kaikkea Heikki Renvall, \Wilhelm Chyde-
nius, Lennart Gripenberg ja Leo Ehrnrooth, pe-

rehryi Millin ja muiden utilitaristien ajatuksiin ja
alkoi tältä pohjalta kehitella suomalaiseen yhteis-
kuntaan soveltuvaa liberaalia sosiaalipolitiikkaa.
Yhdisryksen piirissä tehtiin myös tutkimuksia
työväestön oloista. Maaseutuväestön oloja kasitel-
tiin sitä vastoin harvoin. Liberaalien visio maan

tulevasta kehiryksestä erosi selvästi fennomaanien
tulevaisuudenkuvasta. Heidän tuleva Suomensa

oli aktiiviseen kansalaistoimintaan tukeutuva
teollinen yhteiskunta. t5

Liberaalien sosiaalipoliittisessa ajattelussa vah-
van valtiovallan vaatimus oli vieras. Valtion aktii-
visuutta tarvittiin lähinnä vain työttörnrysvakuu-
tuksen ja ryönvälityksen järjestämisessä. Liberaalit
näkivät ryöväenkysymyksen ryön ja pääoman vä-

lisen suhteen järjestämisasiana. Työntekijöiden
tuli liitryä ammattiyhdisryksiin, j oiden tehtävänä
oli ryöväen taloudellisten etujen ajaminen työeh-
tosopimusjärjestelmän avulla. Liberaalit korosti-
vat myös hyvin organisoituneen kansalaisyhteis-
kunnan tärkeyttä. Työväestön oli opittava itse

qamaan etujaan paitsi ammattiyhdistysten myös

osuuskuntien, itseapuliikkeiden .ia vapaiden yh-
disrysten väliryksellä. Ihanteena oli eräänlainen
itseohjautuva, organisoitu kapitalismi, jossa jul-
kista valtaa tarvittiin mahdollisimman vähän. Li-
beraalien ydinajatuksena oli ratkaista ryöväenky-
symys työelämässä ja kansalaisyhteiskunnassa en-

nen kuin siitä kehittyi poliittinen kysymys.
Liberaalien ihanne osoittautui toteutumatto-

maksi utopiaksi 1900-luvun alun yhteiskunnalli-
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Ne/lci suomo/oisen sosioolipolitiikon uronuurtojoo. Ynlö
St«aru Yntö-KosriNrru //830-1903), ylh. vos., on tullur
poremmin tunnetuksi suomoloisuusliikkeen iohtoiono,
voltiomiehenö io historiontutkijono, mutto hön oli myös
sosioolipolitiikon kehittöiö. Hön hohmotteli vonhosuc
moloisen sosioolireformismin periootteet, joisso koros-
tuivot sosioolisen kysymyksen yhteys konsolliseen kysy-
mykseen, voltion iohlovo osemo reformien loleuluksesso
'io sosioolisten oloien tutkimuksen törkeys.

Gusrar Aaor HasrNotus (1855-l%Q, ylh. oik., oli
moomme ensimmöinen sosioolihuollon voltionvirkomies.
Hön oli koulutukseltoon siviili-insinööri, mutto tutustuttu-
oon routotielyömoillo mooseudun köyhölistön elömöön
hön omistoutui köyhöinhoitotyölle. Toimiessoon voivois-
hoidon torkosteliiana vuosino 1889 - l9l 5 Helsingius
poni olkuun kuntien voivoishoidon voltiollisen ohious- jo
tarkostustoiminnon, köynnisti voivoistoloien rokentomi-
sen, uudisti köyhöinhoitooiotteluo io fuki vopooto hy-
vöntekevöisyyslyötö.

Vr«roB Juttus voN WBcnr (l 856- 1934), olh. vos., ontoi
nimensö wrightilöiselle työvöenliikkeelle io voikufti rot-
koisevosli liikkeen sosioolipoliittisen linion muotoutumi-
seen. Pienteollisuudenhorioittoio von Wright oli pereh-
lynyt työvöenkysymykseen looioillo ulkomoille tekemil-
löön opintomotkoillo io hön köytti nöitö tietojoon iohto-
essoon vuoteen 1896 sekö Helsingin työvöenyhdislystö
ettö Suomen työvöen voltuuskuntoo. Hönen ponoksenso
oli törkeö myös työvöenvokuutuskomiteoissa, ioisso hön
puolsi looioo sosioolivokuutusjöriestelmäö. von Wright
ei ollut kuitenkoon töysiverinen sosioolireformtsti, voon
hänen ojattelussoon yhdistyivöt oion suurel reformistiset,
yleisedistykselliset io liberalistiset ootteet.

Hrr««r Gtsntil Rrruvru (l872- 1955), alh. oik., edustao

ioukosso toteutumotto ioönyttö io siksi sosioolipolitiikon
historiosso vorsin tuntemotonto ootteellisto suuntousto.
Renvoll oli toloustiefeiliiö io nuorsuomoloinen poliitikko,
ioka kehitteli merkittövöllö tovollo liberolistisen yhteis-
kuntopolitiikon mollio, eröönloisto vorhoislo sosioolili-
berolismio. Hön ei hyvöksynyt monchesterliberolismin
kösitystö siitö, ettö kopitolismi korioo itsestöän epökoh-
tonso, mullo hön ei myösköön konnoltonut vohvoo vol-
tiollisto sosioolipolitiikkoo. Hön nöki työvöenkysymyk-
sen rotkoisun /okisöötelsessö lyöehtosopimusjöriestel-
mössö, työvöen vohvoisso epöpoliittisisso ammoltiyhdis-
tyksissö jo konsoloisyhteiskunnon vopoisso yhteenliitty-
missö, erityisesti osuustoiminnosso. On hislorion ironi-
oo, eftö työvöenkysymyksen vakavo tutkiio io edistöiö
Heikki Renvall on soonut iölkimoineen työvöenliikkeen
vostoiseno "volkoi seno senoottori no".

sessa kehityksessä. Ammatillinen järjestäytymi-
nen ja ryöehtosopimusjärjestelmä etenivät hitaas-
ti, ryöväenliike politisoitui ja yhteiskunnalliset
ristiriidat karj isryivät. Sosiaalisesta kysymyksestä
tuli vastoin liberaalien tahtoa poliittinen. Vuoden
I 907 eduskuntavaaleihin liberaalit valmistautui-
vat korostamalla perustuslaillisina valtiollisia ky-
symyksiä enemmän kuin sosiaalisia. Tulos oli se,

että liberaalit puolueet, nuorsuomalaiset ja ruot-
salaiset, saivat vaaleissa yhteensä vain 50 paikkaa.

Vakavinta takaiskua liberaalien yhteiskunnalli-
sille tavoitteille merkitsivät vuonna l90B valmis-
tuneen ryösopimuslakiehdotuksen kohtalo ja sa-

manaikainen käänne työmarkkinasuhteissa. La-
kiehdotus oli parhaiden liberaalien asiantuntijoi-
den laatima ja sisälsi muun muassa määräykset
ryöehtosopimuksista. Vasta perustetut työnanta-
jaliitto ja Suomen Ammattijärjestö kuitenkin hyl-
käsivat ehdotuksen. Asia ei edennyt edes edus-
kuntakäsi ttelyyn. Tyr; markki n as uhteiden kehirys
katkesi vuosina 1908-1909, kun työnantajat
luopuivat edellisinä vuosina yleistyneiden työeh-
tosopimusten tekemisestä ja esittivät syyksi työ-
elämän rauhattomuuden. Kehirys ryömarkkinoil-
la pysähryi Suomessa ldhes 40 vuodeksi, kun taas

Skandinavian maissa työehtosopimukset vakiin-
tuivat 191O-luvulla. Talla oli olennainen vaiku-
tus koko suomalaisen yhteiskuntapolitiikan
suunnan määräyrymiseen. Kun reformimahdolli-
suudet ryömarkkinoilla tyrehtyivät, paine valtiol-
lista uudistustyötä kohtaan kasvoi.

Vuoden 1907 jälkeen myös vanhasuomalainen
sosiaalireformismi tuli tiensä päähän. Ty<;vaen-
liikkeen tulo mukaan valtiopäivätoimintaan mur-
si perustan "ylhäältä" johdetulta sosiaalipolitiikal-
ta. Aloitteentekijän asema siirtyi vanhasuoma-
laisilta sosiaalidemokraateille. Täma tiivisti por-
varillisten puolueiden yhteistyötä. Eräs osoitus
tästä oli Suomen ryöväensuojelus- ja sosiaaliva-
kuutusyhdisryksen, myöhemmän Sosiaalipoliitti-
sen yhdistyksen, perustaminen vuonna 1909. Se

toimi sosiaalipoliittisena valistus- ja painostusjär-
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jestönä ja kokosi keskeiset sivisryneistöön kuulu-
vat reformistit yli puoluerajojen. Sosiaalipolitii-
kan suuntakiistaa ei enää käyry sosiaalireformis-
tien ja liberaalien valilla, vaan uudessa asetelmassa

olivat vastakkain ryöväenliike ja porvarilliset ryh-
mät."'

Wrigb ti läisyydes tä radi kaa lireformismiin

Suomen työväenliikkeen historiassa on perintei-
sesti vedetty rajalinja 1800-luvun viimeisiin vuo-
siin, jolloin päätryi ns. wrightiläinen vaihe ja alkoi
ryöväen omaehtoisen, sosialistisen työväenliik-
keen aika. Väinö Voionmaan mukaan wrightiläi-
set yhdisrykset "eivät olleet ryöväen yhdistyksiä,
vaan yhdisryksiä työväkeä varten".57

Täma yleisesti hyväksytry tulkinta pitää paik-
kansa, kun liikettä katsotaan sen johdon koostu-
muksen ja yleisen toimintaideologian kannalta.
Mutta kun tarkastellaan työväenliikkeen ohjel-
mallista kehitystä, rajalinja ei ole selvä. Etenkin
sosiaalipoliittiset tavoitteet muotoutuivat pitkälti
jo wrightiläisellä kaudella, ja niihin vaikuttivat jo
rällöin myös työläisjäsenet. tvoitteet täsmenryi-
vät ja radikalisoituivat vähitellen; mitään kään-
teentekevää muutosta ryöväenliikkeen itsenäisty-
minen ja sosialismin oppien omaksuminen eivät
tässä kehiryksessä aiheuttaneet.

\Wrightiläinen työväenliike sai alkunsa ryö-
väenyhdisryksen perustamisesta Helsinkiin vuon-
na 1883. Vuonna 1895 työväenyhdisryksiä oli
toiminnassa noin 40 ja jäseniä niissä kuutisen tu-
hatta. Ensimmäisessä ryöväenyhdisrysten edusta-
jakokouksessa Helsingissä 1893 perustettiin Suo-
men Työväen Valtuuskunta ja h1wäksyttiin liik-
keen ensimmäinen ohjelma. \Trightiläisyys oli
aluksi läheisessä yhteydessä suomalaisuusliikkee-
seen, mutta siinä sekoittui toisiinsa fennomanian
ohella monia muitakin henkisiä virtauksia. Eri
näkemykset kokosi taitavasti yhteen liikkeen hen-
kinen j ohtaj a, pienteollisuudenharj o ittaja ja val-

tiopäivämies Viktor Julius von \Wright. Han johti
1890-luvun puoliväliin saakka sekä Helsingin ryö-
väenyhdisrystä että ryöväenvaltuuskuntaa. Von
Vright tunsi hyvin saksalaisen työväenvakuutus-
järjestelmän ja oli perilla myös Skandinavian mai-
den ryöväen§symyksen järj estelyistä. 5'

Helsingin työväenyhdistyksellä oli keskeinen
asema varhaisen ryöväenliikkeen sosiaalipoliitti-
sen linjan muotoutumisessa. Sen johdossa ja jäse-

nistössä oli maan parhaita ryöväenkysymyksen
tuntijoita, von \Wrightin lisäksi muun muassa

August Hjelt ja Oskar Groundstroem. Huomat-
tavin yhdisryksen varhaiskauden aloitteista sisäl-

ryi sen teollisuushallituksen vuonna 1885 suorit-
taman kyselyn johdosta asettaman komitean mie-
tintöön, joka valmistui 1887. Siinä ehdotettiin
koko maan kattavan yleisen sairaus- ja tapatur-
mavakuutuslaitoksen perustamista. Laitos olisi
valtion, kuntien, ryönantajien ja työntekijöiden
yhdessä yllapitama ja sen vakuutuspiiriin kuului-
sivat kaikki teollisuus- ja kaupunkiryöväen ryh-
mät. Komitea ei ollut kuitenkaan yksimielinen,
vaan sen vähemmistön mielestä yleisen vakuutus-
rahaston tulisi koskea vain tapaturmavakuutusta,
kun taas sairausvakuutus olisi järjestettävä vapaa-
ehtoisten sairauskassojen varaan.

Komitean enemmistön ehdotusta ei hiväksytty
yhdisryksen asiaa käsitelleessä kokouksessa, vaan
äänestyksessä voitti komitean vähemmistön kanta,

.iota myös von \Wright puolsi. Yhdistys laheni
kuitenkin enemmistön kantaa siinä, että myös
sairauskassojen jäsenyyden tuli olla pakollinen
kaikille teollisuus- ja kaupunkiryöntekijöille. Ko-
mitean ehdotus oli ensimmäinen Suomessa laa-
dittu seikkaperäinen suunnitelma laajaksi sosiaali-
vakuutusjärjestelmäksi. Se oli pohjana ryö-
väenyhdistyksen esiryksille, jotka saivat senaatin
asettamaan työväenvakuutuskomitean vuonna
1BBg."

Kysymys sairaus- ja tapaturmayakuutuksesta
oli esillä ryöväenyhdisrysten ensimmäisessä edus-
tajakokouksessa 1893. Pakollisen tapaturmava-
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kuutuksen kannatus oli yksimielinen, mutta sai-

rausvakuutuksen pakollisuus tuli kannaksi vasta

äänestyksen jälkeen. Turun edustajakokouksessa

1899 pakollisesta sairausvakuutuksesta oltiin jo
yhtä mieltä. Myös vanhuusvakuutuksen osalta ol-
tiin ensimmäisessä edustajakokouksessa vielä va-

paaehtoisuuden kannalla, mutta mieli muuttui
muutamassa vuodessa. Tirrun kokouksessa pää-
tökseksi tuli, että maahan oli luotava yleinen elä-
kelaitos, johon kuuluisivat kaikki 1B vuotta täyt-
täneet Suomen kansalaiset. Vakuutusmaksut pe-
rittäisiin verotuksella tulojen mukaan, mutta elä-
kekorvaus olisi kaikille samansuuruinen.

\Wrightiläisessä liikkeessä ryöväenvakuutus ei

ollut ainoa eikä aluksi edes tärkein sosiaalipoliitti-
nen kysymys, vaan huomiota saivat osakseen

myös ryösuoj elu, ryöttöm yy s, työajan lyhentämi-
nen ja palkkakysymykset. Työsuojelua haluttiin
parantaa ammattientarkastusta tehostamalla, ja

työttömyyden torjumiseksi esitettiin Tämpereen
edustajakokouksessa 1896 perustettavaksi kun-

Wrightilöisen työvöenliikkeen ensimmöinen voltokunnol-
linen edustojokokous oli torkoitus pitöö vuonno 1891,
mutto kenroolikuvernöörin kielto lykkasi kokousto koh-
dello vuodello. Helsingissö I893 pidetyssö kokouksesso
hyvöksyttiin liikkeen ensimmöinen ohielmo. Siinä voo-
dittiin öönioikeuden loolentomisto kunnollisisso jo vol-
tiollisisso vooleisso, I )-tuntisto työpöivöö, yleistö koulu-
pokkoo jo moksutonto opetusto, moon honkkimisto tilot-
tomille sekö ommottientorkostojien möörön lisöömistö.

nallisia ryönvälirystoimistoja suurimpiin kaupun-
keihin. Työpäivän enimmäispituus haluttiin
aluksi rajoittaa 10 tuntiin, ja vuonna 1899 ta-
voitteeksi omaksuttiin lakisääteinen kahdeksan
tunnin päivittäinen enimmäisryöaika eräin poik-
keuksin. Turussa vaadittiin myös minimipalkan
määräämistä seka yksiryisille että .iulkisille aloille.

Oman huomionsa vaati naisten palkkaus ja
asema yleensä. Alexandra Gripenberg vaati vuo-
den 1893 kokouksessa pitämässään alustuksessa
naisille parempia koulutusmahdollisuuksia ja sa-

mapalkkaisuutta miesten kanssa. Edustajakokous
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päätdkin vaatia samapalkkaisuutta miehille ja
naisille sekä parannusta naisten työoloihin. Tu-
run kokouksessa naisasia laajeni yleiseksi tasa-ar-
vokysymykseksi. tvoitteeksi asctcttiin äänioi-
keus niin naisille kuin miehille. Naiset oli run-
nustettava tasavertaisiksi miesten kanssa ja heidän
mahdollisuuksiaan itsensä sivistämiseen seka yh-
teiskunnalliseen vaikuttamiseen oli parannetta-
va.60

\X/rightiläisen vaiheen katsotaan yleensä päät-
tyneen vuonna 1896, jolloin von \Wright erosi
ryöväenvaltuuskunnan johdosta. Kauden vaihdos
ei ollut kuitenkaan jyrkkä. Vuodet 1896-1899
olivat siirrymäkautta, jolloin vanhasuomalaisten
sijasta työväenliikkeen johtoon tulivat nuorsuo-
malaiset. Tyc;laisradikalismi vahvistui kuitenkin
nopeasti, ja Türun kokouksessa 1899 ryöväki saa-

vutti selvän enemmistön ja miehitti kokouksessa

perustetun ryöväenpuolueen johtopaikat.t"
Sosialismi oli viela vuosisadan vaihteessa työ-

väenliikkeen johtomiehillekin epämääräinen asia.

Kun alan kirjallisuutta oli vähän ja harvoilla aikaa
paneutua uuteen oppiin, sosialismista muodostui
eräänlaista yleisaatteellisuutta, "työväenaatetta".

Siitä tuli kannattajiensa silmissä paljon lupaava
evankeliumi, mitä kuvastaa Täavi tinion lB99
ilmesryneessä kirjassaan "Tyr;miehen katkismus"
esittämä toteamus, etteivät "mitkään elatushuolet
vaivaa tulevaisuuden sosialistisessa yhteiskunnas-
sa". o'

Sosialismin aatesisältö alkoi selvitä liikkeen ak-
tiiveille 1900-luvun alkuvuosina. Luetuin opas-
kirja oli Karl Kautskyn 1899 suomeksi ilmesty-
nyt "Erfurtin ohjelma". Se oli Saksan sosiaalide-
mokraattisen puolueen pääosin Kautskyn laati-
man vuoden 1891 ohjelman selitysteos. Myös
Forssan puoluekokouksessa 1903 hyväksytyn
puolueohjelman sisältö vastasi suurelta osin Er-
furtin ohjelmaa. Suomalainen sosiaalidemokratia
omaksui näin marxilaisen sosialismin Kautskyn
tulkitsemassa muodossa. Vaikka kautskylaisuu-
dessa painottui jyrkkä luokkataisteluoppi, se oli

avoin erilaisille menettelytavoille eikä sulkenut
pois rauhallisen kehiryksen mahdollisuutta. Suo-
messa tämä menettelytapojen "joustavuus" vielä
korostui siinä, että Forssan ohjelman periaateosa
noudatti Itävallan sosiaalidemokraattisen puo-
lueen vuoden 1901 \Wienin ohjelmaa, joka oli
muotoiluissaan Erfurtin ohjelmaa maltillisempi."'

Forssan ohjelma oli käytännöllisiä reformeja
koskevilta osiltaan laaja ja seikkaperäinen. Sitä
laadittaessa saatettiin tukeutua ulkomaisten oh-
jelmien ohella kotimaisen ryöväenliikkeen ohjel-
matraditioon.. Tämä näk1y selvästi työväenva-
kuutusvaatimusten muotoilussa. Ohjelmassa ko-
rostettiin kaikkiin ryöntekij öihin ulottuvan "kan-

sanvakuutuksen" aikaansaamista. Siihen sisälly-
tettiin sairaus-, tapaturma-, vanhuus-, ansioky-

ryttöm)Ts- ja työttömyysvakuutukset sekä va-
kuutukset leskille ja orpolapsille. Varat tuli kerätä
yleisellä tulo-, varallisuus- ja perintöverolla. Van-
huuseläke oli suotava kaikille 55 vuotta täyttä-
neille henkilöille. Muutkin reformivaatimukset
muotoutuivat samalla periaatteella. Niiden poh-t
jana olivat aiemmissa kokouksissa hyväksytyt ta-
voitteet, mutta Forssan ohjelmassa ne esitettiin
entistä täsmällisemmässä ja radikaalimmassa
muodossa.t'n

Työvaen kysymystä vaikeamp i as ia ryöväenl iik-
keelle oli maaseudun tilattoman väestön kysy-
mys. Jo wrightiläisella kaudella oli korostettu
maanhankinnan tärkeyttä tilattomille, mutta ko-
konaisuutena maaseudun ongelmat olivat jääneet
työväenkysymyksen varjoon. Vuosisadan vaih-
teessa työväenliikkeen kiinnostus maatalousväes-

tön ongelmia kohtaan kasvoi. Tahan oli syynä
torpparikysymyksen politisoituminen ja sen tie-
dostaminen, että työväenliike voi kasvaa Suomes-

sa laajaksi joukkoliikkeeksi vain maatalousväes-

tön tuella. Ongelmaksi nousi kuitenkin tilatto-
mien maanomistushalun ja sosialismin periaattei-
den ristiriita.

Forssan kokouksessa mielipiteitä esitettiin niin
maan yksityisomistuksen kuin sosialisoinninkin
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puolesta. Hywäksy.ryssä puolueohjelmassa asia rat-
kaistiin niin, että periaateosassa korostettiin yksi-
tyisomistuksen vahingollisuutta, mutta maata-
lousoh.ielmassa tuotiin esille itsenäistä pienviljelyä
tukevia näkökohtia. Torppareille oikeutta itsenäi-
siin tiloihin ei haluttu myöntää, vaan tyydyttiin
vaatimaan täydellistä käyttöoikeutta maahan.

Puolue joutui pian uudelleen tarkistamaan teori-
oiden ja käytännön suhteen. Vuonna l906laadi-
tun erillisen vaalioh.ielman mukaan torppareille
oli myönnettävä perinnöllinen vuokraoikeus
maahan. Vuonna 1911 puolue asettui maan-
vuokraajien vaatimuksesta torppareille myönnet-
tävän täyden maanomistuksen kannalle.ot

Tyovaenliike oli pitkän kehiryksen jälkeen

omaksunut sosiaalipoliittisen ohjelman, jota voi-
daan nimittää radikaalireformistiseksi. Sen j uuret
olivat fennomaanisessa sosiaalireformismissa,
mutta se oli muuttunut vaatimuksissaan tdtd. jyr-
kemmäksi jo wrightiläisellä kaudella. Vaikka puo-
lue otti tavoitteekseen sosialismin, sen sosiaalipo-
litiittisen linjan perusta ei muuttunut. Sosiaalisia

epäkohtia pyrittiin korjaamaan kapitalismin sisäl-

la. Tama kaksijakoisuus osoittautui kannatuksen
kannalta voimaksi. Sosiaalidemokraatit saivat
vuoden 1 907 eduskuntavaaleissa B0 edustajapaik-
kaa )a suurimman puolueen aseman. Puolueen
ääniosuus oli maaseudulla suhteellisesti jopa hie-
man suurempi kuin kaupungeissa. Kannatus kas-
voi vaali vaalilta, ja vuonna 1916 puolue sai yli
puolet edustajapaikoista. Sosiaalidemokraateilla
oli esittää sekä kauaskantoinen tulevaisuuden vi-
sio, jossa eivät "mitkään elatushuolet vaivaa", että
muita puolueita radikaalimmat konkreettiset ta-

voitteet.

Ty öuäen kysymy bs en ensimmäis et ratkaisuyrity kset

Tyovaenkysymykseen alettiin ensimmäisenä ha-

kea käytännön ratkaisuja työsuojelulainsäädän-
nolla. Jo vuosien l868 ja 1879 elinkeinoasetuk-

set sisälsivät määräyksiä lapsityövoiman käytön
rajoituksista, mutta niiden käytännön merkirys
oli vähäinen. Ensimmäinen työsuojeluhanke
kaynnistyi senaatin asetettua 1B83 komitean tut-
kimaan teollisuusammattien ryöoloja. Tämän ns.

ensimmäisen työväensuojelukomitean mietintö
valmistui vuotta myöhemmin. Siinä todettiin, et-
tä epäkohtia oli paljon ja ettei elinkeinoasetusten
työsuojelumääräyksiä noudatettu. Komitea eh-

dotti entistä tiukempia rajoituksia lasten ja nuor-
ten työaikoihin sekä yaati ammattientarkastajien
asettamista. Se ei ollut kuitenkaan valmis kannat-
tamaan jäsenensä von §Trightin ehdotusta aikuis-
ten ryöntekijoiden työajan rajoittamisesta 12

tuntiin päivässä.66

Mietinnön pohjalta annettiin 1BB9 asetus teol-
lisuusammateissa olevien ryöntekijöiden suojele-
misesta. Vuoden 1890 alusta voimaan astunut
asetus kielsi alle 12-vuotiaiden lasten tehdasryön
sekä määräsi alle 15-vuotiaiden päivittäiseksi ryö-
ajaksi enintään seitsemän tuntia ja alle l8-vuo-
tiaiden työajaksi enintään l4 tuntia lepotauot
työaikaan lukien. Lasten ja nuorten yötyö kiellet-
tiin. Lisäksi asetus määräsi asetettavaksi ammat-
tientarkastajat, joita tuli aluksi koko maahan kak-
si.n'Asetuksella oli suurempi periaatteellinen kuin
käytännön merkirys. Se oli alku myöhemmin laa-
jentuneelle valtion puuttumiselle ryöelämän suh-
teisiin. Tehtaanpatruunan valta tehtaan seinien
sisäpuolella ei ollut enää rajaton.

Myös ryöväen tapaturmavakuutuksesta alettiin
keskustella l880luvun alussa. Vuoden 1882 val-
tiopäivillä tehtiin anomus, jonka mukaan työn-
antajille tulisi määritella silloista suurempi kor-
vausvelvollisuus heidän työntekijc;illeen työssä

sattuneissa tapaturmissa. Vuoden 1879 elinkeino-
asetus velvoitti työnantajan korvaamaan ainoas-
taan sellaisen vahingon, jonka tämä oli aiheutta-
nur toreen näyteryllä laiminlyönnillaan. Täpatur-
makorvausasia annettiin edella mainitun työ-
väensuoj elukomitean selvitettäväksi. Komitea laati
asiaa koskevan asetusehdotuksen, mutta ehdotus-
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ta ei orettu valtiopäiväkäsittellyn. Syynä tähän oli
se, että Helsingin ryöväenyhdistyksen aloitteesta
ja sääryjen yhteisestä anomuksesta asetettiin
vuonna 1BB9 komitea selvittämään työväenva-
kuutusasiaa koko laajuudessaan.t"

Tämän ns. ryöväenvakuutuskomitean mietin-
tö valmistui tapaturmavakuutuksen osalta vuonna
I893. Siinä mielipiteet jakautuivat kahtia. Komi-
tean enemmistö kannatti työnantajille vapaaeh-
toista tapaturmavakuutusta siten, että vakuutusta
vailla olevat työnantajat olisivat itse velvolliset
korvaamaan työntekijöille ja näiden omaisille ta-
paturmakorvaukset. Vähemmistö, johon myös
Helsingin ryöväenyhdisryksen j äsenet vo n \üright
ja Jaakko Pehkonen kuuluivat, oli pakollisen ta-
paturmavakuutuksen kannalla. Vähemmistön

Tehdostyövöen elömöön loivot l S))Juvullo synkön vor-

ion lyölopoturmot. Tehtoiden työympöristö oli voorolli-
nen, eiko työsuoieluun kiinnitetty juuri huomioto ennen
I B9}Jukuo. Esimerkiksi Tampereen y/eisessci soiroolosso
vuosino I859 - 1878 hoidetuisto 446 tehtooloisesto
241 oli ioutunut soirooloon topoturmon vuoksi. Työsuo-

ielun edistyminen vöhensi tehtoiden lyötopoturmio mer-
kittövösti I99)-luvulto olkoen. Somollo erot eri teolli-
suusoloien völillö kosvoivot. Tekstiilitehloosso tilostoitu
työtopoturmo kohtosi vuosisodon voihteesso voin yhtö
työntekiiöö sodosto vuoden oikono, mutto metollivers-
toosso tölloisen hooverin koki ioko kymmenes työntekiiö.
Kuvo Voo son tu pokkotehtoosto I 900Juvu n ol u sto.

mukaan varsinkaan pienet yrirykset eivät kykenisi
itse korvaamaan vakavista tapaturmista koituvia
kustannuksia.ue

Laki työnantajan vastuunalaisuudesta ryönte-
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kijää kohtaavasta ruumiinvammasta annettiin
lB95 ja se astui voimaan kolme vuotta myöhem-
min. Lain sisältö noudatti pääosin komitean vä-
hemmistön ehdotuksia ja sääti tapaturmavakuu-
tuksen ottamisen teollisuus- ja rakennusalan
työnantajille pakolliseksi eräitä poikkeuksia Iu-
kuun ottamatta. Laki turvasi työntekijälle työta-
paturman aiheuttamasta pysyvästä ryökyvyttö-
myydestä korvauksen, joka oli tiettpzn enim-
mäismäärään saakka 60 o/o keskiansiosta. Kuole-
mantapauksessa leski ja lapset oikeutettiin saa-

maan edellistä huomattavasti pienempää kor-
vausta. Lain suurin puute oli siinä, ettei se ulotta-
nut korvausvelvollisuutta ohimeneviin vammoi-
hin, vaan ainoastaan pysyviin.'o

Työväenvakuutuskomitean tehtävänä oli laatia
Iakiehdotukset myös ryöväen sairaus- ja eläkeva-
kuutuksista. Mielipiteet .iakaantuivat näissäkin

kysymyksissä kahtia. Enemmistö piti pakollista
sairaus- ja eläkevakuutusjärjestelmää Suomen
oloissa liian kalliina ja esitti vakuutuksen järjestä-

mistä vapaaehtoisten työpaikkakassojen varaan.

Komitean vähemmistö, mm. von \Mright ja Peh-
konen, kannatti pakollista sairauskassajärjestel-

mää, joka kattaisi koko teollisuus- ja kaupunki-
ryöväen. Eläkevakuutus tuli vähemmistön mu-
kaan järjestää koko maan laajuisen, rahastointipe-
riaatteella toimivan elakelaitoksen varaan. ]äse-
nyys eläkelaitoksessa ei olisi kuitenkaan ollut pa-
kollinen, vaan myös vähemmistö tyyryi ryöväen
vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen.''

Lainsäätäjä noudatti sairaus- ja eläkevakuutuk-
sen järjestämisasiassa komitean enemmistön tah-
toa. Valtiollinen työväenvakuutus jäi näin toteu-
tumatta. Tirloksena oli edella mainitun työnanta-
jan vastuunalaisuuslain lisäksi ainoastaan 1897
annettu asetus työntekijain apukassoista, joka vi-
rallisti vapaaehtoisten kassojen aseman. Käytän-
nössä asetuksen merkirys jai lähes olemattomaksi.
Tyontekijat joutuivat entiseen tapaan huolehti-
maan itse, useimmiten kuitenkin työnantajan
tuella, sairausajan ja vanhuuden turvastaan.T'

Lupaavasti alkaneen sosiaalilainsäädännön uu-
distusryön tielle keräänryi esteitä vuosisadan vaih-
teessa. Keisarin 1899 h1väksymä helmikuun ma-
nifesti aloitti ensimmäisen sortokauden. Suomen
suuriruhtinaskunta pyrittiin sulauttamaan Venä-
jään. Venäläisten yhtenäistämistoimet synnyttivät
säätyvaltiopaivilla kasiryksen, ettei reformeja kan-
nata yrittääkään, koska uudistukset eivät kuiten-
kaan saisi vahvistusta Pietarissa. Valtiopäivien
passiivisuuteen vaikutti myös maan sisäisten yh-
teiskunnallisten jännitteiden voimistuminen.
Niinpä i900-luvun kuutena ensimmäisenä vuo-
tena saatiin aikaan vain kaksi uudistusta: meri-
miesten tapaturmavakuutuslaki 1902 ja nais-
puolisen ammattientarkastajan viran perustami-
nen 1903.71

Uudistu kset uiiuäs 4tuät

Ensimmäinen sortokausi päättyi Venäjälle tap-
piolliseen Japanin-sotaan ja vuoden 1905 syksyä

kohti kiihryneeseen yhteiskunnalliseen kuohun-
taan. Venäjän levottomuudet saivat vastakaikua
Suomessa, jossa syntyi marraskuussa suurlakko.
Sitä seurasivat työväen järjestäyryminen ja laajatla-
kot. Tässä tilanteessa Suomessa luotiin yksi maail-
man uudenaikaisimmista kansanedustuslaitol<sista.

Heinäkuussa 7906 hallitsija vahvisti uuden vaali-
lain ja valtiopäiväjärjestyksen, joiden perusteella
maahan saatiin yleinen ja yhtäläinen valtiollinen
äänioikeus seka yksikamarinen eduskunta.

Eduskunnan kokoonnuttua ensimmäisille val-
tiopäivilleen vuonna 1907 maassa kaynnistyi vil-
kas sosiaalilainsäädännön uudistustyö. Toisen
sortokauden alettua vuonna l90B monet laki-
hankkeet jäivät kuitenkin katkonaisen valtiopäi-
vätoiminnan vuoksi kesken, ja eduskunnan hy-
väksymistäkään laeista useimmat eivät saaneet

hallitsijan vahvistusta. Lopulta uudistusryön kat-
kaisi kokonaan ensimmäinen maailmansota ja
valtiopäivätoiminnan keskeytyminen.'a
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Yksi harvoista vahvistuksen saaneista laeista
koski leipomoryötä. Leipomoiden ryöoloja oli
alettu selvittää säätyjen vuonna 1897 tekemän
anomuksen perusteella, ja selviryksessä oli havait-
tu alan epäkohdat: säännöllinen yöryö ja jopa 16

tunnin työpäivät. Eduskunnan ensi töikseen saa-

ma leipomoiden työoloja koskeva lakiesitys oli
ensimmäinen, jossa puututtiin aikuisen työnteki-
jän työaikaan, ja siitä synrFi pitkä kiista porvaril-
listen puolueiden ja sosiaalidemokraattien välille.
Lakiesirys hyväksyttiin eduskunnassa 1907 osa-

puolia rylzdyttävässä kompromissimuodossa. Sen

mukaan yötyö leipomoissa oli kielletry. Henkilo-
kohtainen työaika sai olla enintään 48 tuntia vii-
kossa ja 10 tuntia päivässä. Laki sai hallitsijan
vahvistuksen 1908 ja astui voimaan seuraavan
vuoden puolivälissä.75

Leipurilaki saatiin aikaan ennen kuin sorto-
kausi oli kiristynyt pahimmilleen. Toisin kavi
vuonna 1 906 asetetun ryöväensuojelulainsäädän-
töä tarkistamaan asetetun komitean ehdotuksille.
Senaatti antoi komitean mietintöjen pohjalta
vuoden 1909 valtiopäiville kolme ehdotusta, jotka
koskivat ammattivaaralta suojelemista, teolli-
suusammattiryötä ja ammattientarkastusta. Kaik-
ki nämä eduskunta hyväksyi, mutta kesti vuosia
ennen kuin asetukset vahvistettiin. Asetus am-
mattivaaralta suojelemisesta sai vahvistuksensa
vuonna 1914, ja se astui voimaan 1916, mutta
kaksi muuta asetusta vahvistettiin vasta vuonna
1917 _

Oma vaikutuksensa asetusten voimaantulon
viivästymiseen oli ryönantajien keskusjärjestön
tiedotuskampanjalla. Työnantajat katsoivat erityi-
sesti teollisuusammattityötä koskevan asetuseh-
dotuksen ryöaikarajoitusten heikentävän liiaksi
teollisuuden kannattavuutta. Asetuksesta joudut-
tiin äänestämään eduskunnassa, ja se hyväksyttiin
pääasiassa sosiaalidemokraattien äänin 1 19 -71.
Eduskunnan hyväksytryä asetukset teollisuushalli-
tus esitti senaatille niiden vahvistamatta jättämis-
tä. Venäläisrynyt senaatti noudatti teollisuushalli-

tuksen kantaa eikä esittänyt asetusten vahvisra-
mista lukuun ottamatta ammattivaara-asetusta.tt'

Eniten työnantajat vastustivat teollisuusam-
mattiqyötä koskevan asetuksen määräystä l0 tun-
nin normaaliryöpäivästä. Tama oli avainkysymys
erityisesti paperiteollisuudelle, jossa oli vuonna
1907 yleisoyneen kolmivuororyön ja sen mukai-
sen kahdeksantuntisen työpäivän sijasta palattu
takaisin kahteen vuoroon ja l2-tuntiseen työpäi-
vään.7t Asetuksessa oli myös määräyksiä lasten ja
nuorten ryöajoista, naisryöntekijän neljän viikon
synnytyslomasta - tosin ilman korvausta - sekä

ryölaisapulaisten asettamisesta ammattientarkas-
tajien avuksi. Ammattivaara-asetukseen sisältyi
entistä täydellisempiä työsuojelusäännöksiä ja
yleisiä terveydenhoidollisia määräyksiä.:8

Viela ryosuojelulainsäädäntöä heikommin to-
teutui työväenvakuutusta koskeva lainsäädäntö.
Asiaa pohdittiin useissa komiteoissa lähes tulok-
setta. Invaliditeettivakuutuskomitea ehdotti mie-
tinnössään 1907 pakollista vanhuus - ja työkyryt-
tömlysvakuutusta 15 vuotta tdyttäneille toisen
palveluksessa oleville. Vuonna 1910 eduskunta
päätti työkyvyttömFys- ja vanhuusvakuutuslaki-
esityksestä, ja vuoden 1974 valtiopäivillä se hy-
väksyi aloitteen rahaston perustamisesta työky-

ryttömyys- ja vanhuusvakuutuksen toimeenpa-
noa varten. Päätökset eivät kuitenkaan johtaneet
käytännön tuloksiin. Samoin kavi äitiysvakuutus-
ta koskeneille aloitteille. Sairausvakuutuksesta
vuonna 191 1 valmistunut komiteanmietintö esit-
ti kaikille ryöntekijöille pakollista sairausvakuu-
tusta, mutta sekään ei johtanut lainsäädäntötoi-
miin.Te

Ainoat vakuutusmuodot, joiden kehittäminen
jollakin tavoin eteni, olivat työttömyysvakuutus
ja tapaturmavakuutus. Vuonna 1908 asetettu ja
kolme vuotta myöhemmin mietintönsä antanut
ryöttömyysvakuutuskomitea esitti ns. Gentin jär-
jestelmän kdy.ttöönottoa, mikä tarkoitti ammatti-
yhdisrysten työttömyyskassojen toiminnan tehos-
tamista ja niiden tukemista valtion varoin. Työt-
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tömyyskassa-asetus hywäksyttiin eduskunnassa
1914, mutta senkin vahvistaminen lykkääntyi
vuoteen 1917. Sen käytännön merkirys jäi ryöt-
tömyyskassojen harvalukuisuuden vuoksi vähäi-
seksi. Valtion tukea saavia ryöttömyyskassoja oli
perustettu vuoteen 1921 mennessä vain nelje ja
niissä oli yhteensä noin 15 000 jäsentä. Vuonna
l9l7 sai vahvistuksensa myös eduskunnan 1911
hyväksymä asetus työnvälitystoimesta. Sen mu-
kaan jokaiseen yli 5000 asukkaan kaupunkiin oli
perustettava kunnallinen työnvälirystoimisto. 80

Täpaturmavakuutukseen saatiin parannuksia,
kun vanha työnantajan vastuunalaisuuslaki kor-
vattiin vuoden 1912 valtiopaivilla hlvaksyrylla ja
1917 vahvistetulla asetuksella ryöväen tapaturma-
vakuutuksesta. Asetus laajensi vakuutuksen kos-
kemaan teollisuuden ja rakennustyön lisäksi kasi-
työliikkeitä, koneita käyttävää maataloutta sekä

metsä- ja uittotöitä. Se ulotti ryönantajan vakuu-
tusvelvollisuuden myös ohimenevään ryö§vyttö-
mlyteen. Asetuksen korvaussummat olivat huo-
mattavasti edellistä suuremmat, ja tärkeä merki-
tys oli myös omavastuuajan lyheneminen kuu-
desta kahteen päivään.8'

Sosiaalilainsäädännön suma purkautui vasta
| 9 17 . Maaliskuun vallankumo uksen j älkeen val-
taan noussut Venäjän väliaikainen hallitus vahvis-
ti keisarin vahvistamatta jättämät asetukset. Ke-
vään vallankumous mahdollisti myös Suomen
valtiopäivien kokoontumisen. Sosialistienemmis-
töiseksi vuonna 1916 muuttunut eduskunta hy-
väksyi ammattiyhdistysliikkeen painostuksella
kahdeksan tunnin työaikalain heinäkuussa. Väli-
aikainen hallitus kuitenkin hajotti eduskunnan
valtalaista kaydyn kiistan vuoksi ennen kuin laki
sai vahvistuksen. Vaaleissa porvarienemmistöisek-
si muuttunut ja lokakuun vallankumouksen jäl-
keen maassa korkeimman vallan haltijaksi julis-
tautunut eduskunta vahvisti kahdeksan tunnin
ryöaikalain. Samoin se vahvisti uudet kunnallisen
demokratian tuoneet kunnallislait ja perusti sosi-

aalihallituksen.u'

Suomen sosiaalilainsäädännön kehitystä on
luonnehdittu autonomian loppukaudella kaksija-
koiseksi. Reformihankkeita oli paljon, mutta käy-
tännön tulokset jäivät vaatimattomiksi. Suomea
on pidetry sosiaalilainsäädännöltään läntiseen Eu-
rooppaan verrattuna jälkeenjääneenä maana, mis-
tä taas on johdettu suomalaisen yhteiskunnan
vastakohtaisuuksien kärjistyminen ja etsitty myös
syitä kansalaissodan puhkeamiseen. Asiaa selvit-
tää vertaileva tarkastelu."

TAULUKKO 2.6

S o s i aa li u a h uutusj ärj e a e lm i e n s ä ät äm i s e n aj an-
kohta eräissä maissa.'a

Täpaturma- Sairaus- Vanhuus-Työttömyys-
vakuutus vakuutus vakuutus vakuutusMaa

Suomi
Ruotsi
Norja
Tänska

Saksa

Itävalta
Iso-Britannia
Irlanti
Alankomaat
Belgia
Ranska
Italia
Kreikka
Espanja

Portugali
Yhdysvallat
Kanada

1 895
1901
I 895
t894
I BB4

1 BB7

rB97
rB97
l 901
t903
1B9B

1 898
t914
t932
t9t3
1910

I 908

1963
1891
r909
r892
1 B83
1 888
1911
1911

19t3
1894
r928
1912
r922
1932
1935
1965
r957

r937
19r3
r936
1891

1 B89
1,906
r908
1 908
19t3
r924
19 10

19t2
1934
1919
r935
r935
t927

t9t7
1934
1906
1907
t927
1920
1911
1911

19r6
r920
t905
t9t9
t945
1919
1975
1935
t940

Suomen sosiaalilainsäädäntö ei ollut kauttaal-
taan jälkeenjäänyttä, kuten taulukosta 2.6 näh-
dään. Sen olennaisin piirre oli eri järjestelmien
eriaikaisuus. Suomi sai varhain aikaan työtapatur-
ma- ja ryöttömyysvakuutukset, mutta se oli vii-
meisten joukossa sairaus- ja vanhuusvakuutusten
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perustamisessa. Vertailua voidaan laajentaa vielä
työsuojeluun ja ryömarkkinasuhteisiin. Suomi oli
edellakavijamaita työsuojelussa. Vuoden 1889

ryösuojeluasetusta ennen vastaavat lait oli säädet-

ty vain muutamassa Euroopan maassa, ensim-
mäiset 1 87O-luvulla. TyOmarkkinasuhteiden ke-
hittämisessä Suomi taas sijoittui Euroopassa vii-
meisten joukkoon. Tänskassa siirryttiin ryöehto-
sopimusjärjestelmään vuonna 1899, Norjassa
1900 ja Ruotsissa 1905, mutta Suomessa vasta

1940-luvulla.'5
Suomen ero varsinkin Skandinavian maihin oli

selvä. Kun läntiset naapurit kehittivät sosiaalilain-
säädäntöään varhain ja tasaisesti, Suomessa vii-
västyivät ryöväestön sosiaalisen turvallisuuden
kannalta tärkeimmät uudistukset, ennen kaikkea
sairaus- ja vanhuusvakuutus sekä ry<iehtosopi-
musjärjestelmä. Eroon vaikuttivat Suomen länsi-
naapureitaan myöhempi teollistuminen, vähäi-
semmät taloudelliset resurssit ja yhteys Venäjään.
Näiden lisäksi tärkeä merkitys oli Skandinavian
maiden ja Suomen sisäpoliittisen kehityksen ero-
avuudella. Ero synryi 1800-luvun lopulla, jo en-
nen kuin sortokaudet estivät uudistusten h1wäk-
symisen.

Skandinavian maissa poliittisesta työväenliik-
keestä tuli yhteiskunnallinen vaikutustekijä jo
1B80-luvulla. Tyc;vaenliike kykeni maiden var-
hain kehittyneen parlamentaarisen .järjestelmän
avulla vaikuttamaan reformeihin alusta alkaen.
Tästä oli se seuraus, että liike omaksui maltilliset
menettelytavat ja että se hyväksyttiin tasavertai-
seksi yhteiskunnalliseksi sopijapuoleksi. Työväen-
liikkeen tärkeänä osana oli alusta alkaen ammatti-
yhdisrysliike, joka myös - ankarien työtaistelujen
jälkeen - omaksui maltillisuuden ja sai ryönanta-
jatkin yhteistoimintaan. Sosiaalisia reforme ja saa-

tiin aikaan sekä poliittisella että ammatillisella
rintamalla. Skandinavian maiden yhteiskunnalli-
nen kehitys muodostui verraten tasaiseksi, jaylei-
nen reformimyönteisrys valtasi alaa.'6

Suomessa ryöväenliikkeen ja parlamentaarisen

demokratian läpimurto tapahtui my<;haan. Työ-
väestö pidettiin 19O0-luvun alkupuolelle asti val-
tiollisen ja kunnallisen päätöksenteon ulkopuo-
lella. Taman vuoksi suomalaisilta jäi käymättä se

poliittisen yhteistoiminnan koulu, jonka skandi-
naavit kävivät 1800-luvun kahtena viimeisenä
vuosikymmenenä. Kun sitten vanhakantaisesta
sääryedustuslaitoksesta siirryttiin suoraan valtiol-
liseen demokratiaan, oli muutos tavattoman jyrk-
ka, eikä siihen ollut henkisesti valmistauduttu.
Tyovaenliike oli omaksunut radikaalien vaati-
musten linjan, kun taas poliittisen oikeiston ja
työnantajien oli vaikea päästä patriarkaalisesta
ajattelustaan ja tunnustaa työväenliike tasavertai-
seksi sopijapuoleksi. Skandinaavista yhteisryölin-
jaa ei saatu aikaiseksi, vaan poliittiset vastakohtai-
suudet ja epäluottamus leimasivat sekä eduskun-
taryöskentelyä että työmarkkinasuhteita koko
kansalaissotaa edeltävän kauden.

Yhteys Venäjään pakotti suomalaiset 1910-lu-
vulla Skandinavian maiden kehiryksestä yhe jyr-
kemmin erkaantuvalle tielle. Sortokauden rajoit-
tamistoimet ja kotimaiset vastakohtaisuudet se-

koittuivat toisiinsa niin monin tavoin, että on
mahdotonta sanoa, kumpi niistä hidasti enem-
män sosiaalisten reformien toteutumista. Uudis-
tusten viivästyminen lisäsi kotimaisten osapuol-
ten epäluottamusta ja työväestön tyytymättö-
myyttä. Olot alkoivat kayda rauhattomiksi maail-
mansodan ja varsinkin vuoden l9l7 aikana vai-
keutuneen elintarvike-, työttömyys- ja ansiotilan-
teen myötä.

Sosiaalisen turvan ja elinolojen puutteellisuus
tai yhteiskunnalliset vastakohtaisuudet eivät kär-
jistymisestään huolimatta olleet suoranainen syy

kansalaissodan sytrymiseen tammikuussa 1918.
Niillä oli kuitenkin tärkeä vaikutus rilanteessa,
jossa Venäjän vuoden l9l7 tapahtumat laukaisi-
vat Suomessa taistelun poliittisesta vallasta. Venä-
jän vallankumoukset nostattivat työväestön kes-

kuudessa kumouksellista mielialaa ja porvariston
piirissä pelkoa vallankumouksen leviämisestä Suo-

r06



SOSIAATISEN KYSYMYKSEN ESIINNOUSU

meen. Poliittinen vastakohtaisuus slweni, kun so-

siaalidemokraatit syksyn hajotusvaaleissa menet-
tivät eduskuntaenemmistönsä, ja muodostettuun
senaattiin valittiin pelkästään porvarillisten puo-
lueiden edustajia. Kummallakin osapuolella oli
omat puolisotilaalliset kaartinsa, kun taas valtion
järjestysvalta hävisi Venäjän mullistusten myörä.
Tilanne .iohti kahden vastakkaisen valtakeskuksen
muodostumiseen ja aseellisen valmistelun kiertee-
seen. Sen jalkeen tapahtumien vyöryä ei enää

kyetry pysäyttämään, vaan maa ajautui sisällisso-
taan. Tirryattomuus, puute ja katkeruus olivat so-

dan taustalla, mutta taistelujen laannuttua ne oli-
vat edessä moninkertaistuneina ongelmina.t'

"Irtolaiset ouat maahan biinnitettäuät"

Tyc;vaenkysymys oli sikäli selvä asia, että ulko-
maisia ratkaisuja oli helppo soveltaa Suomeen.
Sen sijaan suomalaiseen maatalouskysymykseen
ei ulkomaisia hoitokeinoja voitu käyttää. Eikä
asian hoitamisella pidetry eriryisempää kiirettä-
kään, vaikka maalaisköyhälistön oloista I 800-lu-
vun lopulla jo jotain tiedettiinkin. Kun yhteis-
kuntarauha ei ollut maaseudulla välittömästi
uhattuna, toimittiin asian hyväksi verkkaisesti.ss

Julkinen sana piti tilattoman väestön heikkoja
elinoloja 1B8O-luvulle saakka tilattomien oman
laiskuuden ja tietämättömyyden aiheuttamina.
Mainitulla vuosikymmenellä sdvy alkoi kuitenkin
muuttua. Yrjö-Koskinen oli jo "Työväenseikassa"

edellisella vuosi§mmenellä kiinnittänyt huomio-
ta nopeaan väestönkasvuun ongelmien aiheuttaja-
na, eikä hän säästänyt talollisiakaan arvostelulta.
Hän syytti näitä haluttomuudesta vuokrata maa-

palstoja tilattomille. Yrjö-Koskisen mielestä tilat-
tomien maansaantia tuli helpottaa muuttamalla
tilojen palstoittamista koskevia säännöksiä. Hän
esitti myös säästöpankkien perustamista maaseu-

dulle tilattomien säästämishalukkuuden lisäämi-
seksi."

Keskustelussa alettiin painottaa vaivaishoidon
sijasta ennalta ehkaisevia toimenpiteitä, joina esi-

tettiin työnsaannin järjestämistä, maan vuokraa-
mista tilattomille ja maalaisväestön asunto-olojen
parantamista. Toimenpiteistä kohosi etualalle
maan järjestäminen tilattomille. Sen otti agraari-
kysymyksessä päätavoitteekseen suomalainen
puolue ja sitä korosti 1890-luvulla myös wrighti-
läinen ryöväenliike, jonka ensimmäisen, vuonna
1893 h1väksytyn ohjelman mukaan "irtolaiset
ovat maahan kiinnitettävät". "Irtolaiset" tarkoit-
tivat ajan kielenkäytössä tilatonta väestöä. Maata-
lous§symyksestä muodostui ennen kaikkea maa-

§symys.
Ensimmäisiin käytännön toimiin maatalous-

kysymyksessä ryhdyttiin 1B80-luvun alussa, jol-
Ioin pahimman maalaisköyhlyden alueen, Kuo-
pion läänin, tilattomien oloja selvittämään asetet-
tiin komitea. Se esitti 1BB4 valmistuneessa mie-
tinnössään laajan ohjelman tilattoman väestön

aseman parantamiseksi. Ohjelman tavoitteisiin
kuuluivat maanlohkomisen helpottaminen tilo-
jen määrän lisäämiseksi, kansa- ja maatalouskou-
lujen perustaminen, kotiteollisuuden kehittämi-
nen, viljelyslainarahaston perustaminen, vuotui-
sen määrärahan myöntäminen torppaolojen ke-
hittämiseksi, hätäaputöiden suunnitelmallisuu-
den parantaminen sekä säästöpankkilaitoksen
edistäminen.

Komitean työstä koituivat ensimmäiset tulok-
ser vuonna 1887, jolloin Kuopion läänin kuver-
nöörille alettiin myöntää valtion varoista vuosit-
tain 5000 markan suuruista määrärahaa käytettä-
väksi kruununtilojen jakamiseen ja torppien pe-
rustamiseen. Vuonna 1892 perustettiin rahasto,
josta jaettiin vuosittain 50000 markkaa pieninä
kuoletuslainoina Vaasan laanin tilattomille. Kuo-
pion läänissä rahat myönnettiin lainoina maan-
omistajille torppien perustamista varten, mutta
Vaasan laanissa rahat myönnettiin suoraan tilat-
tomille. Nama saivat täyden omistusoikeuden
maahan. Vuonna 1896 keisari osoitti 400000
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markkaa tilattoman väestön ase-

man parantamiseen. Kun se yh-
distettiin vuoden 1892 rahas-
toon, saatiin 1898 Tilattoman
väestön lainarahasto.

Kaikkien edellä mainittujen
lainarahastojen avulla oli vuo-
teen l92l mennessä perustettu
noin 13 000 tilaa, joista vajaa

9000 oli viljelystiloja. Muodos-
tetut asutustilat jäivät verraten
pieniksi, 2-5 peltohehtaarin
kokoisiksi. Kun otetaan huomi-
oon rahastojen toiminta-aika,
saavutusta ei voi pitää kovin
merkittävänä. Myöskään maan palstoittamisen
helpottaminen ei ollut tuonut mainittavia tulok-
sia. Tilaton väestö oli yksinkertaisesti liian koy-
haa kyetakseen lunastamaan omalla rahallaan
edes pientä maatilkkua. Toiseksi tilalliset olivat
haluttomia osittamaan maitaan vieraille. Autono-
mian loppuvuosikymmenten yrirykset tilattoman
väestön ongelmien ratkaisemiseksi jäivät tuloksil-
taan vähäisiksi. Tilattoman väesrön kysymyksen
ratkaisu siirtyi maan itsenäislyden aikaan.'o

Maatalouskysymyksen toinen puoli, torppari-
kysymys, syntyi samaan aikaan tilattoman väes-

tön kysymyksen kanssa. Keskustelu maanvuok-
raajien asemasta käynnistyi sanomalehdissä 1 B B0-
luvulla, ja samalla vuosikymmenella julkaistiin
ensimmäiset tutkimukset maaseudun taloudelli-
sista oloista. Myös kaunokirjallisuudessa torppari-
väestöä alettiin kuvata uudessa säryssä 1BB0-lu-
vulla. Kysymys nousi esiin vaiheessa, jolloin torp-
parien asema alkoi nopeasti heikenryä.''

Torpparilainsäädännön uudistaminen aloitet-
tiin 1880-luvun puolivälissä, ja ensimmäinen
maanvuokralaki h1väksyttiin valtiopäivillä vuon-
na 1892. Sen määräyksilla oli kuitenkin torppa-
reille vain vähäinen merkitys. Jo lain säätämistä
seuraavana vuonna asetettiin komitea pohtimaan
maanvuokraajien asemaa. Sen neljä vuotta myö-

Tilottomon vöestön kysymystö pyrittiin rolkomoon I BB0-
luvulto olkoen monin keinoin. Vil'jelysmoon iörjestämi-
sen /isöksi lilottomio koeteftiin sivisfcjö io kouluttoo moo-
tolouden sivuommotteihin, heille yritettiin iöriestöö hötö-
oputöitö io heidön sööstömisholuoon holultiin lisötö. Tu-

lokset jöivöt kuitenkin loihoiksi. Tilottomot olivot liion
kayhia kyetökseen lunostomoon omokseen pientököön
moo-oloo toi voidokseen ponno lotokin sööstöön. Aö-
rimmäisen köyhyyden o/oisso sivistys- io koulutuspyrin-
nötkin olivot turhio. Mooseudun köyhyysongelmo pysyi
keskeisenö yhteiskunnolliseno kysymyksenö myös its+
nöisen Suomen olkuvuosikymmeninä.

- Toivossololoisen Viiosten kortonon mökitupoloinen
Kojulon Miino on kuvottu mökkinsö edustollo 1920Ju-
vullo.

hemmin valmistunut mietintö oli yhdessä Aksel
\Tardnin vuosisadan lopulla valmistuneen laajan
torpparitutkimuksen kanssa pohjana vuonna
1902 säädetylle uudelle maanvuokralaille. Sen

mukaan vuokraehdot oli vahvistettava kirjallisesti,
talon kauppa ei saanut rikkoa vuokrasopimusta,
sopimus oli tehtävä määräajaksi ja parannustöistä
oli vuokraajalle maksettava korvaus. Viimeksi
mainitun lainkohdan kuitenkin vesittivät moner
lakiin kirjatut ehdot.

Vasta vuoden 1909 maanvuokra-asetuksessa
korvausehdoista säädettiin niin, että sillä oli to-
dellista merkirystä. Asetuksessa oli muitakin mer-
kittäviä parannuksia torpparin asemaan. Vuok-
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raaja oli oikeutettu siirrymään rahavuokraan,
vuokrasopimukset oli tehtävä vähintään 50 vuo-
deksi ja lain noudattamista valvomaan oli kuntiin
perustettava vuokralautakunnat. Tarkea oli myös
pykala, jossa määrättiin voimassa olleet, myös
suulliset, vuokrasopimukset jatkumaan vuoteen
1916 saakka. Tämä toi irtisanomisuhan alla ela-
ville torppareille seitsemän vuoden tilapäisen ir-
tisanomissu ojan.e'

Torpparien asemaa turvaamaan tarkoitetulla
lainsäädännöllä oli kuitenkin päinvastainen vai-
kutus kuin mihin oli pyritry. Maanvuokraajille
parannuksia tuoneet säännökset merkitsivät hei-
kennyksia maanomistajille. Taman vuoksi sekä

vuoden 1902 että. vuoden 1909 asetuksia seurasi
torpparien irtisanomisten lisäänryminen. Vuosina
1901-1909 maanomistajat päättivät yli 2000
torpparin vuokrasuhteen. Kun kaikki irtisanotut
eivät suostuneet lähtemään kodeistaan vapaaeh-
toisesti, seurauksena olivat haadot, joista eniten
julkista huomiota herättivät Laukon väkivaltaiset
tapahtumat vuoden 1907 tammikuussa. Vuosina
1909 - 191 5 virallinen vuokrasuhteen päättymis-
ilmoitus annettiin 14 152 maanvuokraajalle. Irti-
sanomisia ei vuoden 1909 asetuksen mukaan saa-

nut panna toimeen, mutta suoja oli vain väliai-
kainen. Tilanne oli se, että mikäli torpparikysy-
mykseen ei saataisi vuoteen 1916 mennessä rat-
kaisua, vuokrasuhteen päätryminen ja viime kä-
dessä häätö uhkaisivat noin 70 000 maanvuok-
rai1aa.":'

Tahan mennessä torpparit itsekin olivat akti-
voituneet. Ensimmäiset paikalliset torppariko-
koukset oli pidetry 189O-luvun alussa, ja liikehti-
minen lisäänryi vuosisadan vaihteessa. Oman li-
sänsä tapahtumiin antoivat maanjakohuhut, joi-

den mukaan keisari tulisi jakamaan maat tasan
kaikille. Huhuja oli ollut liikkeellä jo aiemmin-
kin, mutta ne saivar uudet siivet keväällä 1899.
Vuonna 1903 alkoivar laa)at maatalouslakot, ja
eduskuntauudistus toi torpparit poliittisen huo-
mion keskipisteeksi. Puolueet houkuttelivat kil-
van maanvuokraajia kannattajikseen. Parhaiten
tässä onnistuivat sosiaalidemokraatit, jotka olivat
järjestämässä ensimmäistä valtakunnallista torp-
parikokousta vuonna 1906. Torppareista oli tullut
merkittävä poliittinen voimatekijä ja torppariky-
symyksestä keskeinen osa sosiaalista §symystä.ea

Ratkaisukeinoksi alkoi hahmottua torppien it-
senäistäminen. Sen oli omaksunut tavoitteekseen
myös vuonna 1914 mietintönsä jättänyt komitea,
jonka mukaan uudistuksen tuli tapahtua lunas-
tusperiaatetta noudattaen. Valtiopäivätoiminnan
pysährymisen vuoksi torpparikysymyksen käsitte-
ly kuitenkin lykkeanryi ja irtisanomissuojan päät-
rymisaika lähesryi. Irtisanomisuhan poisti keisa-
rin vuoden 1915 lopulla antama manifesti, joka
jatkoi umpeutuvien sopimusten vuokra-aikaa.
Senaatti antoi esityksen torpparilaiksi vuosien
1917 ja 191B vaihteessa, mutta kansalaissota kat-
kaisi asian käsittelyn eduskunnassa. Laki vuokra-
alueiden lunastamisesta sai vahvistuksen vuoden
1918 lokakuussa. Sen mukaan torppareilla, lam-
puodeilla ja mäkitupalaisilla oli oikeus lunastaa
vuokramaa omakseen maanomistajan tahdosta
riippumatta. Vuoden 1930 loppuun mennessä oli
itsenäisiksi lunastettu kaikkiaan 109 487 vuokra-
aluetta, joista torppia ja lampuotitiloja oli 59 275
ja mäkitupa-alueita 50 212." Torpparikysymys
oli muuttunut itsenäisessä Suomessa pienviljelijä-

§symykseksi.
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III VAIVAISTEN HOLHOUKSESTA
KÖYHAINHOITOON

Vapaudella on rajansa

Sosiaalisen kysymyksen synnyttämät uudet aja-
tukset ja toimintatavat välitryivät hyvin hitaasti
vaivaishoitoon. Sosiaaliseen kysymykseen sisälryi
laqoja yhteiskuntapoliittisia tavoitteita, joilla täh-
dattiin kokonaisten väestönosien elinmahdolli-
suuksien turvaamiseen ja ongelmien ennaltaehkäi-
syyn. Vaivaishoitoa ei pidetqy sopivana keinona
edistää näitä pyrkimyksiä, vaan se käsitettiin edel-
leen yhteiskunnan marginaaliryhmien viimesijai-
seksi auttajaksi, jo syntyneiden ongelmien lievit-
täjäksi. Kun sosiaalisen kysymyksen kohteena oli
taloudellisesti epäitsenäinen aktiiviväestö, kau-
punkiryöväestö ia maaseudun tilattomat, niin vai-
vaishoidon piiriin luettiin pääasiassa tuotannon
ulkopuolella olevat avuntarvitsijat: turvattomat
lapset, vanhukset, vammaiset ja pitkaaikaissairaat.

Sosiaalisen kysymyksen ratkaisujen viipyminen
ja ryökykyisten avuntarvitsijoiden määrän kasvu
muuttivat kuitenkin vaivaishoidon tehtäväkuvan.
Vaivaisapujen piiriin tuli varsinaisten vaivaisten
ohella yhä enemmän toimeentulovaikeuksiin jou-
tuneita kaupunkityöläisiä ja maaseudun tilarto-
mia. Työkykyiset koyhät, jotka oli lB0O-luvun
puoliväliin mennessä alettu määrätyissä tapauk-
sissa hyväksyä vaivaisavun saajiksi, muodostivat
vuosisadan lopulla vaivaishoidon suurimman on-
gelman. Kysymys heidän auttamisestaan määräsi
vaivaishoidon kehittämisen suunnan. Vaikka vai-
vaishoito joutui laajenevassa määrin huolehti-
maan aktiiviyäestöstä, sitä ei alettu kehittää sosi-

aalisen kysymyksen ratkaisujen mukaan. Köyh1y-
den syitä ei etsitty yhteiskunnallisista tekijöistä,
vaan myös ryökykyisten avuntarvitsijoiden tilan-
teen nähtiin johtuvan henkilökohtaisesta huo-
noudesta.

Vaivaishoitoa säänteli lB70-luvun loppuun
saakka vuonna 1852 annettu "Armollinen asetus

yhteisestä vaivaistenholhouksesta Suomen Iso-
ruhtinanmaassa". Kuten edellä on todettu, vai-
vaishoitoasetuksella ja samana vuonna annetulla
asetuksella laillisesta suojelusta luotiin laaja avus-
tusjärjestelmä, jonka tarkoituksena oli paitsi en-
tistä useampien hädänalaisten tukeminen myös
tilamoman väestön sitominen paikoilleen viran-
omaisten ja talollisten kontrollin alaisuuteen.
Asetusten periaatteet olivat jo voimaan tullessaan
vanhentuneita. Vaivaishoidon arvostelu alkoi pian
asetusten säätämisen jälkeen.

Vaivaishoidon kritiikki kiihtyi 1860-luvun
suurten nälkävuosien jälkeen. Arvostelun pää-
kohteina olivat alati lisäänrywä avunsaajien määrä
ja kasvavat kustannukset. Nälkävuosina vaivais-
hoidon varaan oli hakeutunut ennätysmäärä ih-
misiä, mutta luvut eivät laskeneet ahdingon ajan
jalkeenkaan entiselleen. Arvostelun myötä suh-
tautuminen avunsaajiin viileni. Lehtikirjoittelun
sävy tiukkeni pitkin 1870-lukua. Tämpereen Sa-

nomissa 1B7B julkaistussa kirjoituksessa todet-
tiin:

"Säästäväisyys ja ahkera ryönteko ovat parhaat
keinot pidättämään itsekutakin vaivaisholhouk-
sen alaiseksi joutumasta. Ken ne pitää elämänsä
pää-ohjeina, vajoo harvoin yhteiskunnan kuor-
maksi ja rasitukseksi. Ja sitä pitäisi jok ikisen vält-
tää kuin ruttotautia. Sillä toisten elätettäväksi -
olkoon han yhteiskunnan tai ylairyisen hartioilla,
sama se - tullut ihminen kadottaa itsekohtaisen
ihmisarvonsa ja kansallisen luottamuksen, jota
paitsi on han hyr;dy'tr;n jäsen kansan keskuudessa.

Hän on kuin mätäpahka puun rungossa, joka ai-
kaa saaden turmelee koko puun ja kelpaa kor-
keintain tulessa poltettavaksi."'n
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Arvostelusta seurasivat vaatimukset vaivaishoi-
toasetuksen muuttamiseksi. Uudelta asetukselta
odotettiin aiempaa suurempaa päätösvaltaa kun-
nille avustusasioissa. Vaadittiin jopa koko lakisää-

teisen vaivaishoidon kumoamista. Täustalla oli
ajatus avustamisen palauttamisesta armeliaisuu-
deksi. Tähän liitryi myös huoli tilattomaan väes-

töön kuuluvien avioitumisesta. Nuorten katsot-
tiin tietoisina oikeudestaan kunnan huolenpitoon
menevän vailla toimeentulon varmuutta naimi-
siin ja siirtävän vaikeuksien tullen lapsensa kun-
nan elätettäviksi. Tilattomien naimisiin menon
ehdoksi esitettiin muun muassa kunnan suostu-
musta. Luvan olisi saanut vasta säästetryään mää-
rätyn rahasumman pankkiin.

Vaivaishoitolainsäädännön uudistaminen alkoi
Kuopion laanin kuvernöörin Johan August von
Essenin laadittua vuonna 1866 laaninsä tilaa kos-
kevan kertomuksen yhteydessä selvityksen alu-
eensa tilattoman väestön oloista ja niiden paran-
nuskeinoista. Kenraalikuvernööri ja senaatti pe-
rehryivät selvitykseen ja pyysivät von Esseniltä
yksityiskohtaisemman ehdotuksen. Ehdotuksen
valmistuttua vuoden 1868 lopulla se lähetettiin
Iaajalle lausuntokierrokselle. Von Essenin ehdotus
noudatti ajan liberalistisen talouspolitiikan linjoja.
Hän toisti aikalaiskeskustelussa esiin tuotuja käsi-
tyksiä vanhan vaivaishoitoasetuksen turmiollisuu-
desta sekä korosti tarvetta lisätä kuntien vapaata
harkintaa ja ryövelvollisuuden liittämistä avun-
saantiin.

Useimmissa ehdotuksesta annetuissa lausun-
noissa yhdyttiin von Essenin kasiryksiin, mutta
eräissä myös arvosteltiin vaivaishoitoasetuksen
leimaamista yksinomaiseksi syypääksi ongelmiin.
Siirrymisen vapaaehtoiseen vaivaishoitoon sanot-
tiin merhtsevän paluuta kerjuuseen ja kyydiryk-
siin. Arvostelua esittivät etupäässä ne, joilla oli
omakohtaista kokemusta vaivaishoitoryöstä. Vai-
vaishoidon kiristämisen kannattajat taas olivat
monesti paremmin perehryneet liberalistisiin ta-
lousoppeihin kuin väestön konkreettisiin ongel-

miin. H1vä esimerkki tästä oli von Essen itse.
Hän oli tullut Kuopion läänin vt. kuvernööriksi
vasta samana vuonna, jona han toimenpiteisiin
johtaneen kcrtomuksensa antoi. Mielipiteiden ja-
kautuminen ei ollut silti selvä. Tälonpojat, joille
laaja vaivaishoito oli tuonut eniten lisärasituksia,
kannattivat yleensä von Essenin ajatuksia."

Von Essenin ehdotus ja siitä annetut lausunnot
saivat senaatin vakuuttuneeksi vaivaishoidon
kurssinmuutoksen tarpeellisuudesta. Senaatti
asetti 1871 komitean, jonka tehtävä ei rajoittu-
nut ainoastaan vaivaishoitoasetuksen uudistami-
seen, vaan sen tuli myös valmistella uusia irtolai-
suutta ja muuttosäännöksiä koskevia asetuksia.
Vaivaishoito- ja irtolaislainsäädäntö muodostivat
edelleen erottamattoman kokonaisuuden. Niiden
suhde oli kuitenkin liberalismin vaikutuksesta
muuttunut. Koska elinkeinovapaus vaati vapaasti
liikkuvaa työvoimaa, irtolais- ja muuttosäännök-
siä oli lievennettävä. Tama raas asetri uusia vaati-
muksia vaivaishoidolle.

Komitea .iätti nelja asetusehdotusta sisdltäneen
mietintönsä senaatille 187 2. Ehdotukset koskivat
yleistä vaivaishoitoa, irtolaisuutta, muuttamista
seka ryonhakua maan sisalla ja ulkopuolella. Ase-
tusehdotukset muuttamisesta ja työnhausta an-
nettiin yhdistettynä muuttovapausjulistuksena
17. maaliskuuta 1879. Samana päivänä annetdin
asetus yleisestä vaivaishoidosta. Kun lBB3 annet-
tiin vielä asetus irtolaisista ja niiden kanssa me-
nettelemisesrä, köyhän kansan elämisen säännöt
oli saatettu liberalismin periaatteiden mukaisiksi.
Asetukset kumosivat vanhat muuttorajoitukset
sekä laillisen suojelun järjestelmän ja loivat näin
avoimet työmarkkinat. Työvoima ja työnantaja
saattoivat nyt kohdata ilman esteitä."'

Vuoden I879 "Armollinen asetus yleisestä vai-
vaishoidosta Suomen Suuriruhtinanmaassa" erosi
hengeltään jyrkasti aiemmasta asetuksesta. Kun
vuoden 1852 asetus alkoi määräyksella, että "jo-
kaisen seurakunnan tulee holhota omat koyhansa
ja vaivaisensa", niin vuoden 1879 asetuksen en-
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simmäisen pykalan mukaan "jo-
kainen ryöhön kykenevä mies tahi
nainen olkoon velvollinen elättä-
mään itseänsä ja alaikäisiä lapsian-
sa, niin myös mies vaimoansa".
Uudessa asetuksessa korostuivat
vapaus ja sen vastapainona vastuu,
velvollisuus tulla toimeen omil-
laan. Tätä periaatetta ei ollut kek-
sitty Suomessa, vaan komitea oli
noudatellut Ruotsissa 1870-luvun
alussa säädetyn vaivaishoitolain pe-
riaatteita. Ruotsin laki taas oli saa-

nut mallinsa Englannin k<;yhain-
hoitolaista vuodelta 1834. Vaivais-
hoitoa oli rukattu 1800-luvun
puolivälin vaiheilla useimmissa
protestanttisen Euroopan maissa
Englannin mallin mukaiseksi."'

Uusista periaatteista tärkein oli
jako pakolliseen .ia harkinnanvarai-
seen vaivaishoitoon. Jako oli peräi-
sin Englannin edellä mainitusta
vuoden 1834 laista. Englannissa-
kin uudistuksen taustalla oli ryyry-
mättömyys vanhaan laajaan köy-
häinhoirojärjestelmään (Speen-

hamlandin järjestelmä) ja tiukkoi-

1879. OUOmen Jl6 10.
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hin muuttosäädöksiin. Uuden lain taustaideolo-
geina olivat Jeremy Bentham ja Roberr Malthus.
Sen tavoitteena oli supistaa avohuollolliset järjes-
telmät minimiin ja kehittää erilliset työlaitokset
toisaalta orvoille, vanhuksille ja vammaisille seka
toisaalta työkykyisille henkilöille. Työkyr,1,trö-
mien huolenpitoon yhteiskunnalla oli jonkinlai-
nen velvollisuus, mutra ryökykyisten oli itse huo-
lehdittava itsestään ja perheestään. Jos nämä tar-
vitsivat apua, heidät piti sijoittaa ryölaitokseen,
jossa vallitsi ankara kuri ja ryöpakko. Laki myös
kumosi suuren osan muutroa ja kotipaikkaoi-
keutta koskevista rajoituksista. Näitä ei enää uu-
dessa j ärj estelmässä rarvirru.'uo

Vuoden I 879 voivoishoitoosetuksen ensimmöinen py-
kölö io kertoo, mistö oli kysymys. Kunto oli velvollinen
ovustomoon voin työkyvyttömiö, kun toos työkykyisten
ovustaminen oli horkinnonvoroisto. Ensisiioinen huolto-
velvollisuus oli kuitenkin omoisillo. Vonhempien tuli huo-
lehtio lopsistoon io miehen voimostoon. Myös lopsillo
oli "forvetto io kykyä" myöten velvollisuus hoitoo von-
hemponso.

Suomessakin omaksuttiin jako pakolliseen ja
harkinnanvaraiseen vaivaishoitoon. Vuoden I 879
vaivaishoitoasetuksen mukaan kunta oli velvolli-
nen avusramaan ainoastaan alaikäisiä, mielisairai-
ta, vammaisia, pitkallistä tautia sairastavia sekä
vanhuudenheikkoja, jotka olivat vailla toisten
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VAIVAISTEN HOTHOUKSESIA KÖYHAINHOITOON

huoltovelvollisuutta. Sen sijaan ryökykyisten hen-
kilöiden avustaminen oli kuntien omassa harkin-
nassa. Näille sai antaa apua vain työtä vastaan.
Kuntien tuli siksi perustaa työlaitoksia. Muista
huoltomuodoista asetus ei, toisin kuin vuoden
1852 asetus, maininnut mitään. Se jätti vaivais-
hoidon järjestämisen kuntien harkinnasta riippu-
vaksi. Kuntia ei myöskään enää velvoitettu järjes-

tämään katovuoden tai muun onnettomuuden
sattuessa yleisiä triita hataa kärsiville. Lainsäätäjä

luotti siihen, että kun jokaisen alle 50-vuotiaan

ryökykyisen henkilön sallittiin valita asuinpaik-
kansa vapaasti, ryö ja tekijä kohtaisivat toisensa.

Vapaudella oli kuitenkin rajansa. Jos ryökykyi-
nen henkilö ei kyennyt elättämään itseään ja
omaisiaan, kohtelu oli huomattavasti tiukempaa
kuin vanhan vaivaishoitoasetuksen aikana. Tama
tulee esiin useista vuoden 1879 asetuksen sään-

nöksistä. Tilapäistäkin vaivaisapua saanut henkilö
joutui vaivaishoitohallituksen isäntävallan alai-
seksi ja samoin kävi, jos miehen puoliso tai ala-
ikäinen lapsi oli vaivaishoidon vakinaisen huolen-
pidon alaisena. Vakinaisen avun varaan tullut
henkilo joutui täydellisen holhouksen alaisuu-
teen ja menetti kunnalle kaiken omaisuutensa.
Ankarimmin asetus suhtautui niihin, jotka juo-
pumuksen, laiskuuden tai huolettomuuden takia
olivat saattaneet perheensä vaivaishoidon varaan.
Heidät voitiin sijoittaa ryölaitokseen tai muihin

ryötehtäviin, kunnes he olivat korvanneet kaiken
perheelleen annetun avun. Myös kerjuu oli ase-

tuksen mukaan ankarasti rangaistava teko. Valit-
taakaan vaivaishoidon päätöksistä ei enää saanut
muualle kuin oman kunnan viranomaisille.""

Lainsäädännön vaikutuksia koyhan kansan

asemaan ei ole kuitenkaan syytä korostaa liiaksi.
Asiat ratkaistiin paikallisella tasolla, ja siellä asen-

teiden muuttuminen oli yleensä hidasta, Mitään
dramaattisia muutoksia vuoden 1879 asetus ei ai-
heuttanut käytännön huoltotoiminnassa. Huol-
toluvuissakaan sen tiukat periaatteet eivät näy, sil-
lä huollonsaajien määrä ja huoltokustannukset

kasyoivat 1BBO-luvulla entistä tahtia. Ajan oloon
vaivaishoidon luonne alkoi kuitenkin muuttua.
Muutoksen keskeisiä taustatekijöitä olivat vaivais-
hoidon valtiojohtoisuuden lisääntyminen, vai-
vaistalojen perustaminen ja paikallisen huoltotoi-
minnan yhdenmukaistuminen.

Vaiuais ta loj en myö tä ua lti oj o htoisuuteen

Vuoden 1879 vaivaishoitoasetuksen mukaan jo-
kaisen kunnan tuli perustaa ryölaitos joko yksin
tai yhdessä muiden kuntien kanssa. Siitä, millai-
nen tämän uutuuden tuli olla, asetuksessa ei sa-

nottu mitään. Myoskään asetusta pohjustaneessa
komiteanmietinnössä ei täsmennetry työlaitoksen
toimintaperiaatteita. Komitean jäsenillä oli kui-
tenkin vahva usko siihen, että ryölaitokset vähen-
täisivät avunanojien määrää ja huoltokustannuk-
sia. Viitteen siitä, miten komitea oli päärynyt tdl-
laiseen vakaumukseen, antaa mietinnön peruste-
luosa. Siinä vedottiin "siihen erinomaisen hywään

menestykseen", joka ns. vaivaistaloilla on ilmoi-
tettu olleen muissa maissa. Lisäksi komitea totesi,
että eräs kotimainen laitoskokeilu näyttää onnis-
tuneen ryydyttävällä tavalla.' o'

Viittaus muiden maiden esimerkkeihin koski
lähinna Englantia, Tänskaa ja Saksaa, joissa pak-
koryön periaatteelle perustuvia ryölaitoksia ja vai-
vaistaloja oli ensimmäisenä alettu perustaa. Työ-
laitosten emämaa oli Englanti, jossa laitosten pe-
rusramisen kdyn n isti vuoden 1 83 4 köyhäinhoi to-
laki. Englantilaisissa ryölaitoksissa (workhouse)

tehtiin aluksi pääasiassa käsitöitä, mutta teolli-
suuden heikentäessä käsityötuotteiden menekkiä
laitoksia alettiin perustaa maatilojen yhteyteen.
Niiden asukkaat pantiin tuottamaan elintarvik-
keita sekä omaan käyttöön eträ myyntiin.

Pisimmälle näiden vaivaismaatilojen kdytössä

mentiin Tänskassa. Siellä moneen eri ryyppiin ja-
kautuneet vaivaistalot (fattighuse) olivat yleisty-
neet jo 1800-luvun alkupuolella, ja vuonna 1860
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niitä oli yli tuhat. Vaikka useimmissa varhaisissa-

kin vaivaistaloissa viljeltiin maata, on ne erotetta-
va pakkotyöhön perustuvista vaivaismaatiloista
(fattiggärde). Naiden perustaminen alkoi Täns-

kassa lB60-luvun alussa, ja 1B80-luvun puolivä-
lissä niitä oli yli 370. Sen jälkeen vaivaismaatilo-
jen perustamisesta luovuttiin niissä havaittujen
monien epäkohtien vuoksi. Vaikka laitokset oli
tarkoitettu työkykyisille henkilöille, niihin otet-
tiin myös vanhuksia ja lapsia. Nämä "kunnialli-
set" köyhät joutuivat elämään saman kurin, työ-
pakon ja niukkuuden alaisuudessa kuin "kun-
niattomat" ryökykyiset koyhat. Kun myös tavoit-
teessa saada vaivaismaatilat taloudellisesti itsekan-
nattaviksi epäonnistuttiin, laitoksiin alettiin suh-
tautua kielteisesti.' nl

Vuoden lB79 vaivaishoitoasetusta valmistellut
komitea viittasi myös erääseen kotimaiseen ko-
keiluun. Silla se tarkoitti Mikkelin maalaiskun-
taan 1868 perustettua Suonsaaren työlaitosta. Se

oli maan ensimmäinen pääasiassa ryöky§isille

Voltio oli vuosisotoien ojon möörönnyt pitöjiö perusto-
moon voivoistupio, mutto tolonpoiot eivöt olleet kehofuk-
siin suostuneet. Loitoshuollon oikokousi olkoi Suomesso
I 800luvun lopullo, iolloin voltio onnistui ohjoustoimin-
nolloon io loinoio myöntömöllö kööntömään kunnon-
isien pödt. Ensimmöisinö työloitostyyppisen voivoistolon
perustivot Mikkelin mooloiskunto 1868 sekö Helsinki ja
Kuopio I 873 , iosto kuvo vuodelto I 908. Laitoksiin koh-
distettiin kunnlsso suuret odotukset, mutto useimmiten
seurosi pettymys. Hoidokkien työ ei pollon tuottonut, io
kustonnukset kosvoivot odotettuo suuremmiksi.

henkilöille tarkoitettu vakinainen kunnallinen
huolrolaitos. Suonsaareen otettiin ryöttömiä ja

työtä vieroksuvia ihmisiä perhekunnittain. Lai-
toksen asukkaille järjestettiin talous-, maanvilje-
lys- ja käsitöitä, ja lapset tuli siinä sivussa operraa
lukemaan ja käsittämään uskonoppia.'na

Kiinnostusta ryölaitoksia ja vaivaistaloja koh-
taan tunnettiin Suomessa laajalti, mutta kustan-
nukset pelottivat ja laitoksia perustettiin harvak-
seltaan. Eräät kaupungit olivat jo 1700- ja 1800-
luvun vaihteessa perustaneet vaivaishuoneita,
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VAIVAISTEN HOLHOUKSESTA KÖYHAINHOITOON

mutta ne olivat luonteeltaan perinteisiä vaivaisten
säilyryspaikkoja. Ensimmäinen varsinainen vai-
vaistalo perustettiin Ti-rrkuun vuonna 1861. Siella
oli jo vakituinen henkilökunta ja oma ruokata-
lous, mutta työnteko ei ohjelmaan kuulunut.
Kaupungeista ensimmäisenä ryölaitosryyppisen
vaivaistalon perustivat Helsinki ja Kuopio vuonna
1873. Vastaava laitos perustettiin Hämeenlin-
naan lBB2 ja Porvooseen lBB4. Kaikkiaan vai-
vaistaloja oli 1BB0-luvun puolivälissä toiminnassa
vain kymmenkunta.'05

Alkoi näyttää siltä, että vuoden 1879 vaivais-
hoitoasetuksen päätavoite jää saavuttamatta. Täs-
sä tilanteessa maan johtomiesten huomion kiin-
nitti insinööri Gustaf Adolf Helsingius maaseu-

dun talouselämää, tilattoman väestön asemaa ja
vaivaishoitoa koskevilla lehtikirjoituksillaan. Hel-
singiukselle myönnettiin vuonna 1886 apuraha
vaivaishoitotilanteen selvittämistä varten. Hänen
tehtävänään oli laatia ehdotus toimenpiteiksi,
joilla edistettäisiin maan olosuhteisiin soveltuvien

ryölaitosten perustamista. Aikaa ehdotulaen laati-
miseen Helsingiukselle annettiin yksi vuosi.

Helsingiuksella oli tehtävään nähden erikoinen
tausta. Hän oli syntynyt 1855 Turussa ruotsin-
kieliseen pappisperheeseen, valmistunut insinöö-
riksi 1879 ja palvellut sen jälkeen työnjohtoinsi-
nöörinä Pohjanmaan rautatierakennuksilla. Yh-
teiskunnallisiin tehtdviin pätevöittäviä opintoja
hanella ei ollut eikä myöskään tunnettuja yhteyk-
siä sosiaalista kysymystä harrastaviin piireihin.
Hänen ainoa "meriittinsä" alalla olivat edellä
mainitut lehtikirjoitukset, joita han oli havaintoi-
hinsa perustuen laatinut rataryömailla olles-
saan.'u6

Helsingiuksen valinta tehtävään oli osoitus val-
tion ylimmän virkamiehistön halusta pitää vai-
vaishoidon kehittäminen tiukasti hallinnassaan.
Virkamiesjohdolle oli tärkeää saada tehtävään
henkilo, joka suorittaisi sen pohtimatta muita
vaihtoehtoja kuin valtiollisen johdon suosimaa
vaivaistalojärjestelmää. Muiden vaihtoehtojen

esiin tuominen kun saattaisi yhdistää vaivaishoi-
to§symyksen samaan aikaan esiin nousseisiin so-

siaalisen kysymyksen pohdintoihin. Tässä taas

piili byrokraattien kannalta uhka, että aloitteen-
teko vaivaishoidon uudistamistyössä siirtyisi vi-
rastoista kansalaisyhteiskunnan foorumeille.

Aluksi Helsingius teki tutustumismatkan Suo-

men eri osiin ja ulotti sen jälkeen matkansa
Ruotsiin, Tänskaan ja Saksaan. Hän jätti senaatil-

le kertomuksensa toimenpide-ehdotuksineen
vuoden 1B87 alussa. Helsingius antoi synkän ku-
van vaivaishoidon tilasta Suomessa ja päätyi odo-
tetusti suosittelemaan vaivaistalo.ien perustamista.
Hän kuvasi ulkomaisten laitosten edullisuutta
muun muassa seuraavasti: "Se, että vaivaistaloon
tullessa menettä vapautensa ja siella ollessa tdytry
elaa saallisesti ja tehda työtä, tuntuu itsekustakin
ja erittäin juuri laiskimmista ja säädyttömimmistä
vastahakoiselta. He koettavat sen vuoksi kaiken
mokomin karttaa sinne joutumista. Työ ja ahke-

ruus sentähden saavat sijaa siinä, missä ennen
laiskuteltiin ja ryypittiin." Vaikka Helsingius ko-
rosti vaivaistalojen työpakkoa ja kuria, hän piti
laitoksia sopivina paikkoina myös vanhuksille,
vammaisille ja sairaille. Helsingius uskoi löytä-
neensä ratkaisun koko vaivaishoito-ongelmaan.'0'

Helsingiuksen toimenpide-ehdotuksiin kuului
valtiollisten neuvojan ja kaitsijan virkojen perus-

taminen ohjaamaan ja valvomaan kuntia vaivais-

hoidon järjestämisessä. Ehdotuksiin sisältyivät
myös valtionlainojen myöntäminen kunnille vai-
vaistalojen rakentamiseen ja avustukset vaivaista-

lojen johtajien palkkaukseen. Ehdotuksissa vai-
vaistalojen perustamisen edistäminen oli saanut
rinnalleen pyrkimyksen järjestää vaivaishoidon
valtiollinen neuvonta- ja valvontajärjestelmä.
Aluksi neuvonta ja valvonta voitaisiin Helsin-
giuksen mielestä yhdistää yhdelle henkilölle, vai-
vaishoidon tarkastelijalle - nykyaikaisemmin tar-
kastajalle - jonka viran johtosääntöehdotus oli
liitetty mukaan toimenpide-ehdotuksiin."''

Monet ehdotuksista pyyderyt lausunnot olivat
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varsin kriittisiä. Suomen vaivaishoito-oloista an-
nettua kuvaa pidettiin liian synkkana. Arvostelu
kohdistui myös ulkomaisten tietojen yksipuoli-
suuteen. Helsingius oli kerännyt tiedot pääasiassa

Ruotsista, jossa kokemukset vaivaistaloista olivat
lyhytaikaisia. Luotettavammat tiedot olisi ollut
saatavissa Tänskasta, jossa myös vaivaismaatilojen
epäkohdat olivat jo tiedossa. Vakavin kritiikki
suuntaurui kuitenkin siihen, ettei esiryksessä käsi-

telty lainkaan vaivaishoidon tarkoitusta, organi-
saatiota eikä ylipäätään sen kokonaisuutta. Hel-
singiuksen näkemys vaivaishoidon kehittämisestä
perustui arvostelijoiden mukaan liian yksipuoli-
sesti työkykyisille tarkoitetun, ankaruuteen no-
jaavan vaivaistalojärjestelmän varaan.'0e

Arvostelusta huolimatta vaivaishoitoa alettiin
järjestellä Helsingiuksen ehdotusten mukaisesti.
Vuonna 1B87 aloitettiin vaivaistalojen rakenta-
misen lainoitus ja seuraavana vuonna perustettiin
vaivaishoidon tarkastajan virka viiden vuoden
määräajaksi. Kenraalikuvernööri von Daehn esitti,
että virkaan valittaisiin Helsingius, mutta esitys
nosti senaatissa vastustusta, joka ilmensi vaivais-
hoidon ja sosiaalisen kysymyksen välistä ristirii-
taa. Sekä suomalaisuusliikkeen johtohenkilö Yr-
jö-Koskinen että liberaalien karkihahmo Meche-
lin katsoivat, ettei Helsingiuksella ollut virassa

tarvittavia tietoja ja taitoja. He vaativat viran ju-
listamista haettavaksi. Aat in 4-3 insinööri Hel-
singius päätettiin kuitenkin ottaa määräaikaiseksi

vaivaishoidon tarkastajaksi vuoden lBBg alusta
lukien.""

Vaivaishoidon tarkastajan tehtävät painottuivat
kuntien valvontaan. Vuonna 1888 annetussa ju-
listuksessa vaivaishoidon tarkastuksen järjestämi-

sestä oli määräykset yalvontatehtävistä, mutta
neuvonnasta siinä ei mainittu sanallakaan. Sama-
na vuonna annetussa vaivaishoidon tarkastajan
johtosäännössä viran hoitoon sisällytettiin myös
neuvontatehtäviä, mutta valvonta oli siinäkin
etusijalla. Viran perustaminen aloitti Suomessa

valtiojohtoisen huoltotoiminnan aikakauden.

Voivoishoidon torkostojosfo virkokuntineen tuli I 890-lu-
vulla kunnille voltiollisen vollan symboli. Kunnot ioutui-
vot noudottamoon voivoishoitonso jörjestömisessö yhö
torkemmin voltion ohieilo io möäröyksiö.

Kunnallinen vaivaishoito alkoi yhdenmukaistua
ja menettää itsenäistä päätäntävaltaansa.

Johtosäännön toimeenpanomääräykset läheni-
vät monelta osin vuoden lB52 vaivaishoitoase-
tuksen määräyksiä. Uusia periaatteita sisälsivät

määräykset, joiden mukaan itsestään huolehti-
maan kykenemättömille tuli järjestää vakinainen
asunto, vaivaisten eri ryhmät oli erotettava toisis-
taan, terveydenhoidollisiin näkökohtiin piti kiin-
nittää entistä suurempaa huomiota ja hoidetta-
vien huonoon kohteluun oli välittömästi puu-
tuttava. Uudet periaatteet olivat tulossa vaivais-
hoitoon. Valtiollisella valvonnalla pyrittiin takaa-

maan, että niitä kunnissa myös yhtenäisesti nou-
datettiin.' ' '

Vaivaishoidon tarkastajan virka vakinaistettiin
vuonna lB93 ja myös virkaan kuuluvista tehtä-
vistä säädettiin uudella johtosäännölla. Vuoden
lBBB johtosääntöön nähden olennaisesti uutta
siinä oli vain se, ettei lapsia saanut enää sijoittaa
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vaivaistaloihin, ellei niissä ollut erillistä lastenko-
tia."t Helsingius otettiin pysiwäksi muuttunee-
seen tarkastajan virkaan ilman hakumenettelyä.
Han hoiti tätä tehtävää vur-rteen 1915 saakka.

Vaivaishoidon valtiollinen ohjaus laajeni, kun
1B9B perustettiin vaivaishoidon neuvojan toimi.
Neljä vuotta myöhemmin asetettiin kolme vai-
vaishoidon neuvojaa, kukin omaan piiriinsä."i

Vaivaishoidon valtiollisen ohjauksen alkuperäi-
nen tarkoitus oli vaivaistalojen perustamisen edis-

täminen. Ohjausjärjestelmä ei pettänyt odotuk-
sia. Vaivaistaloja oli ollut 1BB0-luvun puolivälissä
koko maassa vain kymmenkunta, mutta vuonna
1902 niitä oli jo 116. Vuonna 1920 näitä kun-
nalliskodeiksi nimensä muuttaneita laitoksia oli
252 ja aikuisikäisiä asukkaita niissä oli yli
21 000. Saavutus oli varsin mittava. Runsaassa

30 vuodessa maan kunnista noin puolet, kau-
pungeista lähes kaikki, olivat siirtyneet laitoshoi-
don aikakauteen. Kaikissa kunnissa uuteen järjes-

telmään ei ollut kuitenkaan siirrytty aivan vapaa-
ehtoisesti, vaan Helsingiuksen johtama organisaa-
tio oli taivutellut kunnanmiehiä neuvoin, suos-

tutteluin ja jopa taloudellisella painostuksella."a
Suomessa oli siirrytty järjestelmään, jossa valtio
ojensi kuntia yhtenäiseen huoltotoimintaan ja
kunnat ojensivat kOyhaa kansaa ryöntekoon vai-
vaistaloon joutumisen uhalla.

Vaiuaishäsite hajoaa

Vaivaistaloj en perustamiseen j a ryökykyisten köy-
hien ojentamiseen nojannut vaivaishoitoideologia
sai vuosisadan vaihteen tienoilla vastaansa uusia
aatteita ja ajattelutapoja. Kc;yhyyden syyt, jotka
oli perinteisesti yhdistetry yksiltilliseen huonou-
teen, alettiin johtaa yhteiskunnan epäkohdista ja
muista itse koyhista riippumattomista tekijöistä.
Ajattelun muutos tuli esiin vaivaishoito-nimen
vähittäisenä korvautumisena köyhäinhoito-sanal-
la. Virallisessa käytössä uusi nimike yleisryi 1900-

luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Vaivais-
hoitoasetus oli kuitenkin voimassa vuoteen 1922.

Sinänsä vähämerkiryksinen sanan vaihtaminen
oli merkki sywällisestä muutoksesta. Vanha vai-
vaiskäsite alkoi hajota. Siinä, missä ennen nähtiin
vain yhteiskunnan rasituksena oleva yhtenäinen
vaivaisten joukko, alettiin vuosisadan vaihteessa
erottaa erilaisia yhteiskunnan tukea tarvitsevien
ryhmiä, kuten turvattomia lapsia, vanhuksia, sai-

raita, vammaisia, alkoholisteja, normeihin sopeu-

tumattomia ja taloudellisista vaikeuksista kärsi-
viä. Koska eri ryhmien ongelmilla nähtiin olevan
omat slynsä ja sen mukaisesti erilaisen hoidon
tarve, vaivaishoitoa ei pidetry enää sopivana väli-
neenä hoitaa koko ongelmavyyhteä.

Uudet tuulet puhalsivat monelta eri suunnal-
ta. Sosiaalisen kysymyksen ympärillä kayty kes-

kustelu ja siinä saavutetut tulokset välittivät sosi-

aalipoliittista ajattelua huoltotoimintaan. Sama
vaikutus oli yksiryisella hyvantekeväisllzstoimin-
nalla. Suuri merkirys oli myös vaivaishoidon jul-
kisella arvostelulla. Realistinen kaunokirjallisuus
ja lehdistö olivat jo 1B80-luvulla puuttuneet eläte-
ja ruotuhoidon epäinhimillisiin piirteisiin, ja
1900-luvun alussa kritiikin kohteiksi joutuivat
vaivaistalot. Niitä arvostelivat eriryisesti ryöväen-
lehdet. Vaivaishoidosta vastaavien asenteet alkoi-
vat muuttua sitä mukaa kuin kotimainen paine
kasvoi ja ulkomailta alkoi väliqyä tietoja uusista
huoltoperiaatteista.

Vaivaistalojen lisäänrymisen myötä kasvanut
alan kunnallinen virkamieskunta sai tietoja uusis-

ta huoltoperiaatteista neuvottelu- .ja koulutustilai-
suuksissa. Vaivaishoidon tarkastaja Helsingius
järjesti näitä 1B80-luvun lopulta alkaen, aluksi
kuntakohtaisesti ja myöhemmin myös valtakun-
nallisesti. Ensimmäisten kokousten aiheet rajoit-
tuivat vaivaistaloja koskeviin käytännön kysy-
myksiin, mutta vähitellen aihepiiri laajeni. Hel-
singiuksen oma mielenkiinto siirryi vuosisadan
vaihteessa vaivaistaloista ehkäisevään köyhäinhoi-
toon, ja erityisesti häntä kiinnostivat lastenhuolto
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sekä kansanterveysryö. Hän esitteli näitä uusia
periaatteita koulutustilaisuuksissa ja laati niistä
myös oppaita."t

Köyhäinhoidon kysymyksiä käsiteltiin myös
k<;yhainhoitokonferensseissa, joita järjestettiin
tmpereella 1909 ja 1910 sekä Helsingissä 1913.
Konferenssit olivat kuntien kayheinhoitovirka-
miesten ja vapaaehtoisjärjestöjen aktiivien oma-
toimisuuden tulosta. Niissä kasiteltiin laajasti
koyhainhoitoalan §symyksia ja ruoriin esiin uu-
sia sosiaalipoliittisia näkemyksiä. Jo ensimmäi-
sessä konferenssissa synryi ajatus liiton perustami-
sesta alan virkailijoiden ja asianharrastajien yh-
teisryöelimeksi. Koyhainhoitoliiton sääntöehdo-
tus valmistui kesällä 1910 ja saman vuoden jou-
lukuussa pidettiin liiton perustava kokous.

Köyhäinhoitoliitro oli luonteeltaan aatteellinen
järjestö, jonka tärkeimpiä tehtdviä olivat jäsenis-

tön neuvonta ja koulutus. Liiton toiminta lopah-
ti ensimmäisen maailmansodan vuosina, mutta
ajatus alan ammatillisesta yhteistoiminnasta jäi
elämään. Vuonna 1917 perustettiin Suomen
Köyhäinhoitovirkailijain Yhdisrys, myöhempi
Sosiaaliturvan Keskusliitto. Yhdisrys keskitryi
edeltävää liittoa enemmän jäsenistön palkka- ja
muiden ryösuhteeseen liitrywien etujen ajamiseen.
Yhdisryksen jäseniksi voitiin hyväksyä vain julki-
sen köyhäinhoidon alalla ryöskentelevät henkilöt,
ei järjestöissä toimivia. "6

Uusien ajattelutapojen esiintulo johti pian
pyrkimyksiin uudistaa vanhaa lainsäädäntöä.
Vuoden lB79 vaivaishoitoasetusta tarkistamaan
asetettiin komitea vuonna 1904 ja sen mietintö
valmistui 1908. G. A. Helsingiuksen johtama ko-
mitea laati ehdotuksen uudeksi koyhainhoitoase-
tukseksi, joka erosi hengeltään selvästi vanhasta

asetuksesta. Siinä oli hylatry jako pakolliseen ja
harkinnanvaraiseen avunantoon, parannettu
huollonsaajien oikeusturvaa ja tarkennettu sään-

nciksia koyhainhoidon toimeenpanon muodoista.
Mietintö ei ollut kuitenkaan yksimielinen,

vaan siihen liitettiin viisi vastalausetta. Niistä laa-

jimman laati Helsingius, joka vaati asetukseen
säännöksiä ehkäisevästä koyhainhoidosta sekä yk-
siryiskohtaiset ohjeet lasten hoidosta ja ammatti-
opetuksesta. Kun myöskään ryöväenliike, vuoden
1909 koyhainhoitokonferenssi ja läänien kuver-
nöörit eivät pitäneet ehdotusta kelvollisena, ko-
mitean ryö ei johtanut lakiehdotuksen antami-
seen eduskunnalle. Uusi köyhäinhoitokomitea
asetettiin vasta toukokuussa 1917, ja sen työn tu-
lokset siirtyivät maan itsenäisrymisen ja kansalais-

sodan jalkeiseen aikaan."'
Uusien aatteiden vaikutus tuli parhaiten näky-

viin lastenhuollossa. Avainsanaksi omaksuttiin
suojelukasvatus. Sen pääpaino oli pahantapaisten
lasten kasvatuksessa ja ojennuksessa, mutta siinä
kiinnitettiin huomiota myös turvattomien ja lai-
minlyöryjen lasten asemaan. Suojelukasvatuksen
malli saatiin Länsi-Euroopasta, eriryisesti Norjas-
ta, jossa alan lainsäädäntötyö oli alkanut tB90-
luvulla. Kotimaisena pontimena toiminnalle oli
pelko lasten pahantapaisuuden ja nuorisorikolli-
suuden lisäänrymisestä eriryisesti kaupungeissa,
mistä olikin selviä merkkejä 1890-luvulla. Huol-
totoiminnan päähuomio alkoi vähitellen siirtyä
aikuisista lapsiin ja maaseudulta kaupunkien ja
teollistumisen ongelmiin.

Edellakavijanä suojelukasvatuksen alalla toimi
valtakunnallinen Turvattomien lasten kasvatus-

yhdisrys. Se oli perustettu nälkävuosien jälkeisessä

tilanteessa vuonna 1870 ja sen päätehtävänä oli
estää turvattomien lasten lankeaminen paheisiin
ja rikollisuuteen. Yhdistyksen organisaatio oli vir-
kavaltainen: sitä johtivat kenraalikuvernööri ja
läänien kuvernöörit. Yhdistys tuki valtiolta saa-

millaan määrärahoilla yksityisten yhdisrysten las-

tenhuoltoryötä ja perusti eri lääneihin omia las-

ten-, koulu- ja suojakoteja. Yhdisryksen toiminta
loppui kenraalikuvernööri Bobrikovin määräyk-
sestä vuonna 1905, mutta useimpien laitosten
toiminta jatkui. Niistä muodostui runko valtion
myöhemmälle kasvatuslaitosj ärj estelmälle. I I 8

Suojelukasvatusta koskeva lainsäädäntötyö al-
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koi vuonna 1902 asetetun komitean myötä. Tä-
män ns. suojelukasvatuskomitean puheenjohta-
jaksi nimettiin tunnettu koulu-uudistaja, semi-
naarinjohtaja Mikael Jonsson (Soininen) ja sen

jäsenenä oli myös G. A. Helsingius. Vuosina
1905 ja 1906 valmistunut kaksiosainen mietintö
sisälsi laajan selvityksen huonohoitoisten ja pa-
hantapaisten lasten tilanteesta sekä ehdotuksen
suoj elukasvatuslaiksi.

Komitean ehdotuksiin sisältyi selvä tehtäväja-
ko valtion ja kuntien välillä. Valtion tehtävänä oli
huolehtia pahantapaisista lapsista. Sen tuli perus-
taa näitä varten turvakoteja ja alaikäisiä lainrikko-
jia varten kasvatuslaitoksia. Kuntien taas tuli
huolehtia huoltajaa vailla olevista, huonosti hoi-
detuista ja lievästi pahantapaisista lapsista. Kun-
tiin tuli perustaa kasvatuslautakunnat, joiden
tehtävänä oli tukea kotikasvatusta ja sijoittaa tur-
vattomat lapset elätehoitoon tai lastenkoteihin.
Lievästi pahantapaiset oli pantava maaseudulle
perustettaviin koulusiirtoloihin. Uutta ajattelua
mietinnössä edusti kotikasvatuksen tukeminen.
Lasta ei heti saanut ottaa pois huoltajilta, vaan
kasvatuslautakunnan oli ensin koetettava saada

kasvatus oikeille raiteille neuvomalla, asettamalla

perheelle tukihenkilö ja antamalla varoituksia.
Vasta jos näistä keinoista ei ollut apua, lapsi tuli
ottaa lautakunnan huostaan.

Komiteanmietintöön liitettiin kaikkiaan neljä
vastalausetta. Yhden niistä esitti Helsingius, joka
ei puuttunut niinkään suojelukasvatuksen sisäl-

töön, vaan sen suunniteltuun organisaatioon.
Komitea oli ehdottanut suojelukasvatusta ohjaa-
vaksi ja valvovaksi viranomaiseksi valtiollista yli-
tarkastajan ja neljän jäsenen muodostamaa ko-
missiota. Tata Helsingius ei hyväksynyt, vaan

esitti suojelukasvatuksen säilyttämistä vaivaishoi-
don tarkastajan ylimmässä valvonnassa. Vastalau-
seesta kävi esiin Helsingiukselle ryypillinen halu
pitää köyhäinhoito erillään muusra sosiaalipolitii-
kasta ja säilyttää sen vastuulla mahdollisimman
suuri osa perinteisen vaivaishoidon tehtävistä. "'

Suojelukasvatuskomitean mietintö ei johtanut
välittömästi lainsäädäntötoimiin.' Samoin kävi
muille lastenhuoltoa koskeneille aloitteille. Vuo-
den 1909 valtiopäivillä eräät ruotsalaisen puolu-
een naiskansanedustajat tekivät anomusehdotuk-
sen lasten oikeusturvaa parantavasta lainsäädän-
nöstä esikuvinaan Englannin ja Saksan vuosisa-

dan alun lastensuojelulait. Lakihanke sai myön-
teisen vastaanoton eduskunnassa ja senaatissa,

mutta väliin tullut maailmansota esti sen toteu-
tumisen. Toteutumatta jäivät myös sosiaalide-

mokraattisten kansanedustajien kaikilla vuosien
1907 -1914 valtiopäivilla tekemät anomusehdo-
tukset kotien perustamiseksi avioliiton ulkopuo-
lella syntyneitä lapsia ja heidan äitejään varten.
Myoskään anomukset vajaamielisten lasten kas-

vatuksen ja hoidon järjestämiseksi eivät johtaneet
tulokseen.

Suojelukasvatusta ja lastensuojelua koskeneilla
lainsäädäntöhankkeilla oli kuitenkin se merkirys,
että ne tarjosivat viranomaisille ja yksityisille jär-
jestöille konkreettista tietoa ja malleja siitä, miten
lastenhuoltoa tuli kehittää. Niinpä vuoteen 1914
mennessä suurimpiin kaupunkeihin oli perustettu
kasvatuslautakunnat. Myös lastenkotien, -tarho-
jen ja -seimien sekä ryötupien ja kesäsiirtoloiden
perustaminen vilkastui vuosisadan alussa. Suu-
rimmaksi osaksi niistä vastasivat yksiryiset yhdis-
rykset, mutta myös kuntien aktiivisuus tällä saral-

la lisääntyi 1910-luvulla. Varsinaisia suojelukas-
vatuslaitoksiakin perustettiin niin, että niissä oli
vuonna 1915 lähes tuhat lasta.

Lainsäädännön toteutumattomuudesta huoli-
matta vuosisadan alussa saatiin aikaan suojelukas-
vatuksen valtiollinen tarkastustoiminta. Senaatti
antoi 1908 entisen kansakoulujen tarkastajan, va-

paaherra Adolf von Bonsdorffin tehtäväksi tutus-
tua sekä kotimaan lastenhuoltolaitoksiin että ul-
komaiden suojelukasvatusoloihin. Tärkein von
Bonsdorffin ehdotuksista koski suojelukasvatuk-
sen tarkastajan asettamista, mihin senaatti myön-

ryikin. Virka perustettiin vuonna 1910 väliaikai-
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sena, ja se vakinaistettiin kaksi vuotta myöhem-
min. Tehtävään otettiin von Bonsdorfl joka hoi-
ti sitä vuoteen 1914.'2"

Lastenhuollon ohella sairaiden hoito alkoi
vuosisadan vaihteessa eriytyä koyhainhoidosta.
Edellakavijoinä sairaanhoidon kehittämisessä toi-
mivat kaupungit. Aluksi sairas- ja mielisairasosas-
toja perustettiin vaivaistalojen yhteyteen, mutta
1BBO-luvun lopulla alkoi myös kaupunginsairaa-
loiden rakentaminen. Vuonna 1BB0 maassa oli
vain yksi kaupunginsairaala ja siellä hoidettiin
vuoden aikana 244 potilasta. Vuonna 1913 kau-
punkien sairaaloissa oli 50 yleistä osastoa, seitse-

män mielisairasosastoa, 10 synnyrysosastoa ja yk-
si tuberkuloosiosasto. Yhteensä niissä hoidettiin
yli l9 000 potilasta. Maaseudun 46 kunnansai-

Vommoiset hoidettiin l S)OJuvun loppupuolelle osti
yleensö muiden voivoisten mukono. Suhtoutuminen vam-
moisiin olkoi kuitenkin muuttuo, kun tieto erilyisesti oisti-
viollisten opetusmohdollisuuksisto ulkomoisten kokeilujen
myötd lisoöntyi. Vorsinoinen vommoishuollon ootteiden
synnyn vuosikymmen oli 1880 luku, jolloin olkoi myös
olon vopooehtoistyön jo itsenäisen iöriestötoiminnon
kousi. Kuvo Kuopion kuurojenkoulusto I 99)Juvullo.

raalassa oli samana vuonna 6400 potilasta. Val-
tion sairaaloissa hoidettiin samana vuonna
36 000 ja yksiryisissä sairaaloissa 15 000 potilasta.
Kaupungeissa aloitettiin myös terveydenhoitoryö,
josta annettiin määräykset vuoden 1879 tewey-
denhoitoasetuksessa.' 2'

Myös vammaishuollossa koettiin muutoksia.
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Vammaiset hoidettiin 180O-luvun loppupuolelle
asti yleensä muiden vaivaisten mukana. Muutok-
sen tähän toivat vammaisia varten perustetut eri-
ryiskoulut. Ensimmäincn tällainen, kuurojenkou-
lu, perustettiin Porvooseen 1846. Sokeiden ruot-
sinkielinen opetus alkoi 1865 Helsingissä, ja suo-
menkielinen sokeainkoulu aloitti toimintansa
I B7l Kuopiossa. Kehitysvammaisille perustettiin
koulu lB77 Pietarsaareen ja liikuntavammaiset
saivat ryökoulun 1890-luvun alussa sekä Helsin-
kiin että Ouluun. Laitosperiaatteella toimivat
koulut olivat useimmiten yksiryisen toimeliaisuu-
den tulosta, mutta valtio osallistui yleensä niiden
ylläpitoon.'"

Vuosisadan vaihteeseen ajoittunut ajatteluta-
van muutos tuli selvästi esiin uudenlaisena suh-
tautumisena alkoholismiin ja muuhun epä-
sosiaalisuuteen. Vielä vuoden 187 9 vaivaishoito-
asetuksen säätämisen aikaan juoppoja oli pidetry
kaiken pahan alkuna, mutta 1900-luvun alku-
vuosina alkoi tulla esiin muunkinlaisia kasiryksia.
Niiden mukaan alkoholismi oli sairaus, johon tu-
li suhtautua kuten sairauksiin yleensä. Vuodesta
1909 alkaen valtiopäivillä tehtiin valtion alkoho-
listiparantoloiden perustamista, yksityisten pa-
rantoloiden tukemista ja asiaa koskevan komitean
asettamista koskevia aloitteita, mutta niiden kä-
sittely jäi kesken. Samoin kävi 1908 prostituoitu-
jen työhönsijoitusta ja avustustoimintaa selvittä-
mään asetetun komitean ehdotuksille.'r'

Suomessa oltiin I 900-luvun alkupuolella tilan-
teessa, jossa huoltotoiminnan lainsäädäntö ja val-
Iitseva ajattelutapa olivat eri aikakausilta ja jyrkäs-
ti ristiriidassa keskenään. Syynä lainsäädäntöuu-
distusten viipymiseen ei ollut aloitteellisuuden
puure, eivätkä myöskään maan sisäiset poliittiset
ristiriidat vaikuttaneer köyhäinhoitoon samalla
voimalla kuin työväenkysymykseen. Suurimmat
syypäät uudistusten lykkaantymiseen olivat Suo-
men ja Venäjän suhteen kriisiyryminen sekä maa-

ilmansota. Myös virkamiesten erimielisyydet uu-
distusten toteuttamisen muodoista hidastivat joi-

denkin hankkeiden etenemistä. Kun sosiaalilain-
säädännön uudistaminen oli pysähdyksissä köy-
hainhoidossa, ryöväenkysymyksessä j a maatalous-
kysymyksessä, jäi sosiaalisen turvan kehittäminen
paikallisen toimeliaisuuden varaan.

Pai kallisen huo ho to iminnan j ärj es te lyt

Vaivaishoito siirryi muiden yhteiskunnallisten
tehtävien ohella vuosina 1865 ja 1873 annetuilla
kunnallisasetuksilla seurakunnilta itsehallinnolli-
sille kunnille. Vuoden 1865 asetus kunnallishal-
lituksesta maalla määräsi maalaiskuntien hallin-
toelimiksi kuntakokouksen ja kunnallislautakun-
nan. Kuntakokous, jolla oli ylin päätösvalta,
päätti myös vaivaishoidon periaatteista. Kuntako-
koukseen saivat osallistua taloudellisesti itsenäi-
set, veroamaksavat ja hyvämaineiset kunnan jäse-

net. Valta oli maalaiskunnissa talollisilla.
Toimeenpanoelimenä maalaiskunnissa oli kun-

nallislautakunta. Sille kuului myös vaivaishoidon
toimittaminen, ellei kuntakokous ollut antanut
tätä tehtävää eriryiselle vaivaishoitohallitukselle.
Seurakunnan kirkkoherralla ei ollut enää itseoi-
keutettua asemaa vaivaishoidon johdossa, mutta
läsnäolo-oikeus ja puhevalta hanella säilyi vaivais-
hoitoasioita käsiteltäessä. Huoltoasiat olivat näin
siirryneet papistolta talonpoikien kasiin. Tosin
papisto ei pitänyt muutosta vahingollisena, vaan
oli yleensä ryyryväinen voidessaan paremmin kes-
kitryä sielunhoidollisiin tehtäviin. Kirkolta va-
pautui näin voimavaroja sen omaan kristillis-so-
siaaliseen toimintaan.' 2a

Kaupungit saivat kunnallisen itsehallinnon
vuoden 1873 asetuksella. Sen mukaan ylintä pää-
täntävaltaa käyttivät maalaiskuntien tapaan ta-
loudellisesti itsenäisessä asemassa olevat kaupun-
gin jäsenet joko raastuvankokouksessa tai valitse-
miensa valtuusmiesten väliryksellä. Säännös jätti
valtaosan työväestöä päätösvallan ulkopuolelle.
Vimpänä toimeenpanoelimenä kaupungeissa toi-
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mi maistraatti tai erikseen valittu hallintoelin.
Vaivaishoidon toimeenpanon suoritti sitä varten
asetettu lautakunta, jota nimitettiin vanhaan ta-
paan vaivaishoitohallitukseksi. Kaupungeissa
muutos ei ollut yhtä suuri kuin maalaiskunnissa,
koska papistolla ei aiemminkaan ollut itseoikeu-
tettua johtoasemaa vaivaishoitoasioissa. Kaupun-
kien vaivaishoito oli jo entuudestaan porvariston
käsissä.'25

Kunnallisasetuksilla oli merkittävä vaikutus
vaivaishoidon luonteeseen. Kun seurakuntahal-
linnon aikana avustustoiminta oli mielletty pal-
jolti armeliaisuudeksi, jonka laajuus riippui vai-
vaiskassan monien eri tulonlähteiden riittävyy-
destä, niin kunnallinen vaivaishoito oli budjetti-
perusteista taloushallintoa, joka rahoitettiin yhte-
näisella verotuksella."o Vaivaishoidon hallinnolli-
sia muotoja täsmennettiin vuoden 1879 vaivais-
hoitoasetuksella. Jokaisen kunnan tuli olla oma-
na vaivaishoitoyhdyskuntanaan. Sen toimeenpa-
neva elin oli vaivaishoitohallitus, jona maalla
saattoi toimia edelleen kunnallislautakunta. Vai-
vaishoitohallituksen tehtäviin kuului avustusasi-

oiden ohella kerjäläisten ja muiden kuljeksijoiden
valvonta.

Vuoden 1879 vaivaishoitoasetuksessa sallittiin
maaseudun vaivaishoitoyhdyskunnan j akautumi -

nen piirikuntiin, jotka hoitivat alueensa huolto-
toiminnan kukin erikseen. Asetus suhtautui pii-
rikuntajakoon kuitenkin kielteisemmin kuin
edellinen vaivaishoitoasetus. Jaosta päättäminen
tehtiin kunnille entistä hankalammaksi ja vaivais-
hoitoyhdyskunnan vastuuta koko alueensa huol-
totoiminnasta korostettiin. Asetus määräsi vai-
vaishoitoyhdyskunnan jaettavaksi myös perään-
katsomus- eli valvonta-alueisiin. Tällaisella alu-
eella oli peräänkatsomusmies, jonka tehtävänä oli
valvoa, että elätehoitoon annettujen hoito oli vel-
voitteiden mukaista. Täma jako säädettiin pakol-
liseksi sekä maalla että kaupungeissa.'"

Piirikuntajako .ioutui entistä ahtaammalle val-
tion alettua 1880luvun lopulla yhtenäistää kun-

tien huoltotoimintaa. G. A. Helsingiuksen mu-
kaan piirit olivat muodostuneet liian pieniksi, jo-
pa vain muuraman talon käsittäviksi. Tama oli
johtanut siihen, että isännät koettivat kasvavan

vaivaishoitorasituksen pelossa estää ihmisiä
muuttamasta piiriinsä. Helsingiuksen mukaan
"irtolaisryömiehen kykyä leivän hankintaan rajoi-
tetaan tämän kautta arveluttavassa määrässä.

Lämpimänä vuodenaikana pitävät tilalliset näitä
irtolaistyömiehia paivaläisinä, murra asian tällä
kannalla ollessa käy ry<;palkkoja kovasti alentami-
nen. Kun työstä talvikuukausina on tavallisesti
puute, joutuvat nämä irtolaiset elämään isäntien-
sä armoilla. Saatu apu kay kylla vaivaishoidon ni-
mellä, mutta monta kertaa voi sitä kuitenkin pi-
tää lisänä palkkaan kesällisistä päivätöistä. Sellaiset

avunsaajat ovat siis vaivaishoitolaisen ja muona-
miehen välilla, eläen mitä kovimmassa riippuvai-
suudessa muutamista talollisista." "'

Piirikuntajako oli luonut eräissä osin Suomea
samanlaisen palkkakompensaatiojärjestelmän, jo-
ka Englannissa oli edeltänyt vuoden lB34 köy-
häinhoitoasetusta. Englannissakin isännät mak-
soivat vain osan työntekijöiden toimeentulosta
palkkana, ja osa maksettiin koyhainhoitoavustuk-
sina. Myös johtopäätökset olivat samanlaisia.
Englantilainen sosiaalihistorioitsija E. J. Hobs-
bawn on nähnyt järjestelmän tuhoisana. Hänen
mukaansa se kerjäläisti, demoralisoi ja juurrutti
paikalleen ryöläisen, joka tosin voi toivoa vältry-
vänsä nälkäkuolemalta omassa seurakunnassaan,
mutta ei missään muualla.'" Helsingius päätyi jo
aikalaisen silmin samanlaiseen päätelmään: "lh-
mekö sitten, että tuollainen taloudellinen )^ yh-
teiskunnallinen tila on vaikuttanut pahentavasti,
synnyttäen haluttomuutta työhön, laiskuutta ja
siveellistä alennusta irtolaisten keskuudessa, joita
on verrattain paljon niissä lääneissä, joissa piirija-
koa enimmäkseen tapaa."'30

Epäkohdan taustalla oli liberalistinen lainsää-

däntö ja sen poistama laillisen suojelun järjestel-
mä. Kun talolliset olivat vapautuneet velvollisuu-
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desta kiinnittää ryöntekijänsä vuosipalvelussuh-
teeseen, he ryhtyivät käyttämään taloudellisesti
edullisinta vaihtoehtoa eli pitämään työntekijöitä
päiväpalkkasuhteessa vain niinä vuodenaikoina,
jolloin taloissa riitti töitä. Muina aikoina vaivais-

piirissä asuvat päivätyöläiset pidettiin hengissä
vaivaisavuilla. Liberalistisen lainsäädännön tar-
koituksena oli ollut vapaan ja liikkuvan työvoi-
man luominen, mutta varsinkin Itä- ja Pohjois-
Suomessa oli käynyt toisin. Maaryöläisen kahleh-
ti paikalleen aiemman palveluspakon sijasta riip-
puvuus vaivaisavusta. Edella kuvattu Aksel Li-
liuksen tutkimus tosin osoitti, etteivät laheskaan
kaikki itäsuomalaiset päivätyöläiset jääneet pai-
koilleen odottamaan vaivaispiirin avustusta. Liik-
kuvaan elämäntapaan sisälryi kuitenkin piirijär-
jestelmässä huomattava riski menettää oikeutensa
vaivaishoitoon.

Epäkohdan ratkaisukeinotkin olivat samanlai-
set Englannissa ja Suomessa. Avohuoltoon ja alu-
eelliseen hajautukseen perustuva kompensaatio-
järjestelmä kitkettiin pois ja tilalle luotiin keski-
tetty kunnallinen vaivaistalojärjestelmä. Vaivais-
talojen avulla valtion oli helpompi valvoa kun-
nallista huoltotoimintaa kuin vanhan hajautetun
järjestelmän vallitessa. Vaivaishoidon tarkastaja
toimi aktiivisesti piirijaon poistamiseksi. Hän ko-
ki kuitenkin kovaa vastarintaa monissa kunnissa,
joissa piirien hyödyllisyyttä perusteltiin sekä ta-
loudellisilla että inhimillisillä tekijciilla. Täloudel-
lisesti itsenäisenä järjestelmänä piirikuntajako
loppui 1890-luvun kuluessa vain muutamia
poikkeuksia lukuun ottamatta. Lainsäädännöllä
sitä ei kuitenkaan lakkautettu, vaan vielä vuoden
1898 asetus maalaiskuntain kunnallishallinnosta
antoi määräyksiä piirijaossa noudatettavista peri-
aatteista.'3'

Vaivaistalojen perustamisen ja piirijaon lopet-
tamisen ohella kunnallista vaivaishoitoa yhtenäis-
tettiin vaivaishoito-ohjesääntöjen uudistamisen
avulla. Vuoden 1879 vaivaishoitoasetuksen mää-
räykset ohjesäännöistä olivat valjat, mutta 1BB0-

luvun lopulla kuntien ohjesääntöjä alettiin yhte-
näistää. Helsingius totesi vuonna 1891, etta 165
kunnassa ei ollut lainkaan vaivaishoito-ohjesään-
töä ja 32 kunnassa noudatettiin vanhentuneita
sääntöjä. Senaatti antoi kuvernööreille määräyk-
sen huolehtia siitä, että kaikki kunnat valmistivat
määräysten mukaiset säännöt. Tama käynnisti
vaivaishoidon "paikallislainsäädännön" tarkistus-
toiminnan, jota jatkui yhtämittaisesti lähes kah-
den vuosikymmenen ajan.

Helsingius valmisti ohjesääntöjen yhtenäistä-
miseksi kunnille malliohjesäännöt. Tämä herätti
hämmennystä monissa kunnissa, joissa oli totuttu
järjestämään vaivaishoito seudun tapojen ja olo-
suhteiden mukaisesti. Ohjesäännöt oli kuitenkin
sakon uhalla valmistettava. Kokoukset, joissa oh-
jesääntöjä käsiteltiin, muodostuivat usein värik-
kaiksi. Sanomalehti Savo kertoi asian käsittelystä
Suonenjoen kuntakokouksessa 1 889 seuraavasti:
". .. syntyi hirveä rahakka ja melu, jokainen huusi
täyttä kurkkua yhteen ääneen, mikä vastusti en-
simmäistä puhujaa, mikä toi taas uusia ehdoituk-
sia. Monta kertaa pyysi esimies vaiti-oloa, koetta-
en saada asiata oikeaan valoon, vaan se oli tur-
haa. Ukot eivät siitä näkyneet huolivan, jähäköi-
vät, kiistelivät ja puhuivat, mitä vaan sylki suu-
hun toi, kumosivat toisensa esiryksen, tuomatta
kumminkaan esiin järkevämpiä perusteita omille
esityksilleen. Rohkenivatpa vielä käyttdytya jo-
tenkin halpamielisesti esimiestäänkin kohtaan."r12

"Rähäkästä ja melusta" huolimatta kuntien
vaivaishoito-ohjesäännöt saatiin 19O0-luvun al-
kuvuosiin mennessä yhtenäiselle kannalle. Niiden
avulla valtion oli entistä helpompi valvoa kuntien
huoltotoimintaa. Valtiojohtoisuuden lisääntymi-
nen koski kuitenkin pääasiassa vain järjestelmän
ulkonaisia muotoja. Käytännön huoltoryöstä
kunnat päättivät edelleen itsenäisesti - määrätry-
jen rajojen puitteissa. Valtiojohtoisuus ei myös-
kään tuonut valtion rahaa, vaivaistalolainoja lu-
kuun ottamatta, huoltoryöhön, vaan kunnat jou-
tuivat edelleen rahoittamaan toiminnan itse.
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Huollon määrä ja syyt

Kunnallisen vaivaishoidon - 1900-luvun alku-
vuosista koyhainhoidon - huollonsaajien mää-
rän ja huoltokustannusten vaihtelut riippuivat
monesta eri tekijästä. Luvut eivät kuvaa suoranai-
sesti köyhyyden vaihteluita, koska eri aikoina ja
alueilla huoltojärjestelmän tehokkuus ja taloudel-
liset mahdollisuudet ovat olleet erilaisia. Myös
avustamiseen liittJwien normien muuttuminen
on vaikuttanut huollon määrään. Normit eivät
ole pelkastaan larnsaadannon maarayksra, vaan

myös ihmisten ajatteluun ja toimintaan vaikutta-
via yhteisön käyttäyrymisodotuksia; kasiryksia sii-
tä, mikä on h1väksyttdvd,a ja mika ei.

Eriryisen tärkeänä on pidettävä sitä rajaa, joka
erottaa ihmisten mielissä "normaalin" tai "riittä-
vän" toimeentulon tason siitä tasosta, jonka kat-

50 000

sotaan oikeuttavan yhteiskunnan tukeen. Raja on
aikojen kuluessa vaihdellut hlvinkin paljon. Se ei

pysynyt samana autonomian ajan jalkipuoliskol-
lakaan, vaan sitä muuttivat sekä elintason että
normien muuttuminen. Joka tapauksessa on sel-

vää, että valtaosa "köyhisrä", siis puutreellisissa
oloissa elävistä, ei päässyt osalliseksi yhteiskunnan
tuesra. Huollonsaajat olivat köyhisrä koyhimpia
eli niitä, jotka yksinkertaisesti eivät tulleet toi-
meen omillaan.

Kuvion 2.3 samoin kuin seuraavienkin vaivais-
hoidon huollonsaajamääriä koskevien kuvioiden
ja taulukoiden lukuihin on laskettu mukaan vai-
vaishoidon kaikkien huoltomuotojen - laitoshoi-
don, elätehoidon, ruotuhoidon sekä vakinaisen ja
tilapäisen kotiavustuksen - huollonsaajat koti-
avustuksesta osalliseksi tulleine perheenjäseni-
neen. Luvut ovat jonkin verran todellisia pienem-

KUVTO 2.3.

Vaiuaishoidoru huollonsaajien määrä kaupurugeissa, maaseudulla ja koko maAssa 1877- t 920.'33

250 000
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piä, koska ne on tilastoitu vuoden lopun tilan-
teen mukaan, jolloin mukana eivät ole kaikki
vuoden aikana apua saaneet. Määrien vaihtelut
noudattivat yleistä taloudellista kehitystä. Luvut
kasvoivat tasaisesti 1870-luvulta 189O-luvun al-
kupuolelle kestäneen pitkän taloudellisen raanru-
man ainana. Voimakkainta nousu oli laman ja
kadon vuosina 1 89 2 - I 89 4. Maarakaksinkertais-
tui koko maassa ja kolminkertaistui kaupungeissa
vuosien 1877 ja 1893 välisenä aikana.

Jos palataan ajassa hieman taaksepäin, voidaan
todeta, että vuosien lB70 ja lB77 välilla huollon-
saajien määrä kasvoi koko maassa vain vqaalla
tuhannella. Nousu siis alkoi vasta 1870-luvun
puolivälin jalkeen. Vuoden 1893 jälkeen luku-
määrä väheni jyrkästi ja oli alimmillaan taloudel-
lisen nousun aikaan vuosisadan vaihteessa. Huol-
lettavien määrä saavutti vuoden 1893 tason uu-

delleen vasta maailmansodan säännöstelytalou-
den aikana. Kansalaissodan vuonna huollonsaajia
oli ennäryksellinen määrä.

Huoltopolitiikalla ja -reformeilla ei näytä ol-
leen juuri minkaänlaista vaikutusta lukuihin.
Avunsaajien määrä lisäänryi vuoden 1879 tiukasta
vaivaishoitoasetuksesta huolimatta eikä vaivaista-
lojen perustamisellakaan ollut alkuvaiheessa toi-
vottua vaikutusta. Vuosisadan alkuun ajoittuneen
sosiaalipoliittisen ajattelun lapimurron aikaan,
jolloin huollonsaannin kriteerit väljenivät, avun-
saajien määrä taas pysyi alhaisena. Tälous sääteli
huollonsaajien määrää paljon voimakkaammin
kuin huoltopoliittiset toimenpiteet.

Henkilömäärinä esitetyt luvut eivät kuiten-
kaan kerro koko totuutta, koska niistä ei kay ilmi
väestönkasvun vaikutus. Kun huollonsaa.jamää-
rän kehirystä tarkastellaan väkilukuun suhteutet-

KUV|O 2.4.

Vaiuaishoidon huolhnsaajien osuus uäestöstä kaupungeissa, maaseudulk ja hoho madssA 1877- 1920,

Prosentteina.t34
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VAIVAISTEN HOLHOUKSESTA KÖYHAINHOITOON

tuna, havaitaan tarkasteltavan kauden selvästi ja-

kautuneen kahteen erilaiseen jaksoon, joiden ra-
jakohtana oli vuosi 1893. Täitetta edeltävää aikaa
voidaan Pekka Haatasta mukaellen nimittää köy-
halaisyyden ajaksi ja sitä seurannutta aikaa lisään-

rywien mahdollisuuksien aj aksi.' " Köyhäläisyyden
aikaa leimasivat tilattoman väestön ja kaupunki-
ryöväestön ongelmat, taloudellinen laskukausi ja
tiukka vaivaishoitopolitiikka. Kaupungeissa huol-
lonsaajien osuus oli hieman suurempi ja vaihteli
voimakkaammin kuin maaseudulla, mutta yli-
päätään osuudet olivat kaupungeissakin niin al-
haisia, että mistään laajamittaisesta kurjistumises-
ta ei voida puhua. Huollontarve alkoi vähentyä
1 89O-luvun jalkipuoliskolla teollistumisen, talou-
dellisen kasvun ja vilkastuneen alueellisen liikku-
vuuden ansiosta. Vaikka väkeä siirtyi paljon maa-

seudulta kaupunkeihin, tämä ei juuri lisännyt
kaupunkien huolto-ongelmaa. Kansalaissota

muutti sitten tilanteen täysin.
Koyhyyden mittaamisen ongelmallisuus koros-

tuu, kun huollonsaajien määrän kehirystä verra-
taan huoltoon käytetyn rahamäärän kehirykseen.
tulukosta 2.7 nähtavdt markkamääräiset luvut
ovat vertailukelpoisia, koska rahan arvo pysyi tänä

aikana melko vakaana. Huoltokustannukset kas-

voivat nopeammin kuin avunsaajien määrä, mut-
ta kasvukohdat ajoittuivat eri tavalla. Kustannus-
ten lisääntyminen voimistui vasta 1900-luvun
alussa, jolloin huollonsaajien määrä alkoi laskea.

Kaupungeissa kustannukset olivat korkeammat ja
markkamääräinen kasvu nopeampaa kuin maa-

seudulla, mutta suhteellisesti kasvunopeudessa ei
ollut suurta eroa.

Vuosisadan alussa alkaneen kasvun syinä olivat
parantuneet taloudelliset mahdollisuudet, uuden-
lainen sosiaalipoliittinen ajattelu ja yllapidoltaan
kalliiden vaivaistalojen yleistyminen. Kasvu nä-
k1,7 myös huollonsaajakohtaisten kustannusten
kehityksessä. Huoltokustannukset olivat vuonna
1BB0 koko maassa 34 markkaa ja vuonna 1910

73 marl,kaa yhtä huollettavaa kohden. Vaivais-
hoidosta koyhainhoitoon siirtyminen merkitsi
huollonsaajille olojen paranemista. Se ei kuiten-
kaan ollut enempää kuin siirryminen äärimmäi-
sestä niukkuudesta niukkuuteen. Veronmaksajille
vaivaishoito ei aiheuttanut kovin suurta rasitusta.
Kustannusten vuotuinen asukaskohtainen määrä

vastasi sekä kaupungeissa että maaseudulla työ-
miehen yhden päivän palkkaa.

TAULUKKO 2.7.

Vaiuais h o ido n h uo bo k us tannu k s et k aup unge is s a, maas eudu I la j a h o h o mddss A

1877- 1913, yhteensä tuhansia marhkoja ja mk/asukas."6

Koko maa
1000 mk mk/as

r877
1 880
1 890
tB93
1900
r 910
r9r3

335
382
543
715
917

1665
2tt2

1,03

1,06
0,95
1,43

1,20
7,73
2,07

2,26
2,20
2,31
2,77
2,69
3,64
4,24

1869
2006
2044
3t49
2856
4612
5662

2204
2388
2587
3865
)/ /)
6276
7774

l,l2
l,16
1,09
1,57
1,39
2,01
2,41
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TAULUKKO 2.8

Vaiuais hoidon huo llonsaaj ien osaus uäestöstä I ä ä-

neittäiru 1 BB0 - I 9 I 0, prosentteintt.'37

Lääni 1880 1890 1900 1910

JOUKO JAAKKOLA

TAULUKKO 2.9

Vaiu ais h o ido n h uo bo bus tannu b s e t lään e ittäin
1 BB0 - I 9 I 0, mle/asukas.'1'

Lääni 1880 1890 1900 1910

lJudenmaan
Türun ja Porin
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan

Oulun

1,9
)7
2,3
1,6

3,2
3,5
2,4
4,0

Koko maa 7o 3,4 3,3 2,6
Huollonsaajia 70297 79557 7l3l9

2,8
86350

Vaivaishoidon määrällinen kehirys oli maan eri
osissa erilainen. Läänien väliset erot kuitenkin ta-
soittuivat tarkasteltavalla kaudella. Aluksi yl ivoi-
maisesti korkeimmat luvut olivat Oulun läänissä,

mutta siellä huollonsaajien osuus laski kauden ai-
kana nopeimmin. Lasku oli niin jyrkkä, ettei sitä

selitä pelkäsrään köyhyyden väisryminen. Edellä
kerrottu kompensaatiojärjestelmä oli lB00-lu-
vun lopulla yleisin juuri tällä alueella. Kun järjes-

telmästä luovuttiin, huoltoluvut laskivat. Myös
loisväestövaltaisissa Kuopion ja Mikkelin lääneis-

sä luvut olivat jonkin yerran maan eteläosia kor-
keampia, ja niissä koyhyys myös pysyi sitkeästi
kauden loppuun saakka. Kovin dramaattista eroa

teollistuvan etelän ja agraarisen pohjoisen välillä
ei kauden loppuvaiheessa enää ollut. Huoltokus-
tannusten osalta ero ei pelkästään tasoittunut,
vaan etelän ja pohjoisen osat vaihtuivat.

2,4 2,8
2,9 2,9
2,9 3,2
2,1 1,9

2,9 3,7
4,1 4,0
2,6 2,7
B,B 6,8

2,3
2,8
3,0
))
3,5
3,8
2,3
3,2
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Uudenmaan
Turun ja Porin
Hämeen
Viipurin
Mikkelin
Kuopion
Vaasan

Oulun

Koko maa

7,22
0,97
1,05
0,87
1,05
1.,28

0,74
2,61

1,16

1,32

0,90
0,99
0,87
1,22
1,16

O,BB

1,74

1,72
1,58

1,33
0,gg
1,42
r,5l
1,13
1,68

3,54
)')()
2,13
1,60

2,13
2,08
1,63

2,00

1,09 1,39 2,0t

Alkuvaiheessa Oulun laanissä käytettiin vai-
vaishoitoon asukasta kohden selvästi eniten ra-

haa, kun taas loppuvaiheessa Uudenmaan läänin
kustannukset olivat selvästi muita korkeammar.
Köyhyys ei kuitenkaan siirrynyt pohjoisesta ete-

lään, vaan syynä oli se, että ensin mainitussa ta-
pauksessa kustannuksia nosti suuri avunsaajien
määrä ja viimeksi mainitussa taas alettiin käyttää
entistä enemmän rahaa huollonsaajaa kohden.
Muutenkin kustannukset kasvoivat kauden aika-
na eniten maan eteläisissä osissa. Siella paastiin
ensimmäisenä tilanteeseen, jossa huollonsaajille
voitiin antaa jo hieman enemmänkin kuin mitä
tarvittiin hengissä pysymiseen.

Siitä, miksi vaivaishoidon avunsaajaksi hakeu-
duttiin, ei ole olemassa täysin luotettavaa tietoa.
Köyhäinhoitotilastojen syyluokituksiin on tältä
osin suhtauduttava tierylla varovaisuudella, koska

ne perustuvat viranomaisten arvioihin ja ovat tul-
kinnanvaraisia. Tästä huolimatta tilastot antavat
yleiskuvan huollonsaannin syistä ja osoittavat
muutoksen suunnan. Lasten vaivaishoitoon jou-
tumisen yleisimmät slyt olivat orpous tai osittai-
nen orpous sekä aviottomien lasten äitien talou-
delliset vaikeudet."e Aikuisten huollonsaajien
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Vaiuaishoidon aihuisten huollonsaajien auuntar?een Wt kaupungeissa ja maaseu-

dulla lB93 ja 1910, prosentteina.ta}
1893 1910

Avuntarpeen syy Kaupungit Maaseutu Kaupungit Maaseutu

Vanhuus, ryökpyttömyys
Sairaus, tapaturma
Vammaisuus, mielisairaus
Perheslyt
Työttömyys, yleinen hätä

Juoppous, laiskuus tms.
Muu tai ilmoittamaton syy

28
21

12

t6
2
6

t5

38
t6
t3
t4
2

9

B

22
26
r7
t9
6
8

2

3B

20
t9
t6
0
4

3

Yhteensä o/o

Henkilöitä
100 100

8007 53449
100

8723
100

44645

osalta syiden jakautumat on esitetry taulukossa
2.10.

Vanhuus ja työ§vyttömyys sekä sairaudet ja

tapaturmat olivat tarkasteltavana aikana yleisim-
piä huollonsaannin syitä. Maaseudun asukkaat
joutuivat turvautumaan vaivaishoitoon kaupun-
kilaisia yleisemmin vanhuuden ja ryökyr.yttö-
mJyden vuoksi. Tahan vaikutti maaseudun ja
kaupunkien erilainen ikärakenne. Kaupunkilaiset
taas hakeutuivat huollettaviksi muita useammin
sairauksien ja tapaturmien takia. Eniten yleisry-
neitä syitä olivat sairaudet, tapaturmat, vammai-
suus, mielisairaudet sekä perhesyyt, joista tär-
keimpiä olivat perheenelättäjän kuolema, yksin-
huoltajuus ja perheen suuri koko. Perhesyiden

taustalla oli yleensä huoltajan riittämätön ansio.

Muuten taloudelliset vaikeudet, oli niiden syynä
sitten työttömyys tai "yleinen hätä", johtivat ver-
raten harvoin huollonsaantiin. Samoin voidaan
todeta juoppoudesta ja muusta epäsosiaalisuudes-
ta, mutta niiden osalta tilastointi oli tulkinnanva-
raisinta.

TAULUKKO 2.I1.

Vaiuais ho idon ai buisten huo llonsaaj ien ammdti lli-
nen jakautuma haupungeissa ja maaseudulla I893
ja I 9 1 0, prosentteina.'a'

Kaupunkiväestö 1893 1910
Saatylaiset, virkamiehet, kauppiaat 4 5

Käsiryöläiset 13 16

Ammattiryöntekijät 10 7
Tehdasryolaiset 3 5

Sekaryöläiser, muur ryöntekijät 21 45
Palkolliset 5 10

Muur ja ilmoittamatta jätetyt 44 12

Yhteensä o/o 100
Henkilöitä 8 007
Maaseutuväestö
Virkamiehet, kauppiaat, kasiryr;laiset 3
Tilalliset 4

Torpparit ja mäkitupalaiset 9
Maatalousryöläiset, muut ryöntekijät 28
Palkolliset 9
Loiset ja itselliset 24
Muut ja ilmoittamatta jätetyt 23

100
8723

4

5

r5
40

9
20

7
Yhteensä o/o

Henkilöitä
r00 100

53449 44645
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Huollonsaannin syistä kertoo myös se, mitka
ammattiryhmät apua eniten tarvitsivat. Kaupun-
kiväestöstä ylivoimaisesti suurin avuntarve oli se-

karyöläisillä. Kun heihin voidaan lukea myös
suurin osa taulukon 2.ll luokasta "muut ja il-
moittamatta jäteryt", sekaryöläisten osuus oli
noin puolet kaikista huollonsaajista. Sitä vastoin
tehdasryolaisten huollontarve oli tilaston mukaan
hyvin vahainen. Tehdas oli kiinteine ryösuhtei-
neen ja apukassoineen ryöpaikkana huomattavas-
ti turvallisempi kuin rakennus- ja muut ulkoryöt.
Maaseudulla sekaryöväkeä vastaavia ryhmiä olivat
maatyöläiset, itselliset ja loiset. Palkollisten asema

taas näyttää olleen hyvin turvattu. Luvut vahvis-
tavat edellä todettua havaintoa sekaryöläisten ja
maatyöläisten heikosta asemasta. Työsuhteen
kiinteys ratkaisi paljolti sen, miten herkästi eri
työväestön ryhmät joutuivat turvautumaan vai-
vaishoidon apuun.

Ruo duba j a e lättee hä sij oitus k otiin

Vuoden lB79 vaivaishoitoasetuksessa huoltotoi-
minnan muodoista päättäminen jätettiin kuntien
oman harkinnan varaan. Taulukosta 2.12 nah-
daan, milla tavoin kunnat huoltonsa järjestivät.

Vuonna 1880 ruotuhoidossa ja elätehoidossa
huollettiin kummassakin vqaaviidesosa huollon-
saajista. Sen jälkeen ruotuhoidon määrä alkoi no-
peasti vähenryä. Elatehoito sen sijaan laajeni voi-
makkaasti 1900-luvun alkuun saakka. Elätehoi-
toon on vuonna 1BB0 laskettu myös laitoshoi-
dossa olleet vajaa tuhat henkiloa. Vaivaistaloissa
hoidettavien määrä kasvoi varsin hitaasti, vaikka
laitoshoito sai osakseen päähuomion huoltotoi-
minnan kehittämisessä. Henkilömäärältään suu-
rin huoltomuoto oli koko kauden ajan kotiavus-
tus. Aluksi vakinaisen kotiavustuksen saajia oli
enemmän kuin tilapäisesti avustettuja, mutta
vuosisadan vaihteen jälkeen suhde muuttui, kun
ryökykyiset koyhat alettiin h1wäksyä kotiavustus-
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TAULUKKO 2.I2

Vaiuaishoidon huo llonsaaj ien määrä huo bomuo-
doittain I BB0 - I 9 I 0.'42

Huoltomuoto 1880 1890 1900 1910

Laitoshoito
Elätehoito
Ruotuhoito
Vakinainen
avustus
Tilapäinen
AVUSTUS

13997
t367t

4228
17 4rr

9 467

9 r7B
23489
2053

14465
24790

432

40193 25642 19729 22468

** 22809 t6\6g 24195

Yhteensä 67 B5B 79557 7l3l\ 86350

* Laitoshoidon luvut on vuonna 1880 laskettu eläte-
hoidon lukuihin.

** Tilapäisen avustuksen luvut on vuonna 1880 laskettu
vakinaisen avustuksen lukuihin.

ten piiriin. Kotiavustusten määrän pysyminen
korkeana oli perymys vaivaistalojen puoltajille,
koska laitosten piti vähentää nimenomaan näitä
avustuksia.

Huoltomuotojen valinnassa taloudellisilla sei-

koilla oli 1800-luvun lopulle saakka tärkein mer-
kitys, eikä niitä ylenkatsottu 1900-luvun alku-
puolellakaan, vaikka muiden perusteiden paino-
arvo kasvoi. Kustannusten kehirys eri huolto-
muodoissa on esitetty taulukossa 2. 13.

Ruotuhoidosta koitui vielä vuonna I BB0 eniten
kustannuksia, mutta sen jälkeen siitä aiheutuneet
menot vähenivät nopeasti. Sen kustannuksia on
kuitenkin hankalaa verrata muihin, koska ruotu-
hoidossa ei liikkunut raha, vaan veroluonteiseksi
katsotun hoitotehtävän rahallinen arvo määritet-
tiin arvion perusteella. Vaivaishoitovaroja kulutti
vuoteen 191 1 saakka eniten elätehoito, minka jal-
keen laitoshoidon menot kasvoivat suurimmiksi.
Kotiavustusten kustannukset taas olivat pieniä, jos

niitä verrataan huollonsaajien määrään.
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Laitoshoito
Elätehoito
Ruotuhoito
Vakinainen avustus
Tilapäinen aYustus

TAULUKKO 2.I 3

Vaiuaishoidon huo lto bustannukset huo bomuodoit-
tain I BB0 - I 9l 0, tuhansia markkoja.'13

Huoltomuoto 1880 1890 1900 1910

kuudessa ruotuhoitoa pidettiin 1800-luvun lo-
pulla melko inhimillisenä avunantomenetelmänä.
On säilynlt paljon tietoja siitä, että ruotilaiset itse
halusivat mieluummin kiertää ruodulla kuin siir-

ryä eläte- tai laitoshoitoon. Asenteet ovat ymmär-
rettävissä, kun ajatellaan, että vaihtoehtoina oli-
vat kovan kurin leimaama vaivaistalo ja huuto-
laisjärjestelmänä tunnettu elätehoito. Ruotuhoi-
dossa hoidettava sai usein olla tuttujen ihmisten
luona, entisissä palveluspaikoissa ja lapset par-
haassa tapauksessa sukulaisten hoidossa. Aina
hoidokin ei tarvinnut edes kiertää talosta toiseen,
vaan hän sai toisinaan asua pitkiäkin aikoja pai-
koillaan. Ruotuhoitoa ei ole kuitenkaan slytä ro-
mantisoida. OIi seka hywää että huonoa kohtelua,
useimmiten jotain siltä väliltä.'aa

Ruodulla kiersi eniten aikuisia huollettavia,
naisia enemmän kuin miehia. Vuonna 1910 nais-

ten osuus ruotilaisista oli 62 %. Aikuisten ohella
huoltomuotoa käytettiin myös lasten hoidossa.
Alaikäisten osuus ruotuhoidokeista kohosi 1800-
luvun kahden viimeisen vuosikymmenen aikana
neljäsosasta kolmasosaan, mutta ruotuhoidon vii-
me vaiheissa 1910-luvun alussa lapsia oli enää

runsas viidesosa. Ruodulla kiersi myös sairaita,
mielisairaita ja vammaisia. Vammaisten ruodulla
hoitamisen kielsi vuonna lBBB annettu vaivais-
hoidon tarkastajan johtosääntö. Monia sairaita ja
voimattomia hoidettiin olosuhteiden pakosta sen
jälkeenkin ruodulla. Sitä pyrittiin kuitenkin vält-
tämään, ja ruotuhoidon viime vaiheissa talosta
taloon kulkivat pääasiassa vanhukset. Lopullisesti
ruotuhoito kiellettiin vuonna 79 16.'15

Ruotuhoidosta luopuminen lisäsi elätehoitoon
annettujen määrää. Elätehoidokkien osuus kai-
kista huollonsaajista kasvoi maaseudulla vuosina
1890 - 1910 neljäsosasta kolmasosaan, mutta
kaupungeissa osuus oli huomattavasti pienempi.
Elätehoito oli yhtä lailla sekä lasten että aikuisten
huoltomuoto. Maaseudulla lapsia ja aikuisia oli
elätteellä lähes yhtä paljon, mutta kaupungeissa
lasten osuus kasvoi kauden aikana voimakkaasti

(r/ /
954
698

352
809
559
553
314

1067
1437

157

72t
391

2t20
2140

60
t253
703

Yhteensä 1000 mk 2329 2587 3773 6276

* Laitoshoidon luvut on vuonna 1880 laskettu eläte-
hoidon lukuihin.

** Tilapäisen avustuksen luvut on vuonna 1880 laskettu
vakinaisen avustuksen lukuihin.

Ruotuhoidosta luovuttiin, koska se oli tyypil-
linen omavaraistalouteen kuulunut hoitomuoto,
joka sopi huonosti rahatalouteen ja ryönjakoon
perustuvaan yhteiskuntaan. Useimmat kaupungit
olivat hylänneet sen jo ennen 1800-luvun puoli-
väliä. Ruotuhoidon suosiota vähensi erityisesti
vaivaisverotuksen muuttuminen 1 879 äyriperus-
teiseksi vanhan manttaaliverotuksen sijaan. Ruo-
tuja oli tämän jälkeen alituiseen tarkistettava.
Hoitovelvollisuuteen alettiin 1 800-luvun lopulla
suhtautua yha kielteisemmin. G. A. Helsingius
kertoi 1895 ruotuhoidokkeihin suhtautumisesta
seuraavasti: "Kaikkialla otetaan heitä vastaan vas-

tenmielisinä vieraina, välttämättömänä pahana,
josta vähimmällä vaivalla tahdotaan päästä. Tir-
van pimeimmässä nurkassa tai saunassa on hei-
dän sijansa ja tähteet palkollisten ateriasta heidan
ruokanansa."

Helsingiuksen kuvausta lienee synkentänyt hä-
nen periaatteellinen ruotuhoidon vastaisuutensa.
Veikko Piirainen on osoittanut, että kansan kes-
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ja oli vuonna 1910 jo kolme
neljäsosaa. Aikuishoidokkien
enemmistönä olivat sekä maalla
että kaupungeissa naiset. Vuon-
na 1910 naisten osuus oli 63 %o

eli lähes sama kuin ruotuhoi-
dossa. Aikuiset elatehoidokit
olivat pääosin vanhuksia, mieli-
sairaita ja vammaisia.'"'

Elätehoito erosi muista huol-
tomuodoista siinä, että hoito-
tehtävä perustui vapaaehtoisuu-
teen. Hoitajaksi ryhdyttiin ylei-
sesti tehtävästä maksetun kor-
vauksen ja hoidokkien työvoi-
man takia. Kun vaivaishoidosta
vastaavien pyrkimyksenä oli mi-
nimoida hoitokustannukset,
siirryttiin 1800-luvun puolivä-
lissä yleisesti huutokauppame-
nettellyn, jossa hoitotehtävän
sai sen vähimmällä maksulla ot-
tamaan tarjoutunut. Vaivais-
huutokaupat olivat laajimmil-
laan 1870- ja 1BBO-luvulla. Nii-
tä pidettiin yleensä kerran vuo-
dessa, ja niistä ilmoitettiin etu-
käteen sanomalehdissä, kun-
nantalon ilmoitustaululla ja jo-
pa kirkonkuulutuksilla. Vaivais-
huutokauppatilaisuudet muo-

Kommottovon moineen soonut huu-
toloisjöriestelmö muuttui I 890-luvul-
lo inhimillisemmöksi siioituskotiiör-
jestelmöksi. Hoitoiolto olettiin voo-
tio lopsen hyvöö hoitoo, kohteluo
1o koulunköynnin iörjestömistö.
Myös vuotto pitempioikoiset hoito-
'1o kosvotussopimukset yleistyivöt.
Oheisello sopimuksello vuodelto
1907 lopsen kosvotuskoti iorlestyi
tömön töysi-iköisyyteen eli I 6-vuoti-
ooksi sookko.
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vAtvAtsTEN HoLHoUKSESTA KöyHAtNHotTooN

dostuivat suuriksi markkinakokouksiksi, joihin
saaprri väkeä läheltä ja kaukaa. Huudolle tarjotta-
vat piti tuoda edellisestä hoitopaikasta kokouk-
seen nähtäväksi, ja kun huutolaisia oli paikalla
useita kymmeniä, on aikalaisten tilaisuuksista
käyttämä nimitys "vaivaisten paraati" kuvaava.

Elätehoitajien suurimpana ryhmänä olivat ta-
lolliset, mutta hoitajina toimivat yleisesti myös
torpparit ja mäkitupalaiset. Tälolliset ottivat mie-
luimmin hoitoonsa lapsia, joilla voitiin teettää so-

pivia ryötehtäviä. Torpparit ja mäkitupalaiset taas

huusivat yleisemmin vanhuksia, sairaita ja vam-
maisia, koska näistä sai paremman koryauksen.
Kaupunkien hoidokeista suurin osa huudettiin
hoidettavaksi maaseudulle. Esimerkiksi Helsin-
gissä koko autonomian loppuajan elätehoidokeis-
ta yli 70 % oli sijoitettu maalle ja Thmpereellakin
vuosisadan vaihteessa yli 60 70. Hoitoaika kesti
yleensä yhden vuoden, mutta etenkin lapsille
koetettiin saada pitempiaikaisia hoitosopimuksia.
Tätä noudatettiin erityisesti silloin, kun lasten
hoitaj ina olivat sukulaiset.'a'

Vielä 180O-luvun puolivälin julkisessa keskus-
telussa vaivaishuutokauppojen todettiin olevan
hyvä keino pienentää vaivaiskassan kustannuksia
ja helpottaa hoitopaikan löytämistä. Hoidetta-
vienkin kannalta huutokauppoja pidettiin edulli-
sina. Niissä voitiin yleisesti todeta, miten huuto-
laista oli edellisenä vuonna hoidettu. Huutolai-
nen saattoi samalla itsekin esittää arvostelujaan ja
toivomuksiaan hoitopaikasta. Näin vaivaishoi-
toon kuuluneen julkisuuden periaatteen katsot-
tiin toteutuvan kaikkia ryydyttävällä tavalla.

Vaivaishuutokauppojen ihmisarvoa loukkaa-
viin muotoihin kohdistunut julkinen arvostelu
heräsi iBB0-luvulla. Ensimmäisenä arvostelu tuli
julki eräiden suomenkielisten sanomalehtien lu-
kijakirjeissä ja artikkeleissa. Aamulehdessä 1882
julkaistussa kirjeessä kuvattiin vaivaishuutokaup-
paa seuraavasti: "...Tlrossa istuu äiti silitellen
pienokaisensa vaaleita hiuksia. Katsoppas, niin
huomaatpa että tipahtelee tuon tuostaki vesi-

pisaroita äitin silmistä. Mitä hän itkee? Hän itkee
sitä, kun varattomuutensa tähden on täytynyt
tuoda rakkaimpansa huutokauppaan; hänenpä
lastaan lautakunta siinä nyt tarjoo vuodeksi elä-
tettäväksi sille, joka ottaa vähemmästä hinnas-
ta...".1'1rl

Epäkohdan ottivat teemakseen myös realistisen
suunnan kirjailijat, ennen kaikkea Aho, Kauppis-
Heikki ja Pakkala. Väkevimmäksi huutolaisjärjes-
telmän vastaiseksi julistukseksi kohosi Juhani
Ahon vuonna 1B86 ilmesrynyt novelli Orjamark-
kinat. Se herätti yleisen mielipiteen vaatimaan
vaivaishuutokauppojen lakkauttamista. Kuver-
nöörit kehottivat lääniensä kuntia välttämään
vaivaishuutokauppoja, ja kenraalikuvernöörikin
puuttui asiaan, kun oli huomattu huutolaiskir-
joittelun välittyneen ulkomaiseen lehdistöön. Se-

naatti kielsi 1891 kuvernöörejä hyväksymästä sel-

laisia kuntien vaivaishoito-ohjesääntöjä, jotka sal-

livat huutokaupan. Seuraavana vuonna kuntien
ohj esääntöihin määrättiin liitettäväksi säännökset
elätekotien valinnasta ja valvonnasta, kirjallisista
hoitosopimuksista ja varsinkin lasten osalta mah-
dollisimman pitkästä hoitosuhteesta.'ae

Vaikka senaatin yuosina l891 ja 1892 antamat
määräykset merkitsivät epäsuorasti vaivaishuuto-
kaupan kieltoa, elätteelleantg suoritettiin monissa
kunnissa edelleen entiseen tapaan. Siirtyminen
yksittäin tehtyihin sijoitussopimuksiin oli hidasta,
ja monella taholla valiteltiin sijoituskokousten pi-
tämisen jatkuneen vielä 1900-luvun alkuvuosina.
Kunnat olivat haluttomia luopumaan vanhasta
järjestelmästä, koska pelkasivat hoitajaehdokkai-
den välisen kilpailun loppumisen nostavan hoito-
kustannuksia. Elätehoidon huollonsaajakohtaiset
kustannukset kohosivatkin vuosisadan vaihteen
tienoilla huomattavasti. Vuonna 1890 vuoden
hoidon hinta oli keskimäärin 46 marl,kaa, vuosi-
sadan vaihteessa se oli 61 markkaa ja vuonna
1910 86 markkaa.'50

Vahitellen sijoitustehtävä siirtyi vaivaishoito-
hallituksen esimiehelle. Samalla elätehoitajille
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asetettiin entistä tiukempia vaatimuksia. Kun
1BB0-luvulle saakka hoitajan lähes ainoa velvolli-
suus oli ollut pitää huolta, että hoidokki pysyi
hoitopaikassaan eikä lähtenyt kerjuulle, niin
1 89O-luvulla määräyksiä annettiin hoidokin koh-
telusta, asumisesta, ruoasta, vaatetuksesta, sai-
raanhoidosta ja lasten koulunkäynnistä. Näitä
määräyksiä sisällytettiin Helsingiuksen kuntia
varten laatimiin mallisopimusteksteihin ja tarkas-
tuskaavoihin. Elätehoidon tarkastustoiminta te-
hostui kuntien alkaessa perustaa lastentarkastajien

toimia.
Huutolais- ja elatehoitojärjestelmästä oltiin

vuosisadan vaihteessa siirrymässä sijoituskotihoi-
toon. Siirtymisen hitautta osoittaa kuitenkin se,

että läänien kuvernöörit lähettivät vielä vuonna
1913 kuntiin kiertokirjeet, joissa kiellettiin köy-
häinhuutokauppojen pitäminen sekä huutolais-
ja huutolaislapsi-nimirysten käy.ttö.'5'

Vaiu a i s ta loj en to de llis uus

Vuoden lB79 vaivaishoitoasetuksen määräys
kunnallisten ryölaitosten perustamisesta ei toteu-
tunut puhtaassa muodossa, vaan kunnat perusti-
vat vaivaistaloja, joilla oli muitakin tehtäviä kuin
mitä asetus oli ryölaitoksille tarkoittanut. Varsi-
naisia työlaitoksia perustettiin vain muutamaan
kaupunkiin, huomattavimmat Türkuun, Helsin-
kiin ja Tämpereelle. Ne kaikki sijoitettiin vaivais-
talojen yhteyteen.

Turussa oli ollut pienehkö työlaitos jo 1800-
luvun alkupuolella, mutta uusien periaatteiden
mukainen laitos sinne perustettiin uuden vaivais-
talon rakentamisen yhteydessä vuonna 1900.
Helsinkiin perustettiin ryölaitos vuonna 1889 ja
Tämpere sai omansa käyttöön vuonna 1906.
Työlaitosten tuli ensinnäkin tarjota asuinsija ja
ryötilaisuus työnpuutteesta kärsiville, ja toiseksi
niihin piti ottaa perheensä elatuksen laiminlyö-
neet huoltajat korvaamaan ryollaan perheen saa-

ma avustus. Työlaitoksilla oli näin myös pakko-
laitoksen luonne. Käytännössä laitokset erosivat
luonteeltaan toisistaan. Helsingin ja Turun lai-
tokset olivat korostuneesti pakkotyölaitoksia, ja
varsinkin Helsingissä laitoksen kansoittivat ryö-
velvolliset ja rikollisaines. Tämpereen laitos taas

toimi pääasiassa ryötilaisuuksien tarjoajana työt-
tömille ja muuten taloudellisiin vaikeuksiin jou-
tuneille, vaikka senkin alkuperäinen tarkoitus oli
toimia ankarana pakkolaitoksena työnvieroksuj il-
le.'t'

Varsinaisten vaivaistalojen perustaminen sitä
vastoin sujui ripeästi. Toisin kuin ruotu- ja elate-
hoito vaivaistalo oli kaupunkimainen huolto-
muoto. Kaupunkien avunsaajista hoidettiin lai-
toshoidossa vuonna 1890 viidesosa ja vuonna
1910 kolmasosa. Siitä osuus alkoi hitaasti laskea.

Kaupungeissa alettiin 191O-luvulla painottaa
avohuoltoa eli kotiavustuksia. Maaseudulla laitos-
hoidon osuus kasvoi samoina vuosina kolmesta
14 prosenttiin, ja kasvu jatkui autonomian ajan
loppuun saakka.'5r

Vaivaistaloihin otettiin työkykyisten henkilöi-
den ohella muitakin apua tarvitsevia. Voionmaa
kuvasi Tämpereen Koukkuniemen vaivaistalon
väkeä ja elämää värikkääseen tapaansa seuraavasri:
"Kirjavaaja monenlaatuista väkeä: nuoria ja van-
hoja, terveitä ja tautisia, ryöhönkykeneviä ja -ky-
r,yttömiä, yksiryisiä ja kokonaisia perheitä, kun-
niallisia ja kunniattomia ihmisiä, viattomia lap-
sia, parantumattomia juoppoja, salavuoteudesta
ripitetryjä naisia ja rangaistuja varkaita, vielapa
murhamiehiäkin - sekalaisen seurakunnan koko
sakka. Voimme kuvitella sitä herttaista sekamels-
kaa, mikä kciyhainralolla vallitsi, kun koko tuo
joukko yhdessä oli ja eli, ryöskenteli ja lepäsi, rii-
teli ja virsiä veisaili.""a Kuvaus sopinee hlvin
useimpiin muihinkin vaivaistaloihin.

Kuten Voionmaa totesi, vaivaistaloissa oli sekä

aikuisia että lapsia. Aikuisten määrä kasvoi vai-
vaistaloissa huomattavasti nopeammin kuin las-
ten. Lasten osuus laitoshoidokkien kokonais-
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Useimmot Suomesso perustetut vaivoistolot olivot mon-
nermoisen mollin mukoisio voivoismootiloio eli mootilo-
voivoistolojo. Niiden toustono oli fysiokroottinen oote-
suunto, ioko korosti mootolouden merkitystö tuotonto
elömössö. Voivoismootilao ympöröivöt pellot, io niissö
oli myös torvittovot tilot korionhoidolle, kuten oli myös
vuonno l9l 5 kuvosso nökyvössö Horiulon voivoistolos-
so Kuoplosso. Voivoiset pontiin tuottomoon mootolous-
tuotteito sekö loitoksen omiin torpeisiin ettö myyntiin.
Töllö kotsottiin olevon toloudellisen merkityksen ohello
myö s ko svoluksell i nen voikutu s.

määrästä väheni vuosien 1890 ja 1910 valilla kol-
masosasta seitsemäsosaan. Kaupunkien vaivaista-
Ioissa lasku oli viela jyrkempi: vuonna 1910 lasten

osuus oli enää alle kymmenesosa.'5t Syynä tähän
oli vaivaishoidon tarkastajan johtosääntöön
vuonna 1893 otettu määräys, ettei lapsia saanut

r35

sijoittaa vaivaistaloon, ellei heitä varten perustettu 
i

erillistä lastenkotia.
Lapsia ei saatu kokonaan pois vaivaistaloista,

koska monelle kunnalle erillisen lastenkodin pe-

rustaminen oli taloudellisesti liian suuri ponnis-
tus. Ongelma koetettiin ratkaista siten, että vai-
vaistalon jokin osasto tai huoneenosa erotettiin
lapsia varten. Lapset olivat järjestelystä huolimat-
ta edelleen yhteydessä muiden vaivaisten kanssa,

ruokailivat ja asuivat yhdessä sairaiden, mielenvi- 
]

kaisten 1, p"ha.,tapaisten aikuisten kanssa. Tilan-
ne johti vaivaishoidon tarkastajan ja kuntien väli-
siin selkkauksiin. Kunnanmiehet koettivat toki 

I

mahdollisuuksien mukaan parantaa laitoslasten 
I

asemaa. Tahan pyrittiin muun muassa järiestä-
mällä lapsille kouluopetusta. Vaivaistaloon joko
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vAlvAtsTEN HoLHoUKSESTA KöyHAtNHotTooN

pestattiin oma opettaja tai lapset pantiin käy-
mään kunnan yleistä kansakoulua.'5('

Kaikki lapset eivät joutuneet vaivaistaloon or-
pouden tai huoltajan laiminlyöntien takia, vaan

osa tuli sinne äitinsä mukana. Moni yksinhuolta-
jaäiti joutui tulemaan laitokseen lastensa kanssa

ansiomahdollisuuksien loputtua. Paljon oli myös

sellaisia perheitä, joiden isä varsinkin talviaikaan
joutui lähtemään muille paikkakunnille ansioi-
den perässä ja muu perhe meni vaivaistaloon. Ai-
kuishoidokkien enemmistönä olivat tämän vuok-
si naiset. Heidän osuutensa oli i900-luvun alku-
vuosina 56 o/o.Ilmiö oli jyrkästi ristiriidassa val-
tion vaivaishoitoviranomaisten tarkoitusten kanssa.

Kun tavoitteena oli ollut luoda laitoksia, joihin
voitaisiin ottaa perheensä elatuksen laiminlyönei-
tä miehiä tekemään valvonnan alaista työtä, kävi-
kin päinvastoin. Vaivaistaloista tuli perhelaitok-
sia, jotka täytryivät talvella ja ryhjenivät toimeen-
tulon helpottuessa keväalla.

Kuvaava esimerkki vaivaistalon lapikulkuluon-
teesta oli Tämpereen Koukkuniemen vaivaistalo.
Vuonna 1910 puolet hoidokeista viipyi laitokses-

sa alle viisi kuukautta. Suuri vaihtuvuus ei ollut
ihme, kun hoidokkien keski-ikä oli kolmisen-
kymmentä vuotta. Alaikäisiä oli vajaa neljännes
ja yli 60-vuotiaita runsas nel.iäsosa, .ioten puolet
hoidokeista oli ryoikaisia ihmisiä, osa heistä rosin
vammaisia ja sairaita. Vaivaistalo ei ollut myö-
hempien kunnalliskodin ja vanhainkodin tavoin
ihmisen loppuelaman lepopaikka, vaan useim-
mille enemmankin lapikulkupaikka, josta käytiin
ottamassa tukea elämän vaikeina hetkinä.'57

Vaivaistalo tarjosi suojan myös sairaille, mieli-
sairaille, vajaamielisille, vammaisille ja vanhuu-
denheikoille. Sairaita varten laitoksiin perustet-
tiin sairasosastoja. Ne olivat todellisuudessa vain
erillisiä huoneita, jotka eivät eristäneet sairaita
muista hoidokeista. Sairaanhoitajia maalaiskun-
nat eivät yleensä 180O-luvulla vaivaistaloihin pal-
kanneet - laakarista puhumattakaan. Sen sijaan
kaupunkien vaivaistaloihin sairaanhoitaja hankit-

tiin jo varhain. Sairasosastot olivat alkeellisuudes-
taan huolimatta kunnansairaalan alkumuot<-r.

Mielisairaiden hoitotehtävä olisi periaatteessa
kuulunut valtiolle, mutta käytännössä kunnat
joutuivat kantamaan suurimman osan tästäkin
taakasta. Vaivaistaloihin rakennettiin mielisairail-
le ahtaita suljettuja sellikoppeja, joiden ryhmä
muodosti mielisairasosaston. Vaikeimpien poti-
laiden ikkunoihin asennettiin kalterit ja heitä pi-
dettiin paikoin rautakahleissa, mutta vaivaishoi-
don neuvojan ja kuvernöörien huomautusten
johdosta kahleet korvattiin muilla keinoilla. Eräs

tällainen oli ns. laatikkovuode, joka voitiin poti-
laan nukkumaan menryä peittää verkolla. Suu-
rimmissa kaupungeissa alettiin 189O-luvulla ra-
kentaa kunnallisia mielisairaaloita. Ne siirrettiin
yleensä vaivaishoidon alaisuudesta sairaanhoito-
hallinnon vastuulle.' tt

Kirjavasta hoidokkiaineksesta huolimatta vai-
vaistalot täyttivät eräässä mielessä ryölaitoksen ta-
voitteen. Vaivaistalossa elettiin tiukan aikataulun
mukaan ja ryöntekoon olivat velvollisia kaikki vä-
hankin kykenevät. Laitoksille säädettiin tarkat
päiväjärjesrykset. Ohessa on esitetty hieman tii-
vistäen kahden erilaisen kunnan vaivaistalojen
kesäaj an arkipäiväj ärj estys 1 B 9 0-luvulta.' 5'

TOHMAJARVT 1890

4.00 Tyohon kykenevien ylösnousu ja
wohonlahto.

6.00 Htrorr.id., oltava puhdistettuina.
8.00 Aamiainen ja rukous.
9.00 Takaisin ryöhon.

14.00 Päivällinen.
I5.00 Täkaisin ryöh<;n.
20.00 Illallinen.
21.00 Maatameno.
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TAMPERE 1897

5.30 Nouseminen, huoneen ja itsensä
siistiminen.

6.00 Tyrlhtinl:ihto.
8.00 Aamurukous ja aamiainen.
9.00 Täkaisin tytihon.

13.00 Päivällinen.ia päivällislepo.
15.00 Thkaisin ryöhön.
19.30 Illallinen.
21.00 Levolle meno.

Paivät täytti ryönteko. Siitä oli vapautettu vain
kaikkein nuorimmat ja heikoimmat. Tarkeimpi-
nä hoidettiin maaseudun laitoksissa -""t"lor'rr-
ryöt ja kaupungeissa erilaiset käsityöt. Hoidokit
olivat myös henkilökunnan apuna huolehtimas-
sa laitoksen taloustöistä. Vaikka työnteon talou-
dellinen merkitys jäi muuten melko vahapatoi-
seksi, niin sen avulla henkilökunnan määrä kyet-
tiin pitämään pienenä. Suurimmissakin vaivais-
taloissa oli alkuvaiheessa vain muutama virkailija
ja ryöntekijä.

Elama vaivaistalossa oli niukkaa ja karua, mut-
ta oman aikakautensa elämästä laitosten olot tus-
kin paljon poikkesivat. Vaivaishoidosta vastaavien
tavoitteena oli pitää hoidokkien olot lahella
työväestön elämisen tasoa. Sen yli ei voinut men-
nä, koska muuten vaivaistalot olisivat joutuneet
ylivoimaisen väkirynnäkön kohteeksi. Eriryisen
tärkeä tässä mielessä oli laitoksen ruokatalous.
Vaivaistaloille valmistettiin 1 890-luvulla yhden-
mukaiset ruokajär.iesrykset, joissa oli lueteltu tar-
kasti jokaisen viikonpäivän ruokalajit ja toisinaan
annosten suuruuskin. Pääasiallista ravintoa olivat
leipä, peruna, suolakala, kalansuolavesi, lihakei-
tokset, kastikkeet, vellit, puurot jaka\a. Joissakin
vaivaistaloissa tarjottiin silloin tällöin kahviakin,
mutta kuntalaiset suhtauruivat tähän yleensä voi-
makkaan paheksuvasti. Kahvista käytiin Suomen
vaivaistaloissa monta ankaraa taistelua.

Ihminen menetti vaivaistaloon mennessään va-
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pautensa ja oikeutensa. Hän oli vaivaistalon joh-
tajan isäntävallan alainen. Ilman johtajan lupaa ei

yleensä saanut poistua työpaikaltaan eikä laitok-
sesta. Eri sukupuolta olevat hoidokit eivät saaneet

käydä toistensa luona eivätkä samaakaan suku-
puolta olevat ilman johtajan lupaa. Vaikeinta oli
kuitenkin laitoksesta vapautuminen. Lähtijältä
vaadittiin näyttöä työpaikasta ja vakuutus siitä,
ettei enää joudu vaivaishoidon varaan. Työvelvol-
linen ei päässyt pois ennen kuin oli korvannut

ryöllään velkansa vaivaishoidolle. Rikkomuksista
seurasivat kovat rangaistukset. Näitä olivat esi-
merkiksi loman menettäminen, työskentely yksi-
näisessä huoneessa ja joutuminen arestikoppiin.
Rangaistuksista suurin osa koski karkaamista,
juopottelua ja tottelemattomuutta.'6u

Vaivaistalojen tehtävän muodostuttua näin mo-
nitahoiseksi ei ollut ihme, että laitosten kustan-
nukset kohosivat korkeiksi. Hoidokkikohtaiset
keskimääräiset kustannukset olivat koko maan

vaivaistaloissa 83 markkaa vuonna 1890, 116

markkaa vuonna 1900 ja 147 marld<aa vuonna
1910.'6' Luvuissa eivät ole mukana vaivaistalojen
rakennuskustannukset, vaan ainoastaan ylläpito-
kulut. Hoidon hinta oli lähes kaksinkertainen
elätehoitoon verrattuna. Kauaksi oli jäänyt ihanne
vaivaistalojen itsekannattavuudesta. Laitoksissa
valmistetuista tuotteista ei juuri riittänyt mFyn-
tiin eikä edes omiin tarpeisiin, vaan ruoka- ja
muita tavaroita jouduttiin ostamaan muualta.
Kunnat olivat saaneet laitoksista taloudellisen ra-

sitteen, vaikka niille oli perusteltu vaivaistalojen
hyödyllisyyttä nimenomaan edullisuudella.

Loimoon voivoistolon iöriestyssöönnöt vuodelto 1894 il-
mentövöt oikonso ojotteluo:"Voivoistolon torkoitukseno
on pitöö huolto kunnon sinne otetuisto iösenistö, honkkio
heille tiloisuutto oskoroimiseen io työhön sekö pokottoo
loiskot lekemöön lyölö itsensö '1o omoistenso yllöpidok-
si." Lisöksi todeltiin, ettö "voivoistaloloisel kuuluvot koik-
ki voivoishoitohollituksen isönnyyden olle jo ovot sentöh-
den kielletyt omoo mielivoltoonso noudottomosto".
Useimpien voivoistoloien söönnöt olivot samonkoltoiset.

I
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Soimoan I§nihoistnlorfn.

I §. S0iD0i6tolon torfoitutleno 0r }itöö brrolh hurno[ fhrnc otrtuidtn iitic,
ri6tei, {torftia (tdfle titsiiurttto o6foroimifeerr io t1tü[öu kfö pqfoittao [0i6f0t tefcrrüörr
1»ötri ifieni6 io omoi4tculo DttöpiDofl.

2 S. llailoai6t0[0t0iiet tuuluD0t ffliffi Dniü,oiqboitoDollituffcn iiönurttrDcu otle

i0 DlDot fcntörb$ fieletut 0rn0q niclit00lt00r1i0 x0uD0tt0m06t0, u00r leittö moobi,
t00r (ios ci tuon0uu6, iairoui toi iotu c6te olc olcmasio):

1:fä hruliaiiuutto ic tothlepoiimrtto toit0ti$ i0bhl00 tobi muito !,fin$ fö6t0,
Iäiiiöniö frtfrtoon, jolbcn fü6fDiö pitüö bcfi jo torfoir xouDgtettomon;

2:fii o0fcruutfa io tarffnrtto ttlö§lö i0 o[in tuuteniießio;
BIti totuutto i0 rui{pittömut)ttft foifiqia ilmoihrffiqioon;
4jfi iörjcBtuqtd, torftuutt0 i0 pubtortto, fuiu nDos iiiruouthr DuneiEf0, fot).

töfiieiö io tbisiö;
I'r:ffi nuifrrötl)llö niollo nrerrcmöön liioilenfo tcruollc, tuh mttö6 fö6fun i0(tu00x

noufemcon !1ö6 i0 t00t0 Dufcnoorr Dootteet UIIen[ö, pu0bi6t0rurcrr huutccnio, Dcicmöör
fa6tDDlri0, fourpoomoon 0iufienio io fcn iölfem ioorrrmqor romur{folfieen, jofa or
ptDettüDö tuntio iölfe$ llöErouicmticr;

6:fii pitömöön toooftcenio tcuuceuü j0 pu0t0ür0, ntin ettei riitä mototfumuu.
beEfoor rctoi io fs0ri.

il .s. tiloimoigtalol«incl Dn ficllctil):,
l:fii pr0türDm többetr Duotccsioon DitömöBtö muüto t0m0x00, fuin Uünen fätl'

tettöoöficuiö fitö marten orrnctfu on;
2:fii olrmasto tuö,oifturo jorrtiloouo, j06 l)üIl t!ürfu fDfl:ueci
B:fii ru0llstt0nuuDr*tn, 0uolimatf0mruDeqtr toti ilfcuDe6tü tuti(tromogto totri

Dil00Bl06t0 tuÖ,ofeit0 tobi =aineito, 06ti0it0 Duuö mililt0;
l:fii tofr(omosto toli hrrmelciloBto iciuiö, muurcjo, bootteitc gnntr nuuto;
ir:fli uruttntiqtö tcli runil)cttomaBto Nrrotieitc tolii muutc t)nnö murtoiil rt)btr,

uri6ttt fauDDoi0in, jofo outirir to[i tDi6tclr fuml)lartcu fouqlo;
6:fli lD0r0m0tt0m06ti pitclcnüqtö tu[tn, tompDuio io muifs lDttDl0ifi oincito, Itfö

ihnon Iup0a pDltt(Ilr06tß tlu0ff00;
?:ft] iöttccrr iltarufouficu tüDmüstö ulfono;
8:fii tl)ttttturtlatö riitoittitr tolti tolrFcluifin toi:rtcu hlnpporie[ t0[i nüibeu t(rgio;
l):fli u:icttetcnäEtö io fiuirrourosto nictcntuifoiiia to[1i uurito funpIor{,itoor;
10:tli ficlefllö6tö tor-Fee(een nuuu[e fuil iitri toorten ülöörött)ltc p0if0[0.

4 .s. .ltuoftr 0r 0ir0 iDiitäruö m0t00u0rcr6i0 eifö iitö iieltö iao tufoon piebo

l)0[i mu0ri00x, t)oitfi ilüfte Di(Düör tDfö, i0tf0 cin0t itlc urotc0uoneeiecr pöüie.

lltuoonoifouo ou oltotuo toaiti; iog jofu ruocruoifturo urlcc riitelem[än, on t)rttr fifli
otffiofii trcti üictt0r00 Doi!: I[0f00u0rcc6tri:

ö os. ltufccn ci ioo ilnrou il)lrt0ion lulroo mernri DoiE sqh00i6t0l06t0; i0f0 ic
littcr taDo0hriii Dibcnnrtiffi tolii lt)bt)eurnrifii aiofit, on ic oirro fotiottqno fürfoqmficfii.

6 §. tuttchm0tt0lnurbc::to rröitö jtirier.ttlgiüülrtölö $06t00u x0rlr10iBtoon,
niirrfuin }Jlanli6fuuu l7 Döituäuä ruuolnc 18?!l onnctur t)leiicll t!0i[]0i6D0it0.0ietufifil
.31 §:löu nt'Uüs fo0ttt itltttöti.

loinool[o 26 päinönö Eommifuuto l§9.[.

lDoiuraishoitohq[[itus.

Kun laitos oli korkein kustan-
nuksin kuntaan saatu, siitä ei pääs-

syt eroon, vaikka halua olisi ollut-
kin. Se sitoi huoltotoiminnasta
päättävien kädet vuosikymmeniksi
eteenpäin. Uusien sosiaalipoliittis-
ten aatteiden mukaista huoltotoi-
minnan monipuolistamista oli siinä
tilanteessa vaikea toteuttaa. Vähi-
tellen vaivaistalot alkoivat kuiten-
kin muuttua luonteeltaan kunnal-
liskodeiksi, joissa hoidettavien pää-

ryhmänä olivat vanhukset.

Kotiaaustu ks et j a auo huo llon
organisointi

Vaikka vuoden 1.879 vaivaishoito-
asetuksessa asetettiin nimenomaisek-
si tavoitteeksi avohuollon minimoi-
minen vaivaistalojen avulla, kotiin
annettujen avustusten määrä ei

juuri laskenut. Vakinaisen kotiavus-
tuksen saajien osuus kaikista huol-
lonsaajista laski 1 89O-luvulta alka-
en sekä maalla että kaupungeissa,
mutta tilapäistä apua saavien osuu-
det pysyivät ennallaan. Kotiavus-
tuksen edellyryksenä oli, että avun-
saaja kykeni pitämään huolta itses-

tään. Avustuksia annettiin myös
vammaisten .ja vanhusten kotihoi-
toon silloin, kun näillä oli hoitaja
kotona. Vakinainen kotiavustus oli
niitä varten, jotka tarvitsivat avus-

tusta jatkuvasti, kun taas tilapäinen
avustus annettiin vain lyhyeksi
ajaksi kerrallaan, yleensä ohimene-
vään avuntarpeeseen.

Kotiavustuksen saajien enem-
mistönä olivat naiset. Heidän osuu-
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tensa vakinaisen kotiavustuksen saajista oli koko
maassa 1900-luvun alkuvuosina kaksi kolmas-
osaa, kaupungeissa perati 87 o/o. Tilapäisen koti-
avustuksen nauttijoista 52 o/o oli naisia. Täten
vaivaishoidon kaikissa huoltomuodoissa oli nais-
enemmistö. Avustusta saavien naisten keskimää-
räisen iän kohoamisesta ja ehkä myös naimatto-
mien osuuden lisääntymisestä kertoo se, että koti-
avustuksen saajien huollettavana olevien lasten

lukumäärä laski vuoteen 1910 mennessä puoleen
vuoden 1 890 määrästä.'(''

Kotiavustuksen saajien ja avustuksista päättä-
vän lautakunnan yhteys säilyi maaseudulla pit-
kään välittömänä. Anoja sai itse esittää asiansa

lautakunnan kokouksessa ja paattäjät puolestaan
saattoivat ottaa avunplytäjältä selvää tämän olois-
ta. Vaivaishoidon tarkastaja koetti kitkeä tämän
käytännön pois ja laati kuntia varten valmiin lo-
makkeen, jonka täyttäminen oli peräänkatsoja-
miehen tai kaitsijan tehtävä. Näin välitön yhteys
anojan ja päättäjien valilla olisi katkennur. Maa-
laiskunnissa kasiteltiin avustustapaukset räsrä

huolimatta 1800-luvun loppuun saakka pääasi-
assa suullisesti anojan läsnäollessa. Järjestelmä
muuttui vasta 1900-luvun alkupuolella, jolloin
kunnat alkoivat palkata virkamiehiä k<;yhainhoi-
totehtäviin.

Kotiin annettavien avustusten muoto alkoi
maaseudulla muuttua 1800-luvun kahden vii-
meisen vuosikymmenen aikana. Jyväavustusten
rinnalla yleisryivät .iauho- ja raha-avustukset. Syi-
nä muutokseen olivat rahatalouden tulo maaseu-

dulle ja maakauppojen yleistyminen. Avustuksi-
na alettiin antaa myös vaatetusta ja lääkeapuja.'63

Kaupungeissa avustusorganisaation uudistus
tapahtui kahta tietä. Ensimmäinen kulki kohti
virkavaltaistumista ja toinen kohti organisaation
hajautusta ja vapaaehtoisvoimien käyttöä. Kum-
mankin tarkoituksena oli tehostaa huollettavien
valvontaa. Helsingissä päävastuu huoltotoimin-
nasta annettiin vuoden 1BB0 uudistuksella palka-
tulle vaivaishoitohallituksen puheenjohtajalle, jo-

ta avustivat sihteerit ja katsastusmiehet. Myö-
hemmin organisaatiota johtamaan palkattiin toi-
mitusjohtaja. Tämpereella palkattiin l886 vai-
vaishoidon esimies, jonka tehtäväksi tuli paitsi pi-
tää vastaanottoa kansliassaan ja johtaa käytännön
huoltotoimintaa, myös toimia vaivaishoitohalli-
tuksen puheenjohtajana. Vuosisadan lopulla esi-

mies sai avukseen valvontamiehia ja elatehoidon
tarkastajan.

Kaupunkien kasvaessa vaivaispiirejä eli lain
mukaan peräänkatsomusalueita piti jatkuvasti li-
sätä. Kun niiden hoitaminen muutaman virka-
miehen ja vaivaishoitohallituksen jäsenten voi-
min kävi ylivoimaiseksi, piti toimintaan värvätä
lisää voimia. Avuksi otettiin ns. Elberfeldin iärjes-
telmä, joka tuli Suomessa ensimmäisena'käyt-
töön Oulussa. Kaupunki jaettiin useisiin vapaa-
ehtoisten piirimiesten johtamiin piireihin, joista
kukin puolestaan jakaantui useisiin kaitsijakun-
tiin. Näissä toimivat kaitsijat, joilla kullakin oli
huolehdittavanaan vain muutama avunsaajaper-
he. Helsinki siirtyi järjestelmään vuonna l}i6 ia
Tämpere 1909.

Helsingissä vapaaehtoisvoimia käytettiin aluksi
vain yhdessä ja vuodesta 1911 kolmessa piirissä.
Muut piirit hoidettiin palkattujen katsastusmies-
ten voimin. Tämpere sen sijaan jaettiin 15 piiriin,
joihin valittiin kaikkiaan 2\5 vapaaehtoista kait-
sijaa. Näistä valtaosa oli naisia, jotka rekrytoitiin
kaupungin hywäntekeväisyysyhdistyksistä. Kussa-
kin piirissä oli enintään l5 kaitsijakuntaa, jayh-
dessä kaitsi.iakunnassa sai olla enintään neljä
huollonsaajaperhettä. Järjestelmä toimi siten, emä

avunhakija kaanryi kaitsijansa puoleen, joka tutki
hakijan avuntarpeen ja lähetti tämän sekä oman
toimenpide-ehdotuksensa vaivaishoidon kansli-
aan. Päätöksen teki joko kanslian esimies itse tai
hän antoi päätösvallan piirimiehen ja kaitsijoiden
muodostamalle piirikokoukselle. Vahvistus pää-
tökselle haettiin vaivaishoitohallitukselta. Myön-
nerft avustukset toimitettiin piirimiesten välityk-
sella kaitsij oille, j otka j akoivat ne avuntarvitsijoille.
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Elberfeldin järjestelmän käy-
täntöön soveltamisessa koettiin
ongelmia. Kaitsijat olivat pää-

asiassa yhteiskunnan ylimpiin
ryhmiin kuuluvia naisia, joille se-

ka koyhien maailma että vaivais-
hoidon periaatteet olivat outoja.
Kaitsijat antoivat usein lisäavus-

tuksia avunsaajille omista varois-
taan, ja tätä taas virkailijat eivät
hyväksyneet. Seurauksena oli ris-
tiriitoja ja kaitsijoiden joukkoero-
amisia. Vähitellen järjestelmästä

sen puhtaassa muodossa luovut-
tiin.'6a Vapaaehtoistyöntekijät oli-
vat kuitenkin Elberfeldin järjes-

telmän myötä tulleet kunnalliseen
huoltoryöhön pyslwästi.

Huollonsaajille huoltotoimen
organisaation kehitrymistä tär-
keämpi asia oli avustusten suu-
ruuden muuttuminen. Kotiavus-
tusten huollonsaaj akohtaiset mää-

rät ovat paljon konkreettisempia
summia kuin vaivaistalon tai elä-

tehoidon huollonsaajaa kohden
Iasketut kustannukset, koska ne

maksettiin suoraan avunsaajalle.

Ne jos mitkä kertovat koyhyyden
arjesta. Kotiavustusten koko maa-

ta koskevat vuosittaiset huollon-
määrär nahdaan oheisesta asetel-Leskiöidit lopsineen olivot voivoishoidolle suuri ongelmo.

Jos leskellö oli ionkinloinen osumus, sootettiin ovustus on-
too eriloisino elinlorvikkeino, koupungeisso yleisesti
myös rohono. Usein perhe iouduttiin kuitenkin hojotto-
m'oon io perheeniöse,net sijoitettiin eri tahoille elötteelle

io ruodulle. Voivoistoloien yleistyttyö yksinhuoltojoöiti
soottoi pööstö lostensa konsso loilokseen. Koikki yksin-
huoltolot eivöt kuitenkoon muiden opuun turvoutuneet,
voon sinniftelivöt kovollo lyöllö perheelleen elonnon. Ku-
vosso leskiäiti lopsineen 1880 toi I B9)Juvullo.

saajakohtaiset
masta.'65

Vuosi

1890
1900
1910

Vakinainen
kotialrrstus

21,57 mk
36,53 mk
55,78 mk

Tilapäinen
kotiavustus

13,78 mk
23,16 mk
29,07 mk

Tilapäiset kotiavustukset olivat pieniä, koska
ne oli tarkoitettu väliaikaiseen, esimerkiksi sairau-
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den ja asenteiden muuttuessa myös työttömyy-
den aiheuttamaan avuntarpeeseen. Vakinaisen
kotiavustuksen sen sijaan piti turvatä.huollonsaa-
jan pyslvä toimeentulo. Talta kannalta määrät
olivat niin pieniä, että on vaikea ajatella, miten
niilla tuli toimeen. Vertailu alimpiin palkkoihin
valaisee asiaa. Keskimääräisen vakinaisen koti-
avustuksen osuus maatalouden naispuolisen päi-
väryöläisen keskivuosiansiosta oli vuonna 1890 6
prosenttia ja vuonna 1910 11 prosenttia. Kau-
pungeissa avustukset olivat suurempia kuin maa-

seudulla, mutta niin olivat elinkustannukset ja

palkatkin. Keskimääräinen vakinainen kotiavus-
tus oli Tämpereella 30 markkaa vuonna 1870, 56
mk vuonna 1890 ja 118 markkaa vuonna 1910.
Avustuksen osuus tekstiilitehtaan naisryöntekij än
keskivuosiansiosta nousi tänä aikana vajaasta 10

prosentista 1 7 prosenttiin.'6r'
On aiheellista kysyä, mihin tällaiset avustukset

riittivät. Eräs tapa vastata tähän on laskea, minkä
verran elintarvikkeita päivittäisellä avustusmäärd,l-
lä sai. Tämpereella edellä mainitut avustukset te-
kivät päivää kohden 8,2 penniä yuonna 1870 ja
32,3 penniä vuonna 1910. Jos koko päivittäisen
avustuksen käytti ruokaan, vallinneiden torihin-
tojen mukaan päiväavustuksella sai ruokatayaroita
seuraavasti: r67

1910

300 g ruisleipää = 8,4 p
5 dl maitoa = 6,5 p
200 g naudanlihaa = 12,4 p
20 gvoita = 5,0 p

32,3 p

Kun kaikkea avustusta ei voinut laittaa ruokaan,
vaan ainakin asuntomenot vaativat osansa, jäi ruo-
kavalio edellistäkin niukemmaksi. On kyseenalais-
ta, tuliko vaivaishoidon avustuksilla 1870-luvun
alussa edes yksi henkilö toimeen nälkiinrymättä.
Vaivaisen oli pakko hankkia joko lisäansioita tai
saada tukea sukulaisilta tai tuttavilta. Jos näihin ei

ollut mahdollisuutta, kerjuu oli viimeinen keino
selvitä hengissä. Sen sijaan l910luvun alussa avus-

tus ainakin kaupungeissa riitti tyydlttävästi yhden
ja vdlttävästi kahdenkin henkilon elatukseen. Kitu-
elämää vaivaisen elo silloinkin silti oli.

t870

200 g ruisleipää
3,5 dl maitoa

= 3,6p
= 4,6p

8,2 p
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Kans a la is k asu atu ks e I la i ts eu astuus e en

Vaivaishoidon tiukoin periaattein toimivaa huol-
tojärjestelmää täydensi merkittävästi monimuo-
toinen epävirallinen - yhteisöllinen ja yksiryinen -
auttamistyö. Teollistuminen ja kaupungistumi-
nen eivät hävittäneet perinteistä lähiyhteisöjen
keskinäistä auttamistoimintaa, vaan naapuri- ja
sukulaisapu sel«ä ryöyhteisöjen tuki olivat tärkeitä
sosiaalisen turvallisuuden perusmuotoja myös
kaupungeissa. Myös ryönantajan sosiaalinen toi-
minta laajeni teollisuuden alalla huomattaviin
mittoihin. Autonomian ajan jälkipuoliskolla yhä
merkittävämmäksi sosiaalisen turvan muodoksi
kohosi yhdisrysmuotoinen auttamistoiminta.

Yhdisrystoiminnalle autonomian kauden jalki-
puoli oli ennennäkemättömän lisääntymisen ai-
kaa. Kasvun taustalla oli edella kuvattu henkinen
murros, jonka myötä sääty-yhteiskunnan sijaan
alkoi hahmottua kansalaisyhteiskunta. Suoranai-
seen avustustoimintaan keskitryivät ennen kaik-
kea hyväntekeväisyysyhdisrykset j a uskon nolliset
järjestöt, mutta niiden ohella sosiaalista toimin-
taa harjoittivat omalla tavallaan myös yleiset aat-
teelliset kansalaisjärjestöt. Näistä merkittävimpiä
olivat raittius-, sivistys-, nuorisoseura-, osuustoi-
minta-, ammatti- ja ryöväenyhdistykset. Toisin
kuin alkuvaiheen hyväntekeväisrysyhdisrykset
yleiset kansalaisjärj estöt toimivat tasavertaisuuden
periaatteella ja pyrkivät itsekasvatuksen avulla
juurruttamaan jäsenistöön erilaisia kansalaishy-
veitä. Niissä sivisrys- ja kasvatuspyrinnöt kulkivat
kasi kadessa aineellisen puurreen poistamiseen
tähtäävän toiminnan kanssa.'6'

Tarkeä vaihe suomalaisen j oukkoj ärj estäyrymi-
sen historiassa alkoi l860- ja 187O-luvulla. Kun
ammattikuntalaitos lakkautettiin ja vapaar ryö-

markkinat syntyivät, työväestön kiinnittäminen
yhteiskuntaan tuli paljolti vapaaehtoisten yhdis-
rysten tehtäväksi. Vaikka yhdisryksiä vielä talloin
johtivat sääryläiset, myös qyöväestö ja yleensä rah-
vas kelpuutettiin mukaan toimintaan. Samaan ai-
kaan vapaiden yhdistysten perustamisen kanssa

virisi tehtaissa monimuotoinen sivisrys-, kulttuu-
ri- ja taloudellinen yhteistoiminta. Kaiken tämän
tarkoituksena oli saada rahvas huolehtimaan it-
sensä ja perheensä hywinvoinnista sekä tunte-
maan kuuluvansa suomalaiseen kansankokonai-
suuteen.

Uusi järjestäyrymisaalto pyyhkaisi yli Suomen
1BB0- ja 1890-luvulla. lJutta oli se, että alempiin
yhteiskuntakerroksiin kuuluvien aktiivisuus li-
säänryi ja monissa yhdisryksissä sääryläiset menet-
tivät johtoasemansa. Useat yhdistykset laajenivat
valtakunnallisiksi. Alkoi kansanliikkeiden aika.
Toiset liikkeet pitäyryivät tarkoin omalla toimin-
ta-alallaan ja välttivät politisoitumista ja kannan
ottamista yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Näihin
kuuluivat tehtaiden sivistysliike, nuorisoseuralii-
ke ja osittain myös osuustoimintaliike. Toisista
taas kehitryi voimakkaasti yhteiskunnallisia uu-
distuksia ajavia järjestöjä, joiden toimintaan sisäl-

tyi myös poliittisia tavoitteita. Tällaisia liikkeitä
olivat ryöväenliike, josta edellä on jo kerrottu, se-

kä raittiusliike.'n"
Raittiusliikkeestä tuli eräs Suomen 1800-luvun

jalkipuoliskon merkittävimmistä yhteiskunnalli-
sista liikkeistä. Sen pyrkimyksenä oli aluksi köy-
hempien kansanluokkien ja erityisesti ryöväestön
kansalaiskasvatus. Tävoitteena oli kansan moraa-
lin ja tapojen muuttaminen niin, että ihmisistä
kehitryisi velvollisuudentuntoisia yksilöitä, jotka
ottaisivat omakohtaisesti vastuun kansalaisina,
suomalaisen kansakunnan jäseninä. Liikkeen yh-
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teiskunnalliset vaatimukset rajoittuivat
hinnä alkoholipoliittisiin uudistuksiin. Raittius-
yhdistykset koottiin 1880-luvun lopuila valta-
kunnalliseksi keskusjärjestöksi, jota johti pitkean
suomenmielinen sivistyneistö puheenjohtajana
kansanvalistus- ja raittiusmies A. A. Granfelt.

Yhdisrysten ryr;lais- ja naisvalrainen jäsenistö

painosti kuitenkin järjestöä radikaalimpiin ottei-
siin, muun muassa yleisen ja yhtäläisen äänioi-
keuden seka kahdeksan tunnin työpäivän vaati-
muksiin. Paine Granfeltia kohtaan kasvoi, ja hän
erosi puheenjohtajan tehtävästä vuonna 1903.
Samalla päätryi fennomaanien valtakausi raittius-
liikkeessä. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin ryö-
väenliikkeeseen suopeasti suhtautunut ja siihen
myöhemmin liitrynyt Väinö Voionmaa. Hänelle
raittiuskysymys oli sosiaalinen kysymys ja sellai-
sena erityisesti työväen§symys.

Raittiusliikkeestä oli ryöväenliikkeen tavoin
fennomaanisen sivistyneistön holhouksessa kehit-
tynyt työväestön joukkojärjestäytymisen keskei-
nen kanava. Sillä oli tärkeä osuus ryöväesrön
maailmankuvan ja uuden identiteetin muodosta-
jana. Tyolaiset eivät omaksuneet liikkeessä pel-
kästään raittiuden ihannetta, vaan myös uuden
kansalaismoraalin muut ainekset: itsevastuun,
ahkeruuden ja säästäväisryden.'7u

Hyu änte k ij ät laaj entdu at k e ruttääns ri

Hyväntekeväisyysj ärjestöistä ensimmäisiä olivat
rouvasväenyhdisrykset. Niitä oli alettu perustaa jo
lB4O-luvulla, kuten edellä on kerrottu, ja vilk-
kaimmin yhdistyksiä syntyi 1850- ja 1850-luvul-
la. Niitä oli tämän jalkeen useimmissa maan kau-
pungeissa. Alkuvaiheessa rouvasväenyhdistykset
keskitryivät "kainojen köyhien', lähinnä puutree-
nalaisten naisten ja lasten avustamiseen, mutta
pian niiden toiminta laajeni alkeiskoulujen ja las-

tenhuoltolaitosten perustamiseen ja ylläpitoon.
Koulut siirtyivät kansakoululaitoksen 1860-lu-

alussa lä- vulla alkaneen yleistymisen myötä kuntien vas- 
i

tuulle, mutta huoltolaitokset pysyivät yhdisrysten
alaisuudessa.

Oli tavallista, että rouvasväenyhdistykset pe-
rustivat lastenkoteja, joissa turvattomat lapset sai-

vat hoivaa, kasvatusta ja opetusta. Lastenkodeista
huomattava osa oli tarkoitettu pelkästään tai pää-
asiassa ryttöjen hoitamiseen. Yhdisrykset perusti-
vat myös kutoma- ja kasityökouluja sekä van-
hainkoteja. Rouvasväen toimintaan liitryi voima-
kas holhouksen ja moraalisen kasvatuksen tavoite.
Yhdisrysten jäsenistö oli yläluokkaista, mikä nä-
kyi säätyhenkisenä asenteena avuntarvitsijoita
kohtaan. Vaikka uusien yhdisrysten perustamis-
tahti alkoi vähitellen hiljentyä 1870-luvulta alka-
en, rouvasväen yhdisrystoiminta j atkui akti ivise-
na pitkalle maan itsenäistymisen aikaan saakka.

Rouvasväenyhdistysten ohella hyväntekeväi-
slyttä harjoittivat vuosisadan lopulla monet
muutkin naisjärjestöt. Valtakunnalliseksi näistä
järjestaytyi ensimmäisenä, vuonna 1 B 84, Suomen
Naisyhdisrys. Yhdisrylaen tavoitteena oli naisten
aseman parantaminen ja kodinhoidon kehittämi-
nen. Monet sen paikallisyhdisryksistä tukivat
köyhien perheiden lastenhoitoa, pitivät ylla las-

tenhuoltolaitoksia sekä avustivat vanhuksia ja sai-

raita. Kodinhoidon tukemiseen keskitryivät myös
marttayhdisrykset, joista ensimmäiset saivat al-
kunsa vuonna 1899. Martat järjestivät vararto-
mille perheenäideille tilaisuuksia kesävirkistyk-
seen, koululaisille ruokailumahdollisuuksia ja

nuorille harrastustoimintaa. Vuosisadan vaihteen
j älkeisinä vuosina perustetuisra naisj ärj estöistä ak-
tiivisinta huoltotyötä harjoittivat Sosialidemo-
kraattisen ryöläisnaisliiton ja Suomalaisen naislii-
ton paikallisyhdistykset.'''

Naisjärjestöjen auttamistoiminnan pontimina
olivat alkuvaiheessa sivisryneistön kansallinen ja
sosiaalinen herääminen sekä naissivisryskysymys,
mutta vuosisadan lopulla naisasialiikkeen nousu
ja järjestöjen jäsenrakenteen laajeneminen yhdis-
tivät sosiaalisen toiminnan pyrkimykseen paran-
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Yksityistö hyvöntekevöisyyttö olkoivot I 800Juvun iälki-
puolello horioittoo noisioriestöt, uskonnolliset yhdistyk-
sel jo monet yleiset hyväntekevöisyysyhdisfykset. Nör-
den ohella merkittövöö outtomislyötö tekivöt erööt yksi-
tyishenkilöt, jotko jörjestöihin kuulumotto omistivot elö-
mönsö hyvöntekevoisyydelle. Tölloisen toimelioisuuden
tulokseno syntyi Kotikollio, joko oli erös Helsingin von-
himmisto suomenkielisistö lostentorhoisfo. Se sai olkunso
neliöstö huoneesto, iotko nuori loslentorhonopettoiotor
Therese Wuorenheimo vuokrosi 1903.75 losto soi Frö-
belin oppien mukaislo hoitoo io kosvotusto oluksi neliö
tuntio pöivössö. Moksu, iohon sisöltyi myös oterio, oli
5 penniö pöivössö eli noin kymmenesoso \ömiehen
tunlipolkosto. Köyhirt vopoutettiin moksusto.

taa naisten asemaa ja oikeuksia yleensä. Naisten
järjestötoiminta yhteiskunnallistui ja valtakun-
nallistui. Naisten vahvaa panosta hyväntekeväi-
syystoiminnassa selittää se, että yksiryiset yhdis-
tykset olivat vielä vuosisadan vaihteessa naisten
ainoa yhteiskunnallisen osallistumisen väylä. Jul-

kinen hallinto oli edelleen vain miesten maailma.
Naisten hyväntekeväisyystyön rinnalla virisi

kristilliseen lähimmäisenrakkauteen nojaava aut-
tamistoiminta. Kirkollisissa piireissä kaytlin t 800-
luvun puolivälissä vilkasta keskustelua kirkon teh-
tävien laajentamisesta kristilliseen laupeudenryö-
hon. Pohjan keskustelulle oli antanut herännäi-
syyden vaikutuksesta vuosisadan alkupuolella voi-
mistunut uusi uskonnollinen ajattelu, jossa koros-
tuivat yksilöllinen uskonkokemus, ihmisten tasa-

vertaisuus ja vastuu vähempiosaisista. Kirkon pii-
rissä vahvistui kristillis-sosiaalinen ajattelutapa.
Sen ensimmäinen l«äytännön ilmaus oli Suomen
Lähetysseuran perustaminen vuonna 1 B5B.

Ulkolahetyksen rinnalle ryhdyttiin suunnitte-
lemaan sisälähetystoimintaa. tvoitteena oli te-

hostaa ja yksilollistää sielunhoitoa, laajentaa seu-

rakunnallista maallikkoryötä ja käynnistää kirkon
sosiaalinen auttamistyö. Viimeksi mainitun tuli
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kohdistua eriryisesti vammaisiin, vankeihin, alko-
holisteihin ja epäsiveellisyyteen langenneisiin nai-
siin. Läherystoimintaa katsottiin tarvittavan eni-
ten kaupunkien ryöväestön asuma-alueilla. Hanke
sisälähetysseuran perustamiseksi eteni niin, että
seuran sääntöehdotus jätettiin senaatille vuonna
1850. Kirkon johto pelkasi kuitenkin sisäläherys-

toiminnan synnyttävän haj aannusta kirkon pii ris-
sä. Tirrun tuomiokapituli antoi asiasta kielteisen
lausunnon, milla oli se vaikutus, että keisari hyl-
käsi seuran perustamista koskevan anomuksen.
Pyrkimykset kristillis-sosiaalisen työn kehittämi-
seksi Suomen kirkon piirissä vaimenivat tämän
jälkeen ja voimistuivat uudelleen vasta vuosisa-
dan lopulla.'"

Kristillis-sosiaalinen työ eteni kuitenkin yksi-
tyisen aloitteellisuuden varassa. Ensimmäisenä

Työtuvot olivot monille lopsille voihtoehfo kerluullo kul-
kemiseen. Voihtoehto oli vorsin houkuttelevo, sillö nöissö
yksityisten yllöpitömissö pöivöloitoksisso lopset soivot
työntekoo vostoon lömpimön oterion io lempeön kohte-
lun.

tältä pohjalta lahti liikkeelle diakoniatyö. Se oli
saanut alkunsa Saksan Kaiserswerthiin vuonna
I 836 perustetusta diakonialaitoksesta. Suomessa

diakoniatyön alkuunpanija oli Aurora Karamzin,
joka Kaiserswerthissä vierailtuaan lahjoitti perus-
pääoman vuoden 1867 lopussa toimintansa aloit-
taneelle Helsingin diakonissalaitokselle. Kaksi
vuotta myöhemmin perustettiin diakonissalaitos
Viipuriin, ja vuosisadan lopulla aloittivat toimin-
tansa Oulun ja Sortavalan diakonissalaitokset.
Laitoksiin kuului sairaala, lastenkoti, joskus
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-

Ylei set hyvöntekevöi syysyhdistykset keskittyivöt I 800-lu-
vun lopullo noisfen io losten outtomiseen. Merkittävöo
työtö töllö olollo teki Bornovärdsföreningen i Finlond,
lollo oli muun muosso öiti- io lopsikoti Helsingissö (kuvo).
Yhdistys toriosi yhteistyötö oviottomien losten huollon
iäriestömisessä Helsingin kayhainhoitohollitukselle, mut-
to tor'1ous ei soonut vostokoikuo. Lopulto Bornovördsfö-
reningen löysi yhteistyökumpponin koupungin terveys-
loutokunnosto.

useampiakin, ja eräissä myös vanhainkoti. Lai-
tokset valmistivat diakonissoja, joiden tehtäväku-
vassa yhdisryivät hengellinen, sairaanhoidollinen
ja sosiaalinen työ. Diakonissat löysivät työkent-
tänsä seurakuntarFöstä, yhdisryksistä ja kuntien
vaivaishoidosta. ''l

Uskonnollisten yhdistysten hyväntekeväis1y-
den merkitys alkoi kasvaa l880-luvulla. Maan
suurimpiin kaupunkeihin perustettiin vuoden
1883 jälkeisinä kahtena vuosikymmenenä kau-
punkilaherykset, jotka pyrkivät hengellisen ja ai-
neellisen hadan poistamiseen. Kaupunkilähetyk-
set pitivät yllä lastenkoteja, -seimiä )a -tarhoja,
kesäsiirtoloita, vastaanottokoteja ja työtupia. Ne
harjoittivat myös laajaa avustustoimintaa, ja niillä
oli palveluksessaan diakonissoja ja kaitsijoita.
Myös Pelastusarmeija, joka aloitti toimintansa
Suomessa 1889, harjoitti uskonnollisen toimin-
tansa ohella hyväntekeväisyysryötä. Sen ryö koh-
distui lasten ohella vaikeuksiin joutuneiden ai-
kuisten auttamiseen. Näitä varten Pelastusarmei-
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jalla oli slummiasemia ja turvakoteja. Laajaa las-

tenhuoltotyötä tekivät myös metodistiseurakun-
nat sekä NNKY:n ja NMKY:n osastot.rT4

Yksiryistä hywäntekeväislyttä alkoivat 1 BBO-lu-
vulta alkaen harjoittaa naisjärjestöjen ja uskon-
nollisten yhdisrysten ohella monet yleiset h1wän-
tekeväisyysyhdisrykset. Niiden toiminta keskittyi
voimakkaasti lastenhuoltoon. Aluksi yhdistykset
perustivat lasten työtupia ja lastenkoteja, 1890-
luvulla alkoi Iastentarhojen perustamisvaihe,
1 900-luvun alussa käynnistyi kesäsiirtolatoimin-
ta ja samaan aikaan saivat alkunsa suojelukasva-
tuslaitokset.

Lasten työtupiin oli saatu malli nälkävuosien
työhuoneista. Työtupia perustivat 1870- ja 1BB0-

luvulla suurimpiin kaupunkeihin yksiryiset yh-
distykset, jotka saivat yleensä kaupungin tukea.
TyOtuvilla taisteltiin kerjuuta vastaan ja opetettiin
lapset ahkeraan ryöntekoon. Ne olivat useimmi-
ten päivälaitoksia, joissa monille lapsille tarjoutui
mahdollisuus päivän ainoaan lämpimään ateri-
aan. Lastenkoteihin taas otettiin huoltajaa vailla
olevia lapsia vakinaisesti kasvatettaviksi. Lasten-
kotien aikaansaamista yarten kaupunkeihin pe-
rustettiin lB80-luvulta alkaen lastensuojelu- ja
lastenkotiyhdisryksia, joista jotkut laajenivat val-
takunnallisiksi. Yhdisrykset perustivat myös joita-
kin turvakoteja, joissa turvattomat lapsensynnyt-
täjät saattoivat asua yhdessä lastensa kanssa.

Lastentarhoista ensimmäiset synryivät jo 1 BB0-

luvulla, mutta varsinainen läpimurto tapahtui
seuraavalla vuosikymmenellä. Helsingin Unio-
ninkadulla avattiin lastentarha varakkaampien
yhteiskuntaluokkien lapsia varten 1882. Laitok-
sen yhteydessä alkoi myös lastenhoitajakoulutus,
josta kehittyi myöhemmin lastentarhanopettaja-
koulutus. Työväestön lapsia varten tarkoitettujen
tarhojen perustaminen lahti liikkeelle Helsingissä
lBBB toimintansa aloittaneesta kansanlastentar-
hasta. Alkuvaiheen tarhoista on mainittava vielä
1890 aloittanut Ebeneserkoti, johon kuului tar-
han lisäksi lastenseimi, koululasten päiväkoti ja

lastentarhanopettajaseminaari. Lastentarhoj a piti-
vät yllä kannatusyhdistykset ja säätiöt, ja 1900-
luvun alusta alkaen myös teollisuuslaitokset al-
koivat perustaa päivähoitopaikkoja työntekijöi-
densä lapsille.

Kesäsiirtolatoiminta alkoi vilkastua vuosisadan
vaihteessa. Siirtoloita perustivat naisjärjestöt, us-

konnolliset yhdistykset sekä erilaiset yleiset hy-
väntekeväislysyhdistykset. Myös opettaj aj ärj estöt
olivat toiminnassa aktiivisia. Opettajat sai mu-
kaan heidän huolensa koululaisten heikosta ter-
veydentilasta, jota pahensi lasten kesätyö. Täus-
talla oli aikakauden kasitys kaupunki-ilman ja
-ympäristön epäterveellisestä vaikutuksesta lap-
siin. Lasten heikon terveydentilan ja runsaan lap-
sikuolleisuuden ehkaisemiseksi perustettiin vuo-
sisadan alussa myös maitopisarayhdisryksiä. Nii-
den tarkoituksena oli antaa sopivaa ravintoa sel-

laisille koyhan kansan imeväisikäisille lapsille, joi-
den äidit eivät voineet imettää.r7t

Suojelukasvatuslaitosten perustamiseen oli syy-
nä yleinen huoli kaupunkilasten pahantapaisuu-
den lisäänrymisestä. 1 9 1 O-luvulla yksityiset järjes-
töt panivat alulle useita poika- ja ryttökoteja, joi-
hin otettiin siveellisesti harhaan joutuneita ja
huonohoitoisia lapsia ja nuoria. Myös aikuisiin
kohdistunut siveellisyysryö aloitettiin vuosisadan
alussa. Keskeisellä si.ialla tässä oli vuonna 1905
perustettu Suomen Valkonauhaliitto paikallisyh-
disryksineen. Valkonauhaliitto toimi uskonnolli-
sella pohjalla, ja sen eriryisenä tehtävänä oli ohja-
ta prostituoituja kunnialliseen työntekoon.
Vuonna 1869 perustettu Suomen Vankeusyhdis-
tys puolestaan tuki vankien perheitä ja auttoi va-
pautuneita vankeja muun muassa pitämällä mies-
ten yömajaa.

Yksiryinen hyväntekeväisrys ulotti toimintan-
sa 1800-luvun loppupuolella myös vanhuksiin,
sairaisiin ja vammaisiin. Kaikkiaan yhdistysten
auttamistoiminta laajeni vuosisadan alkuun men-
nessä varsin merkittäviin mittoihin. Sen koko
laajuudesta on kuitenkin mahdotonta saada tark-
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kaa kuvaa. Suurin merkirys hyväntekeväisyydella
oli lasten laitoshoidon yllepitajana. Vaivaishoidon
tarkastajan vuonna 1903 kokoaman tilaston mu-
kaan kaupunkien lastenhuoltolaitoksista 69 oli
yksityisten vastuulla, 13 oli kuntien tai valtion
hoidossa ja yhdestä piti huolta seurakunta.'76

Vuosisadan vaihteessa yksityinen hyväntekeväi-
slys muuttui selvästi luonteeltaan. Sitä ryhtyivät
harjoittamaan muutkin kuin "vallasväkeen" kuu-
luvat, esimerkkinä Sosialidemokraattinen ryöläis-
naisliitto. Samalla harrastamisesta alkoi tulla am-
matillista toimintaa. Hyväntekeväisyys-sanaa alet-
tiin vierastaa ja sen sijaan ryhdyttiin puhumaan
yksiryisestä huoltotoiminnasta. Yhdisrykset l<;ysi-

vät ryökenttänsä sieltä, mihin julkinen valta ei

otettaan ulottanut. Kunnat avustivat mieluum-
min yksiryisten yhdisrysten toimintaa kuin laa-
jensivat omaansa. Toisaalta kuntien ja järjestöjen
välille kehittyi monimuotoista yhteistyötä, esi-

merkkinä edellä mainittu Elberfeldin järjestelmä.
Yksiryisen huoltotyön harjoittajat seurasivat ul-
komaisia aatevirtauksia ja toimintatapoja, ottivat
niistä mallia ja toimivat näin esikuvana julkiselle
huoltotoiminnalle.'"

Keskinäisen auun alku

TyOvaki ei ryyrynyt vain "ylhäältä" annettuun
apuun, vaan ryhryi 1800-luvun lopulla yleisen
järjestäytymisensä myötä kehittämään erilaisia
vastavuoroisuuden periaatteelle perustuvia oma-
avun muotoja. Heikki §7aris on sisällyttänyt ryö-
väen oma-apuun naapuriavun ja muun lähiavun,
avustuskassat, lakkorahastot, kulutusosuuskun-
nat, työväen säästökassat sekä osittain myös am-
matilliset j ärj estöt j a ryöväenyhdisrykset.' "'W'ariksen mainitsemista oma-avun muodoista
apu- eli avustuskassoilla oli suurin merkirys ryö-
väestön sosiaalisen turvan kannalta. Kassat olivat
yhteisöjä, jotka pyrkivät keskinäistä henkilöva-
kuutustoimintaa harjoittamalla takaamaan jäse-

nilleen ja näiden perheille pysyvän suojan sosiaa-

lisia riskejä vastaan. Eri kassarFyppejä olivat sai-

raus-, hautausapu-, eläke-, eroavustus- ja ryöttö-
myyskassat sekä avustusrenkaat. Jasenistolla oli
maksunsa suorittamalla oikeus saada kassalta kor-
vausta sääntö.ien määrittelemissä tilanteissa. Kas-
satoiminnan vakuutusluonne ja jäsenten oikeus
avustukseen erottivat keskinäisen avun yhteisöt
vaivaishoidosta, .ionka apu oli päättäjän vapaassa

harkinnassa. Kaupallisista vakuutusyhtiöistä kes-
kinäiset yhteisöt erosivat siinä, että ne eivät tavoi-
telleet voittoa, vaan toimivat itsekannattavuuden
periaatteella.

Keskinäislyteen kuului, että jäsenilla oli tasa-

vertainen oikeus osallistua yhteisön päätöksente-
koon ja hallinnon valvontaan. Keskinäisen avun
yhteisöille oli ominaista lisäksi jäsenisrön kiinteä
sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja yhteisön jäsenil-
leen asettamat tiukat velvoitukset. Viimeksi mai-
nitut piirteet erottivat keskinäisen avun yhteisöt
vapaista yhdistyksistä. Työttömryskassat erkaan-
tuivat keskinäisryden periaatteista vuonna 1917
säädetyn ryöttömyyskassa-asetuksen myötä. Tä-
män jälkeen keskinäisen avun yhteisöistä tärkein
merkitys on ollut sairaus- ja eläkekassoilla.

Itse keskinäisyyden periaate, mutualismi, on
kuitenkin vanhempaa perua kuin teollistuminen.
Keskinäinen apu on maailmanlaajuinen ilmiö,
.ionka varhaisimpia muotoja olivat vel.i eysj ärj estöt
ja killat. Yleisimmin mutuaalista auttamistoimin-
taa harjoittivat käsityöläiset, joiden ammamikun-
tiin kuului yleensä apukassa. Teollistumisen aika-
na keskinäinen apu kehittyi eri maissa monimuo-
toisiksi järjestelmiksi. Tirnnetuimpia näistä olivat
Ison-Britannian "friendly societies", Ranskan
"socidtds de secours mutuels", Saksan "Hilßkas-
sen", Yhdysvaltain "Odd Fellows" ja Etelä-Ame-
rikan "socorros mutuos". Keskinäisen avun yh-
teisöillä on ollut monissa maissa tärkeä asema so-

siaalisen turvan kokonaisuudessa toisen maail-
mansodan .ialkeiseen aikaan saakka. Suomeen
mutualismin vaikutteet ovat tulleet pääasiassa
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Suomen ensimmöinen iehdoskosso perustetliin Finloyso-
nin tehtoollo Tompereello vuonno 1846. Kosson ensim-
moisistä söännöistö nöhdöön, elfö vorhoisvoiheen teh-
doskossol rinnostettiin seurokunnolliseen voivoishoitoon.
Vokuutusperioote jo keskinöisyys juurtuivot kossotoimin-
toon vöhitellen I 800-luvun iölkipuolello.

Saksasta, Ruotsista ja Isosta-Britanniasta.''"
Suomessa keskinäisen avun "esihistoria" eli

ammattikuntakausi on varsin vaatimaton. Käsi-
työläisten .järjestäyryminen käynnistyi vasta
vuonna 162l sdddetyn ammattikunta-asetuksen
myötä. Ammattikuntien määrä kasvoi hitaasti, ja
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Arustuslaji

Yleiset YleisetKäsiwöI.
Tehdas- työväen kasityol.ammätti-

kassat kassat kassat kassat

17OO-luvulla niitä oli maassa vain muutama
kymmenen. Esiteolliselta ajalta olivat peräisin
myös rautaruukkien seppienkassat sekä kaupun-
kien kauppiaiden ja ryömiesten apukassat. Am-
mattikuntalaitoksen 1B6B tapahtuneen lakkaut-
tamisen jälkeenkin monet kasiryr;laisten ammat-
tikassat jatkoivat toimintaansa. Näiden lisäksi pe-
rustettiin yleisiä kasiryolaiskassoja. Teollistumisen
alettua syntyi nopeassa tahdissa tehdaskassoja, ja

180O-luvun lopulla perustettiin myös yleisiä työ-
väenkassoja sekä avustusrenkaita. ""

Ensimmäiset tarkat tiedot avustuskassoista si-
sälryvät August Hjeltin edellä mainitun ryöväen-
vakuutuskomitean toimeksiannosta laatimaan
selvirykseen. Sen mukaan vuonna 1BB9 Suomessa

oli 127 avustuskassaa, joissa oli vajaa 17 000 jä-
sentä. Kassoista l3 oli perustettu ennen vuotta
1800 ja 25 vuosina lB00- 1869. Loput eli 89 oli
saatettu alkuun 1870- ja lBB0-luvulla. Kassat ja-
kautuivat vuonna 1889 eri rwppeihin taulukon
2.14 mukaisesti.

TAULUKKO 2.14.

Auustuskassoj eru jakautuminen bassatypin ja auus-

tuslajin mubaan uuonnt 1889"'

Sairaus 14

Hautaus
Sairaus, hautaus 19

Sairaus, eläke B

Hautaus, eläke
Sairaus, hautaus, eldke 18

El:ike 13

Yhteensä kassoja 72 14 24 17

Kassatyypeistä vanhin oli käsityöläisten am-
mattikassa. Se oli eräänlainen jäänne ammatti-
kuntakaudelta ja tarkoitettu vain saman kasiryc;-
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ammatin harjoittajille. Ammattikuntakaudella
kassojen avustukset olivat olleet pääasiassa hau-
tausapu.ia, leskien ja orpojen avustuksia sekä vä-
hemmässä määrin sairausavustuksia. Elinkeinova-
pauden aikakaudellakin ammattikassat keskitryi-
vät enimmäkseen hautausavustuksiin, mutta an-
toivat jonkin verran myös sairausapuja. Vaikka
ammattikuntiin kuuluminen oli ollut aikanaan
pakollista kasityon ammattilaisille, niin ammatti-
kassoista suurin osa oli 1B8O-luvun lopulla va-
paaehtoisia. Sen sijaan yleiset käsityöläiskassat

olivat useimmiten pakollisia kaikille saman paik-
kakunnan eri alojen kasityolaisille. Niiden pää-
asiallinen avustusmuoto oli eläke, jolla turvattiin
vanhoiksi tulleiden ammattilaisten sekä näiden
kuoltua leskien ja lasten elämisen mahdollisuu-
det.

Tehdaskassat olivat jo I B80-luvun lopussa suu-
rin kassaryhmä. Niiden .iäsenistön osuus oli yli
kolme neljäsosaa kaikista kassoihin kuuluvista.
Ne olivat myös avustuslajeiltaan monipuolisim-
pia, sillä ne myönsivät yleisesti sairaus- ja hau-
tausavustuksia sekä elakkeita. Avustuskassan teh-
taaseen perusti 18OO-luvulla yleensä työnantaja,
mutta myös ryöntekijät olivat alusta alkaen mu-
kana kassan asioista päättämässä. Valtaosa tehdas-

kassoista oli pakollisia kaikille tehtaan ryönteki-
jöille. Niistä vanhin oli vuonna 1846 Tämpereella

perustettu Finlaysonin puuvillatehtaan työväen
sairaus- ja eläkekassa.

Tehdaskassan malli saatiin Suomeen Saksasta,

ilmeisesti Finlaysonin johtajaksi 1 83O-luvulla tul-
leen saksalaissyntyisen Ferdinand Uhden vaiku-
tuksesta. Saksassa "Fabrikskassen" eivät kuiten-
kaan saavuttaneet yhtä hallitsevaa asemaa kuin
Suomessa, vaan siellä avustuskassoja perustettiin
paitsi työpaikoittain, niin myös asuinalueittain
sekä puolueiden ja ammattiyhdisrysten toimesta.
Avustuskassojen määrä oli Saksassa huipussaan
vuonna lBB5, .iolloin kassoja oli noin 1800.
Myös Ruotsissa omaksuttiin saksalaisen tehdas-
kassan malli, mutta siellakin avustuskassojen kirjo

oli laajempi kuin Suomessa. Kassoja perustivat
monenlaiset yhdisrykset, ja ensimmäinen valta-
kunnallinen kassa syntyi raittiusliikkeen yhtey-
teen 1892. Suuren suosion Ruotsissa saavuttivat
ns. sadanmiehen yhdisrykset. Niissä oli nimen
mukaisesti sata jäsentä, joilta kerättiin maksut
erikseen kunkin sairaus- ja kuolemantapauksen
yhteydessä. Ruotsissa oli vuonna 1910 avustus-
kassoja ka|r}riaan 2426.

Suomessa yleisten työväenkassojen vähäisyy-
teen vaikuttivat kaupunkien pienuus, tehdasyh-
teisöjen sulkeutuneisuus ja työväenliikkeen myö-
häsynryisyys. Päinvastoin kuin tehdaskassat yleiset
työväenkassat olivat vapaaehtoisia ja niihin sai

liittyä tavallisesti kuka tahansa paikkakunnalla
asuva henkilö. Monet niistä perustettiin Suomes-
sakin ryöväenyhdisqysten yhteyteen. Näistä van-
hin ja merkittävin oli Helsingin työväenyhdisryk-
sen yleinen sairas- ja hautauskassa vuodelta lBB5.
Perustajina toimivat myös ammattiosastot ja rait-
tiusseurat. Yleiset ryöväenkassat myönsivät sai-
raus- ja hautausavustuksia, mutta eläkkeisiin nii-
den resurssit eivät juuri riittäneet. Sairausavus-
tukset olivat sekä tehdaskassojen että yleisten ryö-
väenkassojen tärkein avustusmuoto. Ero kasiry<i-
läisten turvan rarpeeseen oli selvä: ryöläisille rär-
keintä oli suojautua sairauden aiheuttamaa tila-
päistä turvattomuutta vastaan.

Yleisten ryöväenkassojen alkumuotona olivat
brittiläiset "friendly societies", ystävyysyhteisöt,
joita alettiin perustaa eri asuinalueille jo 1600-lu-
vun lopulla. Ne jakaantuivat eri tyyppeihin, pää-

ryyppeinä "kartuttavat yhteisöt" ja "jakavat yhtei-
söt". Ensin mainitut kokosivat pääomaa ja jakoi-
vat jäsenille varoja vain avustusten muodossa.

Niistä muodostui suuria valtakunnallisia järjestö-
jä, jotka olivat mallina monien muiden maiden
kassaj ärj estelmille. "Jakavat yhteisöt" sitä vastoin
olivat pieniä paikallisia apukassoja. Niiden varoja
ei kartutettu, vaan vuoden lopussa avustuksista
yli jääneet varat jaettiin jäsenten kesken. Osa jä-

senmaksuista saatettiin kuitenkin tallettaa kunkin
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Tehtoiden omistoiot huolehtivot l S))Juvullo työnteki-
iöistöön kokonoisvoltoisesti. He perustivot vöelleen
osunto'1o, pesutupio, ruokoloito, soiroshuoneito, koulu-

io, kiriostoio io lopo kirkkoio. Työnontoiot tukivot oluksi
voimo.llisesti myös työvöestön ovustusko2soio, io,joisso-
kin tehtoisso tukeminen iotkui vielö l9)OJuvun alkupuo-
lelloki n. - Aktiebologet Wolkiokosken Tehtoitten Soiros-
jo Houlousopul<osso vuokrosi työnontoion tukemono io
toiseno toimintovuonnoon I 900 soiroshuoneen. Toimin-
to iohti omon soiroolon rokentomiseen 1922, io työnte-
ki iäi n ovu stu sko sso yllö piti soi roolotoi nto kol me vuosi-
kymmentö, kunnes uusi Volkeokosken sairoolo oloitti toi-
mintonso.

jäsenen henkilökohtaiselle tilille vanhuudenva-
raksi. Ystävyysyhteisöj en kokonaismäärä oli Eng-
lannissa ja \üTalesissa 1800-luvun alussa noin
9700 ja jäsenmäärä noin miljoona. Vuosisadan
lopussa jäseniä oli 5,5 miljoonaa, toisen maail-
mansodan aikaan 8,7 miljoonaa ja vielä vuonna
I 9BB kolme miljoonaa.''2

Avustuskassojen toimintaperiaatteet olivat
Suomessa 1800-luvulla kirjavat. Hjeltin kokoa-
mista tiedoista ilmenee, ettei kaikilla kassoilla
ollut kirjoitettuja sääntö.iä lainkaan ja laaditutkin
säännöt olivat yleensä ylimalkaisia. Säännöistä
kay kuitenkin ilmi, että yleisin este kassan jäse-

neksi pääsemiselle oli korkea ikä, eräissä tapauk-
sissa myös heikko terveys ja huono maine. Teh-
daskassan jäseneksi pääsi vain tehtaassa työssä

oleva henkil<;. Jos jäsen erosi tai erocettiin teh-
taasta, hän menetti kassajäsenyytensä ja samalla
kassaan maksamansa varat sekä oikeuden avus-
tuksiin. Tama periaate turvasi kassojen taloudelli-
sen aseman, mutta jäsenten sosiaaliselle turvalli-
suudelle silla oli epäedullinen vaikutus.

Uusi jäsen joutui odottamaan oikeutta sai-
rausavustuksiin muutaman kuukauden, mutta
eläkekassassa piti olla jäsenenä yleisimmin 10

vuotta, jotta sai oikeuden hakea eläkettä. Eläk-
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keelle pääsy vaati luonnollisesti myös määrättyä
ikää tai todettua työhön kykenemättömyyttä.
Sairausavustusten maksamista edelsi yleensä vii-
kon mittainen karenssiaika, jonka jäsen joutui
ensin sairastamaan omalla kustannuksellaan. Sai-

rausavulla oli myös enimmäisaika, joka oli useim-
min määritetry kolmeksi kuukaudeksi. Kassat

saattoivat tosin myöntää siihen lisäaikaa tai siir-
tää pitkään sairastaneen eläkeavun piiriin.

Avustusten määristä ja jäsenmaksujen suuruu-
desta annettiin säännöissä vain yleisohjeita. Teh-
daskassoissa maksujen ja avun suuruus oli sidottu
tavallisesti palkkaan, mutta toisinaan varsinkin
avustuksiin vaikuttivat myös sukupuoli ja per-
heellisyys. Viimeksi mainituissa tapauksissa naiset

saivat pienempiä avustuksia kuin miehet. Jäsen
maksoi kassalle yleensä l-2 o/o palkastaan ja sai

sitä vastaan sairauden sattuessa päivärahaa, jonka
suuruus oli noin puolet päiväpalkasta. Elakkeet
vastasivat keskimäärin neljäsosaa ansioista. Käsi-
ryöläiskassoissa ja yleisissä työväenkassoissa jäse-

net saattoivat itse määrätä maksujensa - ja näin
myös avustustensa - suuruuden.'ur

Avustuskassojen asioita hoiti jäsenten keskuu-
destaan valitsema hallitus. Tehdaskassoissa halli-
tuksen jäsenet valittiin yleensä tehdasosastoittain,
ja valitut pysyivät tehtävässään yleensä pitkään,
monet vuosikymmenien ajan. Työnantajan vai-
kutus oli tehdaskassoissa aluksi voimakas. Halli-
tuksen puheenjohtajana toimi useimiten tehtaan
johtaja tai tämän määräämä virkailija, ja myös
kassan varoja hoiti yleensä joku virkailijoista.
Kassojen ylin päättävä elin oli vuosikokous. Kä-
sityöläiset kokoontuivat perinteisesti kahdesti
vuodessa "arkunavajaisiin", joissa tarkastettiin
kassan tilit, myönnettiin avustulaia ja lainoja sekä

nautittiin alkoholitarjoilusta. Tehtaissa kassojen

vuosikokouksista muodostui 1 BB0-luvulta alkaen

suuria joukkokokouksia, joissa saattoi olla läsnä

satoja jäseniä. Kokouksissa käsiteltiin sääntömää-

räisten asioiden ohella laajasti avustustoiminnan
periaatteita. Myös naiset osallistuivat alusta pitäen

aktiivisesti kokouksiin ja niiden keskusteluihin.
Avustuskassat toimivat lB00-luvulla hyvin it-

senäisesti. Niiden suhde valtioon ja kunnalliseen
vaivaishoitoon oli etäinen. Kassojen piirissä ke-

hittyi voimakas yhteisvastuun tunne, johon kuu-
lui tiukka sosiaalinen kontrolli ja moraalisten
seikkojen korostaminen. Naiset olivat tiukem-
massa moraalisessa tarkkailussa kuin miehet. Sekä

työntekijät että työnantaja pitivät tehdaskassoja
itselleen hyödyllisinä. Työntekijöille kassa tarjosi
vaivaishoitoa paremman turvan. Työnantaja taas

oli tyytyväinen siihen, että ryöntekijät itse osallis-
tuivat sairausajan ja vanhuuden turvansa rahoi-
tukseen ja järjestivät vielä kontrollijärjestelmän,
jolla sairastavuus pysyi minimissään. Eräät sai-
rauskassat valitsivat erityisiä sairaiden tarkastus-
miehiä, mutta useimmissa kassoissa kontrolliteh-
tävän hoitivat hallituksen jäsenet.'uo

Omin toimin turuallisuutta

Vuonna lB97 annettu asetus työntekijäin apu-
kassoista ei kajonnut kassojen taloudellisen toi-
minnan perusteisiin, vaan antoi ainoastaan mää-
räyksiä niiden hallinnosta. Se ei tuonut valtiota
mukaan toiminnan rahoitukseen, vaan yiran-

omaisten tehtäväksi jäi kassatoiminnan lainmu-
kaisuuden valvonta. Tarkein oli asetuksen mää-

räys siitä, että sairauskassat ja eläkekassat oli ero-
tettava toisistaan hallinnollisesti ja taloudellises-
ti. r'r5

Asetuksen takia Suomessa muodostui kaksi
suurta kassaryhmää: sairauskassat, joista suurin
osa myönsi myös hautausavustuksia, sekä eläke-
kassat. Näiden ohella 1800-luvun loppuvuosina
perustettiin ensimmäiset avustusrenkaat. Ne
muistuttivat toimintaperiaatteiltaan Ruotsin "sa-

danmiehen yhdisryksiä". Renkaat eivät keränneet
avustuskassojen tavoin vakinaisia jäsenmaksuja,

vaan jäseniltä koottiin jalkikateen summa, joka
oli kulunut avustuksiin. Avustusrenkaita oli kol-
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Tehdastyövöen ovus-
tuskossoillo oli törkeö
merkitys poitsi huolto-

iöriestelmönö, myös
työväen yhteistoimin-
non oktivoijono.
Kossokokouksiin osol-
listui suurisso tehtaisso
soto mäö ri n työnteki iöi-
tö, kuten oheisesto
Finloysonin puuvillo-
lehloon lyövöen ovus-
fuskosson pöytökirios-
to vuodelto 1894 nöh
döön. Kossojen pu-
heeniohtoiot olivot työ-
vöen luollomiehiö,
iotko olivot toimessoon
yleensö pitköön.
Pöytöki rio ssa mo i nittu
J. F. Stenböck (myöh.
Kivipuro) oli Finloy-
sonin ovustuskosson
johtokunnosso
1889 - 1907 io sen

iölkeen kosson sihtee-
rinö l920Juvun
olkuun. Hön oli "peri-
nyt" tehtövön isöltöön,
ioko oli kosson
johtokunnosso
1869-1889. lsö io
poiko hoitivot siten
kosso-osioilo yhteen sö
yli puoli vuosisotoo.
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men ryyppisiä: tehdasryöväen yleensä osastoirtain
perustamat tehdasrenkaat, ammattiryhmien ja
-osastojen perustamat ammattirenkaat sekä työ-
väen yleiset avustusrenkaat. Renkaiden jäsenmää-

rän minimi ja maksimi oli tarkoin määrätry. Nii-
den yleisimpänä avustusmuotona oli hautaus-
avustus, mutta monet myönsivät myös sairaus- ja

eroavustuksia. Eroavustus oli eräänlainen kerta-
luonteinen eläkemaksu ryöstä pois jäävälle henki-
Iölle."u

Avustusrenkaiden perustaminen oli kiinteässä

yhteydessä ryöväenliikkeen no usu u n. Tyovaki ha-

lusi järjestää keskinäisen apunsa ilman ryönanta-
jan holhousta. Sama pyrkimys vahvistui vuosisa-

dan vaihteen jälkeen myös tehdaskassoissa. Ty,;t -

antajat eivät kuitenkaan katsoneet hyvällä ryon-
tekijöiden pyrkimyksiä järjestää kassa-asiansa it-

KUVTO 2.5.

Auustuskassojen määrä Suomessa I899- I989."'

300

senäisesti. He pitivät tehdaskassoja osana tehtaan
sisäistä hallintoa, jossa työnantajalla tuli olla vai-
kutusmahdollisuus. Vuoden 1905 jalkeinen yh-
teiskunnallisen ilmapiirin kirisryminen vaikutti
osaltaan siihen, että monissa tehdaskassoissa osa-

puolten suhteet katkesivat kokonaan ja työnanta-
ja vetaytyi pois kassatoiminnasta. Seurauksena oli
työnantajan taloudellisen tuen loppuminen.
Työntekijät joutuivat myös itse hoitamaan mak-
sujen keruun ja varainhoidon, kun ennen nämä
käytännön asiat olivat hoitaneet työnantajat.

Tehdaskassojen toiminnassa alkoi yhä enem-
män näkyä ryöväenhenkisrys, mutta mitenkään
kiinteiksi suhteet työväenliikkeen muihin muo-
toihin eivät muodostuneet. Avustuskassojen kes-

kusliittokin jäi synrymättä, vaikka sitä koetettiin
sosiaalidemokraattien johtomiesten avustuksella

- 
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saada aikaan vuosina 1908 ja 1912 pideryissä
avustuskassojen edustajakokouksissa. Valtakun-
nallinen Avustuskassojen Yhdisrys syntyi sittem-
min muissa merkeissä vuonna 1943. Myoskaän
avustustoiminnan periaatteisiin kassojen luon-
teen muuttuminen ei aluksi paljon vaikuttanut.
Avunsaannin ehtoja täsmennettiin, mutta itse

maksut ja etuudet pysyivät entisen suuruisina.
Merkittävimmän muutoksen aiheutti apukassa-
asetuksen määräys sairaus- ja eläkekassojen erot-
tamisesta. Kassoille laadittiin erilliset säännöt ja
järjestettiin oma talous, mutta yleensä sama halli-
tus hoiti molemmat kassat.'u'

Avustuskassatoiminnassa vuosisadan alussa ta-
pahtuneet muutokset lisäsivät ryöväen kiinnos-
tusta keskinäistä apua kohtaan. Kuvioista 2.5 ja
2.6 n;hda;n sairauskassoj en määrän I isääntyneen

voimakkaasti 1920-luvun alkuun saakka ja jäsen-

määrän kasvaneen vielä sen jälkeenkin. Elakekas-

sojen perustamiseen kiinnostus ei sitten samassa

määrin enää riimänyrkään. Erikoisin oli avustus-
renkaiden kehirys. Sekä renkaiden lukumäärä että
jäsenmäärä kasvoivat yuosisadan ensimmäisellä
kymmenluvulla suorastaan räj ähdysmäisesti. Kas-
vu oli yhteydessä työväenliikkeen voimistumi-
seen, sillä samaan aikaan lisääntyi nopeasti myös

työväenyhdistysten ja ammattiosastojen määrä.

Innostus kuitenkin hiipui 191O-luvulla ja avus-
tusrenkaiden ja niiden jäsenten määrä väheni no-
peasti. Mainituissa kuvioissa on esitetry avustus-
kassojen määrällinen kehirys myös 1920-luvulta
eteenpäin. Kassojen myöhempään kehitykseen
palataan seuraavissa luvuissa.

Sairauskassojen vuosittaisten avustustapausten

KUV|O 2.6

Auustus k as s oj e n j äs enmäärä Suo mes s a I B 9 9 - I 9 B 9,"'

- 

§qllqgskossot ,,,,.,,,,..,.,.,. Elökekossot 

- 

f{qulqus- io eroopurenkoot io -kossot250 000

200 000

I 50 000

I 00 000

50 000

156

0

1900 r9t0 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 r9B9

I



VASTUU LAHIMMAISESTA

määrä pysyi 1920-luvun alkuun saakka noin nel-
jäsosana jäsenmäärästä. Kun avustuksia annettiin
muihinkin sairauskuluihin kuin sairauspäivära-
hoihin, niin keskivertoteollisuustyöläisen voidaan
todeta olleen viikkoa pitemmällä sairaslomalla
harvemmin kuin joka neljäs vuosi. Eläkeavun
saajien osuus eläkekassojen jäsenmäärästä oli
aluksi noin kymmenesosa ja nousi siitä hiljalleen
lahelle viidesosaa. Talla oli epäedullinen vaikutus
eläkekassojen talouteen. Harvimmin avustuksista
pääsivät osallisiksi avustusrenkaiden jäsenet, sillä
avustustapauksia oli yuosittain alle 5 o/o jäsen-

määrästä. Vähäinen osuus on ymmärrettävää,
koska renkaiden yleisin avustusmuoto oli hau-
tausavustus.

Nopeimmin vuosisadan vaihteen jälkeen li-
säänryivät tehdaskassat. Niihin kuului 1BB0-lu-
vun lopulla 40 o/o ja 1920-luvun alussa 60 o/o

maan kaikista teollisuustyöntekijöistä. Suurteolli-
suudessa osuus oli vielä suurempi. Suurin se oli
tekstiiliteollisuudessa, jossa yhdeksän kymmenes-
tä työntekijästä kuului jo 1B80-luvun lopussa

avustuskassaan. Maan keskinäisen avun keskus
oli Tämpere, jossa oli 1BB0-luvun lopulla viides-
osa koko maan avustuskassojen jäsenistä.

Naisten osuus kaikkien avustuskassojen ja
-renkaiden jäsenkunnasta pysyi vakaasti noin kol-
masosana, mutta naiset saavuttivat 1900-luvun

alkupuolella enemmistöaseman yleisissä ryöväen-
kassoissa ja yleisissä avustusrenkaissa. Naisten
suuri osuus nimenomaan vapaaehtoisuuteen pe-
rustuvissa apuyhteisöissä kertoo heidän aktiivi-
suudestaan järjestää sosiaalinen turvansa omatoi-
misesti. Pienin naisten osuus oli käsityöläisten
kassoissa sekä tehdasrenkaissa, kummassakin alle
viidesosa. Viimeksi mainituissa vähäiseen osuu-
teen oli osaltaan srynä se, että monien tehdasren-
kaiden säännöt kielsivät naisten jäseneksi hyväk-
symisen. Kiellot ilmentävät tehtaalaismiesten
suhtautumistapaa naispuolisiin ryötovereihinsa.
Asiaan vaikutti myös se, että miestyöntekijat oli-
vat yleensä perheellisiä ja tarvitsivat hautausapui-
hin keskitryneiden renkaiden avustuksia enem-
män kuin useimmiten perheettömät naisryönte-
kijät.''o

Avustuskassojen talous kehitryi myönteisesti
191O-luvun alkupuolelle saakka. Tahan vaikutti-
vat ryönantajien 180O-luvulla maksamat huo-
mattavat tukimaksut tehdaskassoille. Niiden
osuus tehdaskassojen tuloista oli 1880-luvun Io-
pulla lähes puolet, mutta sen jälkeen tuki alkoi
vähentyä ja vakiintui 1900-luvun alkupuolella
noin kymmenesosaan tuloista. Samalla jäsenten
maksuosuus kasvoi suurimmaksi. Käsityöläisten
kassat taas tulivat suurten pääomien ansiosta
enimmäkseen toimeen korkotuloilla. Heikoim-

TAULUKKO 2.I5.

Auustuskassojen tulot ja auustukset uuosikesbiaruoina I BBB - I 939, tuharusia marhboja.'e'

Vuodet
Sairauskassat

Tulot Avustukset
Eläkekassat

Tirlot Avustukset
Arrrstusrenkaat

Tulot Avustukset
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1 899
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1920-1929
t930*1939
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4t7
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15 131.
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235
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massa asemassa olivat yleiset ryöväenkassat. Nii-
den talous oli jäsenmaksujen varassa."'2

Tälouden kehirykseen tuli dramaattinen kään-
ne vuonna 1914. Maailmansota aiheutti inflaa-
tion, jonka seurauksena markan arvo laski vuoteen
1920 mennessä alle kymmenesosaan vuoden
1913 arvosta. Keskinäisen avun yhteisöille tällä
oli turmiolliset vaikutukset. Markkamääräisesti
kassojen tulot kasvoivat, mutta reaalisesti ne pie-
nenivät 191OJuvun aikana yli kolmanneksella.
Työnteki.iät eivät olleet halukkaita korottamaan
kassojen jäsenmaksuja rahan arvon muutoksen
mukaisesti, koska heidän palkkansakin .iäivät
useimmiten jalkeen inflaatiovauhdista. Pahiten
romahti eläkekassojen talous. Niiden reaaliset
vuositulot olivat 1910-luvulla alle puolet edelli-
sen vuosikymmenen määristä.

Jäsenistölle keskinäisen avun yhteisöjen talou-
den epäsuotuisa kehirys merkitsi heikenryvää so-

siaalista turvaa. Sairauskassojen keskimääräinen
avustus oli 1910-luvulla reaalisesti enää puolet
1800-luvun lopun tasosta. Kassat koettivat silti
pitää kiinni monipuolisesta avustustoiminnas-
taan. Sairausavustuksista noin 50 o/o oli sairaus-
päivärahoja ja loput lääke-, laakari- ja sairaala-
maksuja. Muutama sairauskassa myönsi jo lBB0-
luvun lopulla myös äitiysavustuksia.

Eläkekassojen myöntämät keskimääräiset vuo-
sieläkkeet vastasivat 1800-luvun lopulla lahes

kolmen kuukauden palkkaa. Eldke oli tällöin viisi
kertaa niin suuri kuin vaivaishoidon keskimääräi-
nen vakinainen vuosiavustus. Sodan aikainen inf-
laatio kuitenkin pudotti eläkekassojen keskimää-
räisen vuosieläkkeen vastaamaan ryöntekijän alle
kuukauden palkkaa. Myös avustusrenkaiden
avustukset pienenivät voimakkaasti. Renkaiden
keskimääräinen hautausavustus oli 1900-luvun
alussa jopa suurempi kuin elakekassojen keski-
määräinen vuosieläke ja vastasi ryöntekijän kol-
men kuukauden palkkaa. Sen sijaan 191O-luvulla
renkaiden keskiavustus oli reaalisesti enää puolet
ja 1920-luvulla vain viidesosa vuosisadan alun

avustuksista. Kassa-avustukset paranivat nopeasti
I 93O-luvulla, mutta vuosisadan vaihteen reaalita-
son ne saavuttivat vasta toisen maailmansodan
jälkeen.

Keskinäisen avun yhteisöt olivat muutamassa
vuosikymmenessä kehitryneet merkittäväksi sosi-
aalisen turvan muodoksi, mutta ensimmäisen
maailmansodan aikana niiden merkitys väheni
nopeasti. Vuonna l9l0 avustuskassojen ja -ren-
kaiden yhteenlasketut menot olivat sekä Suomen
valtion sosiaalisia menoja että kaupunkien koy-
hainhoidon kustannuksia suuremmat ja lähes

kolmasosa maan kaikkien kuntien koyhainhoito-
menoista. Vuonna 1920 niiden menot olivat
enää kolmasosa valtion sosiaalimenoista, kahdek-
sasosa kaupunkien k<iyhainhoitokustannuksista
ja 3 o/o koko maan kunnallisen koyhainhoidon
menoista.'eiKeskinäisen avun yhteisöt kykenivät
kuitenkin nousemaan ensimmäisen maailmanso-
dan ahdingostaan. Vaikka niilla ei enää myöhem-
min ollut 1900-luvun alkuun verrattavaa merki-
tystä, ne vakiinnuttivat asemansa osana suomalai-
sen sosiaaliturvan kokonaisuutta.
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KYOSTI URPONEN

H U O TTOYIITC I §KU 3{ T.T§§TA
TI YV I HVO I §?IYÄLTT §O }T

I SUOMI ETSII SUUNTAANSA

Kans a laiss o ta ai h euttaa p uute tta
j a hidastaa sosiaalipo litiikan rakentamista

Suomi ei onnistunut irtautumaan Venäjästä il-
man kansallista murhenäytelmää. Vuoden 1918
tammikuussa sytryi kansalaissota. Sodan sytrymi-
seen vaikuttivat monet tekijät. Näistä välittö-
mimpiä olivat yhteiskuntakehirys Vena.ialla vuon-
na 1917 sekä samanaikainen yhteiskunnallisten
vastakohtaisuuksien karjistyminen ja politiikan
radikalisoituminen Suomessa.' Täisteluiden alet-
tua sovittelun mahdollisuudet menetettiin. So-
dan ja sen jälkiselvittelyiden vakavuus paljastui
kansalaisille vasta kevään ja kesän aikana.

Likimain sata päivää kestäneet taistelut vaativat
raskaat menerykset, sillä kaatuneita ja terrorin uh-
reja oli paljon. Täisteluissa kaatui sekä valkoisia et-
tä punaisia yli 3 000. Sodan aikana murhattiin n.
1600 valkoista ja 800 punaista. Täpahtumien jäl-
kiselviryksissä teloitettiin B 400 punavankia, ja li-
säksi heitä kuoli vankileireillä yli 12000.' Näiden
uhrien lisäksi runsaat 14000 lasta yli 5000 per-
heestä jäi puutteellisen toimeentulon varaan, koska
toinen vanhemmista oli kuollut. Yi I 000 lasta jäi
täysorvoksi. Kun mukaan lasketaan pitkäaikaisen
vankeustuomion saaneiden lapset, huolenpitoa
tarvitsevien lasten määrä kohosi 25 000:een.3

Näiden huolenpitoa vaille jääneiden lasten ase-

maan kiinnitettiin vuosina 1919 - 1922 runsaasti
huomiota. Viranomaiset pitivät kiireellisimpänä
sosiaalipoliittisena asiana sotaorpojen huollon jär-
jestämistä.a Toimenpiteet vaihtelivat lasten sosiaa-

lisen taustan mukaan. Valkoisten orvoille ia les-

kille turvattiin toimeentulo erillisella lailla. Pu-
naisten orpolapsiin sovellettiin k<;yhainhoidon
säädöksiä ja perhesijoituksia. Tävoitteeksi asetet-
tiin punaisten lasten sosiaalistaminen lainkuuliai-
siksi ja ahkeriksi kansalaisiksi, jotta estettäisiin
uuden kapinapolven kasvaminen. KOyhainhoito-
viranomaisia kehotettiin arveluttavissa tapauksissa

erottamaan punaisten lapset kasvuympäristöstään
ja sijoittamaan tervehenkiseen perheeseen tai las-

tenkotiin. Tyovaenliike arvosteli sosiaalistamis-
pyrkimyksiä sekä lasten sijoituksia perheisiin ja
yksiryisiin lastenkoteihin. Näiden toimenpiteiden
katsottiin johtavan siihen, että lapset kasvatetaan
ahtaassa uskonnollisessa ja porvarillisessa henges-
sä.

Yhteiskunnallisessa ilmapiirissä ja elämän ai-
neellisessa perustassa oli ongelmia. Kansalaisso-
dassa, kuten Heikki Ylikangas huomauttaa, pur-
kautui "kaikki, mikä siinä yleensä voi purkau-
tua".' Kansalaissota oli aiemman yhteiskunnalli-
sen kehiryksen ja siinä muodostuneiden yhteis-
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kuntaluokkien epäluottamuksen lopputulos ja
käännekohta. Sota jakoi kansakunnan kahtia. It-
senäisyyden alun traumaattiset kokemukset kyti-
vät vuosikymmeniä sekä tapahtumat kokeneen
sukupolven että sen perillistenkin mielessä. Kan-
salaissodan seurauksena yhteiskunnallinen ilma-
piiri kirisryi. Sota synnytti myös laajalti kärsimys-
tä. Lukuisat kerjäläiset kiersivät talosta taloon,
joista saatiin jakaa monta leipää pyytelijöille.
Ti.rolloin huoltoviranomaiset olivat ahtaalla, koska
ei ollut juuri mitään jakamista.6 Ravintotilanne
heikkeni, ja monin paikoin syötiin pettua. Usein
leipään pantiin suolaheinää tai se leivottiin pella-
vansiemenillä jatketuista jauhoista tai kaurasta.

Kansantalouden ja elintarvikehuollon vaikeu-
det alkoivat jo vuoden l9l7 kevdallä. Venäjälle
suuntautunut vienti vaikeutui vallankumouksen
vuoksi ja tuonti tyrehtyi. Tuonnin pysähryminen
paljasti leipäviljan omavaraisuuden pienuuden,
sillä kotimaassa tuotettiin ainoastaan 40 o/o leipa.
vil.iasta. Tilanteesta huolestuttiin jo kesalla 1917.
Asiaa käsiteltiin kirjoituksissa, joissa todettiin, et-
tä kansakunta on kohtalokkaalla tavalla riippu-
vainen ulkomaisesta viljantuonnista.' Tuonti-
kauppa ei ainoastaan johtanut valuuttavirtoja ul-
komaille, vaan myös teki riippuvaksi viljan ulko-
maisesta tuonnista, mikä antoi aihetta huoleen
poikkeuksellisten yhteiskunnallisten olojen valli-
tessa.

Tilanne huolestutti myös viranomaisia. Senaa-

tista vedottiin kansalaisiin kulutuksen vähentämi-
seksi ja tuotannon lisäämiseksi. Myös Koyhain-
hoitolehdessä puututtiin asiaan ja nälänhädästä
varoitelleessa artikkelissa muistutettiin, että kun-
tien tulee osoittaa riittävästi varoja mahdollisim-
man monipuoliseen elintarviketuotantoon, jotta
"köyhäinhoidokkaat todella voidaan ihmisarvon
mukaisesti elättää ensi uutiseen ja sitten yli ensi
talven".' Koska elintarviketilanne heikkeni ja hin-
nar nousivat, pelättiin, ertä köyhät, laitosten
asukkaat ja lastenhuoltolapset jäisivät riittävää ra-
vintoa vaille. Tilanteen kohentamiseksi vedottiin

lähimmäisapuun ja kehotettiin perustamaan las-

tenkotien ohella vastaanottokodinomaisia orpo-
lasten suojakoteja.

Täloudellista tilannetta vaikeutti myös se, että
kansalaissodan aikana omistajat sulkivat tuotan-
tolaitoksensa. Tirotannon pysäytys kesti useita
kuukausia, mikä alkutuorannon laskun ohella
pienensi bruttokansantuotteen I 890-luvun puoli-
välin tasolle. Teollisuuden keskipalkkojen reaali-
arvo laski vuoteen 1913 verrattuna lähes puoleen
vuonna 1918. Vastaavanlainen oli maatalouden
palkkakehirys. Sodan päätyttyä aloitettiin taas

töitä vähän kerrassaan ja yritettiin rakentaa, mitä
oli tullut rikotuksi. Työpaikkojen avautuessa
ryöttömyys alkoi vähitellen lieventyä.'

Tuotannon alenemisen ja ryöttömlyden ohella
kansantaloutta koetteli raju inflaatio. Ensimmäi-
sen maailmansodan ja kansalaissodan pyörteissä
koettiin ennätysmäinen hintojen nousu. Lyhyessä

ajassa hinnat kohosivat yksitoistakertaiseksi.
Hinnat vakautuivat vasta 192O-luvulla tuotan-
non käännytryä nousuun. Kun vuonna 1921 vie-
lä kansainvälisilla markkinoilla oli lama, taloudel-
linen kasvu käynnistyi tosiasiallisesti vasta vuonna
1922. \rclloin bruttokansantuotteen taso ylsi
ensimmäistä maailmansotaa edeltäneisiin lukui-
hin. Hieman aikaisemmin 1920-luvun alussa

korjautui leipäviljatilanne, kun sadot paranivat ja
tuontimahdollisuudet länsimarkkinoilta avautui-
vat, minkä seurauksena jälleen saatiin syödä sel-

vää leipää. Kahvin, sokerin ja tupakan kulutus
pysyivät viela vahaisina. Naiden hyödykkeiden
kulutus ylti vain puoleen vuoden 1913 tasosta."'

Viljantuontia säännösteltiin määräämällä
tuontitulleja." Rukiin tullia kerättiin 1 920-luvul-
la noin 25 o/o tuontihinnasta ja vehnätullia lähes

10 o/o sitä suurempana. Tirontitullien tarkoitukse-
na oli edistää viljan viljelyä ja viljaomavaraisuutta.
Ennen itsenäisyyttä ajateltiin, että Suomessa kes-
kirytään karjatalouteen ja vaihdetaan karjatalou-
den tuotteita viljaan. Nyt tästä ajatuksesta luo-
vuttiin. Sosiaalidemokraatit vastustivat viljan
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tuontitulleja. Tirottajat taasen pitivät niitä välttä-
mättömänä suojana kotimaisen viljelyn yllapita-
miseksi. Viljan maailmanmarkkinahintojen las-

kiessa tuontitullisuoja osoittautui riittämättö-
mäksi. Tirlleja korotettiin 1930-luvulla useita
kertoja ja maataloutta edistettiin monin erilaisin
tukitoimin.

Itsenäisen Suomen ensimmäiset vuodet olivat
puutteen säryttämiä. Tilanteesta yritettiin selviy-
tyä nopeasti rakennetuin säännöstelytoimin, jotka
rikkoivat aiemmin tärkeinä pidetryjä liberalismin
periaatteita. Säännöstelytoimet purettiin vasta
1 920-luvun puoliväliin mennessä. Täloudellisten
vaikeuksien ohella nuoren valtion oli ratkaistava
hallinnon ja elinkeinoelämän rakentamisen lrysy-

mykset.'' Eri hallinnonhaarojen laajentamisen
ohella oli luotava ulkoasiainhallinto ja puolustus-
Iaitos. Sulkeutuneet itämarkkinat tuli korvata
länsimarkkinoilla ja lisäksi oli turvattava kansalli-
nen elintarvikehuolto. Suuret sosiaalipoliittiset
ratkaisut saivat odottaa.

M aata lo uden uudistu hs et
agraari s en y h teis k unn an s o s i aa lip o li ti i k k aa

Yhteiskunnallisen tilanteen valossa ymmärtää
sen, että itsenäisen Suomen hyvinvoinnin raken-
tamisessa ldhdettiin liikkeelle maatalousreformista
ja asutustoiminnasta. Elettiin aikaa, jolloin kai-
killa tuotantoa lisäävillä toimenpiteillä oli sosiaa-

lipoliittista merkitystä. Toimenpiteiden aj ateltiin
myös lieventävän yhteiskunnallisia ristiriitoja.
Kansalaissodan jälkeen suuren yhteiskunnallisen
haasteen muodosti maaseudulle patoutunut maa-

omaisuutta vailla oleva väestö. Vuonna 1910 kau-
punkiväestön osuus oli alle 15 o/o. Kymmenen
vuotta myöhemmin vastaava luku oli 16 %.

Vuosisadan alussa monet lähtivät siirtolaisiksi
tai muuttivat kaupunkeihin, mikä osaltaan lievit-
ti maaseudun ongelmia. Kuten historialliset ta-
pahtumat osoittavat, muuttoliike ei kyennyt kui-

suoMl ETSII SUUNTAANSA 

-TAULUKKO 3.I

Kaupunkiuäestön j a maaseutuuäestön osuus ho ko

uäestöstä uaosina 1920- 1940.'3

Vuosi Kaupunkiväestö Maaseutuväestö Yhteensä
o/oo/oo/o

1

1

930
940

t920

tenkaan ratkaisemaan maaseudun asunto- ja toi-
meentulo-ongelmia. Koska synrylyys oli maaseu-

dulla suuri, väki edelleen lisäänryi ja elinmahdol-
lisuudet kaventuivat. Vuosina l92l -39 maaseutu

menetti muuttotappiona yli 200 000 henkeä.

Väestön liikkuvuus ei kuitenkaan ratkaissut maa-

seudun suhteellista liikaväestöongelmaa. Vuonna
i940 maaseudulla eli edelleen likimain 2,7 mil-
joonaa ihmistä maan noin 3,7 miljoonasta asuk-
kaasta, joten tarvittiin eriryisiä toimenpiteitä ti-
lanteen ratkaisemiseksi.

Maatalouden ottaminen yhteiskuntapolitiikan
painopisteeksi on ymmärrettävää. Vaikka maa

teollistui ja teollisia ryöpaikko.ia syntyi maaseu-

dulle, niin niitä synryi lukumääräisesti siinä mää-

rin hitaasti, ettei tämä kehitys kyennyt nopeasti
ratkaisemaan maaseudun väestön toimeentulo-
ongelmaa. Maataloutta pidettiin myös edelleen

maan pääelinkeinona alkaneesta teollistumiskehi
tyksestä huolimatta. Vielä vuonna 1933 Asutus-
komitea ilmaisi asian mietinnössään seuraavas-

. ltü:"
". . . ettei maamme teollisuudella ole, vaikka sitä

koettaisimme mahdollisimman suuressa määrässä

tukea, mahdollisuutta kehittyä niin nopeasti, että
koko väestön lisäys voitaisiin sijoittaa teollisuu-
teen. Siitä on seurauksena, että kaupungeissa tu-
lee aina olemaan huomattava määrä ryöttömiä ...

. . . katsottakoonpa asioita valtion edun tai yksi-
loiden hyvinvoinnin ja kansan terveyden kannal-

16

2t
)7

B4

79
73

100
100

100
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ta, väestön lisäyksen suuntaaminen maatalouteen
on nykyoloissa meillä aivan välttämätöntä."

Vasta 1950-luvulla sotakorvausten maksami-
sen jälkeen ymmärrettiin ja tunnustettiin laajasti
se, että Suomesta tulee teollinen yhteiskunta. Sii-
hen asti teollistuminen eteni ikaan kuin pimen-
nossa. Vielä vuosisadan vaihteessa Suomen maa-
talouden tuottavuus oli huono. Maakysymyksen
ratkaiseminen ja viljelymenetelmien kehittämi-
nen kuitenkin lievittivät välittömästi elintarvike-
huollon ongelmia ja elintarvikeomavaraisuuden
nostamista. Tälonpoikaisen elämäntavan tukemi-
sella ja tarjoamalla yhä laajemmille kansanjou-
koille oma tupa ja perunamaa puolestaan integ-
roitiin väestöä suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen

sosiaalisesti hallitsevaan elämänmuotoon. Maan-
omistusuudistuksen ideologiaa valaisee hyvin
Santeri Alkion näkemys pientilojen suosimises-
ta:r5

"Me pidämme talonpoikaisuuden vahvistami-
sen, niin kansan kuin valtakunnankin hyvinvoin-
nin kannalta niin tärkeänä asiana, että Suomen
itsepuolustuksen ja kehirysmahdollisuuksien kan-
nalta emme voi nykyhetkella mitaan toimenpi-
dettä asettaa tämän rinnalle. Satatuhatta uutta
talonpoikaisviljelijää, koko perheineen raivaamas-
sa uusia viljelystiloja ja perustamassa koteja, se on
toisenlainen tulevaisuuden kuva kuin muutama
sata maariloilla keinottelevia liikemiehiä, viljelyk-
sensä laiminlyöviä suurtilallisia ja puutavarayh-
tiöiden osakkaita, nauttimassa niiden omistuksen
tuottamlsta pääomasiunauksista. "

Välittömästi kansalaissodan päätrymisen jäl-
keen vuonna 1918 säädettiin torpparivapauslaki.
Lailla ratkaistiin kansalaissotaa edeltäneeltä kau-
delta periytynyt suhteellisen liikaväestön ongel-
ma. Tämän jälkeen maaseutureformia jatkettiin
säätämällä vuonna 1922 Lex Kallioksi nimitetry
asutustoimintalaki. Vuonna 1925 annettiin ns.

Lex Pulkkinen, jolla palautettiin puutavarayhtiöi-
den lainvastaisesti hankkimat kiinteistöt asurus-
toimintaan. Vielä vuonna 7927 valrioneuvosro

asetti komitean tutkimaan, mitä uudistuksia asu-
tuslainsäädäntö kaipaa. Tyon tuloksena saatiin ai-
kaan vuonna 1938 voimaan astunut laki, joka
edisti asutustoimintaa ja mahdollisti maaseudun
asunto-olojen parantamisen sekä tilojen elinkel-
poistamisen.

Uudistusta ei viery lapi ilman epäilyksen il-
mauksia tilojen elinkelpoisuudesta. Varoituksia
esitettiin siitä, että tilat jäisivät liian pieniksi ei-
vätkä kykenisi antamaan riittävää elantoa. J. E.

Sunila kirjoitti ongelmasta seuraavasti: r('

"Maatilojen jakautuminen voi kehitryä liian-
kin pitkalle, siten nimittäin, että synryy suurem-
massa määrässä sellaisia pieniä viljelmiä, jotka ei-
vät voi turvata viljelijän toimeentuloa. Tällaiset
kaapioviljelmät muodostuvat yhteiskunnalle tur-
miollisiksi silloin, kun niiden haltijoilta puutruu
tilaisuutta trydyttävällä tavalla käyttää työvoi-
maansa sivuansioihin. Erityisen vaarallista on
muodostaa asutustoiminnalla kovin pieniä, itse-
kannattamattomia tiloja. "

Lainsäädännön perusteella muodostetut tilat
jäivät pinta-alaltaan pieniksi. Lex Kallion nojalla
perustettujen viljelystilo jen ylarqaksi säädetriin
Etelä-Suomessa 20 hehtaaria peltoa ja 20 hehtaa-
ria metsää. Maan pohjoisosassa, jossa kasvuolot
olivat ankarammat, metsän ylärajaksi määriteltiin
75 hehtaaria. Peltoalassa ei ylletry lahellekaan
maksimikokoa. Vielä vuonna l94l yli 70 o/o vil-
jelmistä oli peltopinta-alaltaan alle 10 hehtaaria.

Asutustoiminnalla ja maatalouden kehittämi-
sella tahdattiin elinolojen kohentamiseen, yhteis-
kunnallisten ristiriitojen lieyenemiseen ja valtion
hyväksyttävyyden lisäämiseen. Näissä tavoitteissa
ei täysin onnistuttu, sillä pienet dlat tarjosivat
niukan toimeentulon. Lisäksi teknologiaa voitiin
kustannussyistä ottaa hitaasti l«äyttöön. Runsaalla
200000 viljelmällä ryöskenteli 1929 vain noin
1900 traktoria, eikä traktoreita ollut 12 vuorra
myöhemminkään enempää kuin 5 800. Monet
joutuivatkin varsin pian luopumaan pienestä ti-
lastaan ja etsimään elantonsa muista elinkeinois-
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KääpiöYilielmär 25
(0,5-2ha)
Pienviljelmät 52
(2- 10 ha)
Pienetkeskiviljelmät 17
(10-25 ha)

Suuretkeskiviljelmät 6
(25 - 100 ha)

Suurviljelmät 0,4
(yli 100 ha)

TAULUKKO 3.2

Viljelmien suuruus hoon muhaan uuosina
1 9 1 9 - I 939 prosentteina.)7

Viljelmäkoko t9t2 1920 1930 1939

Vuoden 1 920 väestötilaston mukaan maaseudulla

eli 70 000 sellaista maatalouden päiväryöläisenä
työskentelevää miestä, joilla ei ollut omaa asun-

toa. Oman vaikeutensa aiheutti myös maaseutu-
ja maatalousväestön suuri synryvyys. Vaikka väes-

tön suhteellinen osuus laski, sen absoluuttinen
määrä maaseudulla ja maataloudessa kasvoi. Riit-
tämättömyydestään huolimatta maatalousuudis-
tuksen toimenpiteitä voidaan pitää oman aikansa

yhteiskunnan sosiaalipolitiikkana.
Asutuslait j ohtivat maatalo uden laajaan raken-

nemuutokseen.'e Torpparivapauslaki ei vars inai-
sesti tuonut uusia viljelyksiä, vaan torpat ja ma-
kituvat muuttuivat itsenäisiksi pientiloiksi. Toi-
sen maatalousreformilain, Lex Kallion, myötä
syntyi 35 000 kokonaan uutta asutustilaa. Asu-
tustoiminnalla ja muilla peltoalan lisäämiseen

tahdanneilla toimenpiteilla paastiin tilanteeseen,
jossa peltoalan lisäys ylitti väestön kasvun. Itse-
näisten tilojen määrä kasvoi vuoteen 7939 men-
nessä lähes 233000:een, kun se vuonna 1910 oli
ollut 170000. Maatalouteen kiinnitettiin muul-
lakin tavalla huomiota.'" Satomääriä lisättiin ja
kotieläintuotantoa monipuolistettiin.

Toimenpiteet merkirsivät monimuotoisempaa
maataloustuotantoa ja myyntituotteiden valikoi-
man lisäänrymistä. Viljelytekniikkaa kehitettiin
maatalouden koe- ja tutkimustoiminnalla. Käyt-
töön otettiin uusia lajikkeita ja lannoitteita. Valtio
perusti lannoitetuotantoa varten tehtaan yuonna

1920. Typen käyttö lisäänryi kymmenkertaiseksi,
kalin nelinkertaiseksi ja fosforihappojen kolmin-
kertaiseksi vuosijaksojen l92l-25 ja 1936-40
välillä. Näiden toimenpiteiden vaikutuksesta vil-
jakasvien hehtaari- ja kokonaissadot lisäänryivät.
Taulukosta 3.3. ilmenee maanraivauksen ja kehit-
tämisryön aikaansaama kokonaissadon lisäys en-
nen toista maailmansotaa.

Samoin lisäänryi karjan tuotto. 1920-luvun al-
kupuolella keskimääräinen tuotto vuodessa oli
lehmää kohti 2100 kg maitoa. Vastaava luku ylit-
ti 1930-luvun jalkipuoliskolla 2 800 kilon rajan.

2226 23

51 52 52

t6 19 2r

665
0,4 0,3 0,3

Yhteensä o/o

N (tuhansia)

100

(22r)

100

(25t)

100 100

(273) (aor)

ta. Ratkaisuilla ei kyetry tarjoamaan kaikille riit-
tävää toimeentuloa, mikä synnytti katkeruutta.

Maatalousreformin ualo- j a uarj opuo let

Maatalousreformiin sisälryi myönteisen ohella
varjopuolensa. Maata vaille jääneet tunsivat kat-
keruutta, jota he ilmaisivat tekstin osoittamassa
hengessä:'8

"Niin iloitsi kukin tauallaan. Mutta kartanon ja
talojen rengit sekä muonamiehet kähisiuät hiljaises-
sa paatuneessa katberuudessaan: - I$tllä tAssä olis
muutkin yhtä hyuiru madta tarainneet. - Olihan
heillä tosin kirkonkylässä oma talo, sauri yhteinen
talo. Niin he sanoiuat uaiuaistalosta, ja maatakin
heilld oli tiedossa kirkolla. 'SelaAn ala.' I{ylla he

osAsiudt. "
Asutustoiminta ja maatalousreformi olivat

Iiian suuri haaste, jotta siitä olisi täysin selvitry.
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TAULUKKO 3.3

Eri uiljelykasuien kobonaissadot u. 1921 - 1940
milj. kg."

Keskim.
luodessa

Vehnä Ruis Ohra Kaura Peruna Heinä

kaan 30 vuotra liian myöhään, jotta heistä olisi
tullut maata periy'ttdvää ja omillaan toimeen tule-
vaa talonpoikaistoa. Tämän he oivalsivat monien
muiden pientilallisten tavoin ja siirtyivät uusien
ansiomahdollisuuksien ääreen. Kaikki pientalon-
pojat eivät siirryneet. Heidän tulonsa jäivät kui-
tenkin pieniksi, mikä heijastui huoltoaputilastoi-
hin. Vuosin a 1920 - 19 53 maatalouden harjoitta-
jien osuus huoltoavun saajista nousi 0,7 prosen-
tista 7, 1 prosenttiin. Samanaikaisesti maatalous-

ryöntekijöiden osuus huoltoavun saajista laski
34 o/o:sta 20 o/o:än. He luovuttivat asemansa koy-
häinhoidon suurimpana avunsaajaryhmänä erilai-
sissa sekatöissä ja teollisuuden parissa ryöskentele-
ville. Muutokset avunsaajien rakenteessa kuvasta-
vat osaltaan koko yhteiskuntarakenteessa tapah-
tuneita muutoksia ja niiden seurauksia: maa teol-
listui ja kaupungistui. Vuodesta 1920 vuoteen
1950 teollisen väestön osuus kohosi 14 o/o:stalä-

hes kolmannekseen ja kaupunkiväestö 16 o/o:sta

yli kolmannekseen.
Pienen tilakoon aiheuttamia ongelmia esiintyi

myös maan reuna-alueilla. Pienimmät tilat eivät
kyenneet aina takaamaan riittävää toimeentuloa,
vaan niiltä kaytiin ulkopuolella palkkaryössä met-
s:iyhtiolla, kuten Reino Rinne osoittaa kuvauk-
sessaan erämaan ihmisistä:':a

"Seläntakaisen väestö ei harjoittanut mitään
sellaista elinkeinoa, joka olisi ollut toisia päätään
pitempi. Maasta ja karjasta koitunut tulo oli kui-
tenkin tärkeimpiä. Poro ja riista antoi jonkin ver-
ran lisätuloja, kalastus ja satunnaiset tienestit toi-
sinaan vieläkin enemmän. Kun miesten oli jutaa-

minen milloin minkin tienestin perässä, ei heille
jdänyr järin paljon aikaa maanviljelyksen kohen-
tamiseen eikä uudistamiseen. Pellot pysyivät pie-
ninä mökkien ympärillä ja karjalle hankittiin hei-
nä luonnonniiryiltä. . . "

Monet metsätyöläiset olivat asutustoiminnan
tuloksena saaneet pienen tilansa. Sivuansioiden
hankkimisesta tuli kuitenkin pääasia, joten tilan
kehittäminen jäi toissijaiseksi asiaksi. Elämisen

t92r -25
1926-30
r93t -35
1936-40

501 594 2149
587 798 2632
672 rr30 3011
704 t3r6 3r9B

Määrätietoisella politiikalla päästiin 193O-luvun
lopulla noin 90 o/o 

: n elintarvikeomavaraisuuteen.
Myös viljelijäväestön taloudellinen asema kohosi
i930-luvun lamavuosista huolimatta. Vaikka
elintarvikeomavaraisuuteen päästiinkin, toista
maatalouspolitiikan keskeistä tavoitetta ei onnis-
tuttu saavuttamaan. fuutustoiminnalla oli halut-
tu luoda uusi "itsenäinen, omillaan toimeentuleva
perinnöllinen pientalonpoikaisto"." Asutustoi-
minnalla talonpoikaisto vapautettiin, mutta sen

määrää ei kyetry olennaisesti lisäämään.

Maatalousväestön määrän kasvu hidastui, vä-
hitellen pysähryi ja lopulta 194O-luvulla kaanryi
jyrkkaan laskuun. Teollistuminen veti huomatta-
van osan pientiloilla eläneiden jalkelaisista kau-
punkeihin. Jouko Siipi on turkinut sitä, miten
torppareille kavi Hauhon maareformin jälkeen.I
Hän toteaa tutkimuksessaan, että toimenpiteillä
ei onnistuttu luomaan aiempaa laajempaa talon-
poikaistoa. Varsin pian tiloista alettiin luopua tai
ne jätettiin q,hjilleen. Luopuminen koski eriryi-
sesti entisiä pieniä mäkitupia. Sittemmin myös
monet torpat vaihtoivat omistajaa tai pääryivät
muiden tilojen lisämaaksi. Siipi arvioi, että luo-
pumisen raja kulki 7,5 peltohehtaarin tienoilla.
Tätä suuremmilla tiloilla tultiin toimeen pelkan
maataloustulon varassa ilman, että oli pakko
hankkia tilan ulkopuolisia ansioita.

Makitupalaisten vapautus tapahtui Siiven mu-

20
)\
6B

203

287
302
352
325

t26
t46
179
179

r68
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Suomi oli mooilmonsotien völisenö oikono mootolous-
voltoinen yhteiskunto, iosso moofolouteen kiinnitefliin
monello tovollo huomioto. Asutusloit iohtivot mootolou-
den laoioon rokennemuutokseen: torpot io mökituvot
muuttuivot itsenöisiksi pientiloiksi jo toisen mootolousre-
formiloin, Lex Kollion myötö synlyi 36000 kokonoon
uutto osutustiloo. Vöhitellen peltoolon lisöys ylitti vöes-
fön kosvun. hsenäisten tiloien möörä kosvoi. Moonvilie-
lyksen io korjonhoidon kehittömistoimenpiteisiin kuului-
vot mm. sotomöörien lisööminen, kolielöintuotonnon
monipuolistominen io villelytekniikon kehittöminen. Lö-
helle mootalousomovoroisuulto pööstiin I 930-luvun lo-
pusso, iolloin mootolousvöestön mööro olkoi vöhentyö.

mahdollisuudet tulivat riippuvaisiksi metsätöiden
tarjoamasta rahapalkasta. Vaikka pääosa väestös-

tä eli maatalouselinkeinon piirissä, taloudellinen
kasvu oli tullut riippuvaiseksi yhä suuremmassa

169

I

II

I

I

määri n reollisuudesta.
Suomi ,or;ri k"rrrlaissodan jälkeisestä aallon- 

i

pohjasta paljolti metsätalouden ja sen luomien 
I

edellytysten varassa. Asutustoiminnalla vakiin- 
l

nutettiin metsätalouden infrastruktuuria, vaikka 
I

metsäteollisuuden käyttämät puumäärät itsenäi- 
]

syyden alussa olivatkin suhtelllisen vaatimatto- 
I

mia. Huolta metsävarojen riittävyydestä tunnet- 
]

tiin kuitenkin varsin varhain. Huolestuneisuutta I

aiheutti erityisesti se, että teollisuuden puunhan- 
]

kinta keskitryi parhaiden kuljetusyhteyksien alu- 
i

eille, joilla suoritettiin liikahakkuita. Lisäksi koti- 
I

käytössä tuhottiin runsaasti hyviä metsiä, pellon-
,rirrus nakersi osaltaan met;äalaa j" 

"rut,rrtoi- ]

minta pirstoi aiemmat metsät pieniksi yksiköiksi.
Metsien inventoinnit osoittivat, että puuvarat

§
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Suomi nousi konsoloissodon iölkeisestö oollonpohiosto
poliolti metsötolouden vorosso. Puuto hokottiin runsoosti
teollisuuden kayrcAn. Voikko pööoso vöestöstö eli moo-
folouselinkeinon piirissö, toloudellinen kosvu oli tullut
riippuvoiseksi yhö suuremmosso möörin teollisuudesto.
Metsöleollisuuden kosvovot torpeet tuoftivot luloio myös
tovolliselle konsaloiselle. Pienet tilof eivät oino kyenneet
lokoomoon riiltövöö toimeentuloo. Elömisen mohdolli-
suudet tulivot riippuvoisiksi metsötöiden torioomosto ro-
hopolkosto. Olosuhteet metsötyömoillo olivot usein mil-
loisio sottuivot, mikö pokotti kiinnittomöön huomioto so-
vottojen ololen kehitiömiseen. Kuvo sovoton konllorisfo
Rovoniemellö vuonno I 923.

ja kasvu eivät lisäänryneet.25 Puuta kuitenkin ha-

kattiin entistä runsaammin teollisuuden käyt-
töön. Kun samanaikaisesti yhtiöiden mahdolli-
suudet hankkia omia metsiä vähenivät lainsää-

dännön ja tuotannollisten investointien vuoksi,
tehostettiin metsäpolitiikkaa ja metsänkäytön
valvontaa. Yksityismetsälailla ohjeistettiin met-

sänkäyttö sekä perustettiin suomenkielinen ja

ruotsinkielinen keskusmetsälautakun:a ja maa-

kunnalliset metsänhoitolautakunnat. Näiden li-
säksi perustettiin neuvontaa ja paikallista toimin-
taa varten metsänhoitoyhdisrykset. Lisäksi säädet-

tiin metsänparannuslaki, joka loi perustan vajaa-

tuottoisten alojen metsittämistoiminnalle ja soi-
den ojittamiselle.

Te o I lis uus ta lo uden u e turi hs i

Työvoimaosuudella ja tuottavuudella mitattuna
Suomi ei ollut itsenäisyyden alussa enää perintei-
nen maatalousyhteiskunta tai perifeerinen kehi-
rFsmaa. Vuonna 1920 jalostustuotannon ja palve-

luiden osuus bruttokansantuotteesta oli 54 o/o.

Naiden alojen väestöosuus oli 24 o/o. Alkutuotan-
non piirissä eli samana ajankohtana kuitenkin
viela 66 o/o väestöstä, mutta sektori tuotti enää
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Maa- ja metsätalous
Teollisuus, kasiryr; ja
rakennustoiminta
Palvelut, kauppa ja
liikenne
Muu

46 o/o bruttokansantuotteesta. Yhteiskunnan maa-

talousvaltaisuutta ilmensi se, että merkittävä osa

teollisuudesta j a teollisuustyöväestöstä toimi maa-
seudulla. Teollistuminen tapahtui eurooppalaisit-
tain tarkasteltuna varsin mycihään ja nopeasti sekä

maaseutupainotteisesti. Nopea teollistuminen
merkitsi sitä, että ihmiset kantoivat arvomaail-
massaan ja maailmankuvassaan maatalousyhteis-
kunnan perinnettä vielä hywin pitkaan.

TAULUKKO 3.4.

Väestö e linheinoryhmittäin uuosina I 920 - I 94 0
prosentteina.26

Elinkeino 1920 1930 1940

joutui hakeutumaan uusille markkinoille. Koska
kotimainen kysyntä lisäänryi, markkinat löytyivät
yhä useammalle yritykselle maan rajojen sisäpuo-
Ielta. Kotimarkkinoilla oli tarve sekä entistä laa-
jemmasta valikoimasta kulutushyödykkeitä että
teollisuuden koneista ja laitteista. Maailmanso-
tien välistä aikaa onkin sanottu teollisen tuotan-
non vakiintumisen ja teollisuuden rakenteen
muuttumisen kaudeksi.

Investointeja kohdistettiin paitsi yksittäisiin
laitoksiin myös tuotannon uudistamisen kannalta
tärkeisiin tekijöihin, infrastruktuuriin. Höyry- ja

vesivoimasta siirryttiin sähkövoimaan, joka levisi
lahes kaikkiin tuotantolaitoksiin. Imatran koski
valjastettiin energiatuotannon tarpeisiin 1920-lu-
vun aikana. Sahkr;energian määrä kasvoi 1930-
luvun loppuun mennessä yli 2O-kertaiseksi. Ener-
giaa tarvitsi erityisesti puunjalostusteollisuus, joka
muodosti kansantalouden teollisen selkärangan."

Teollisuuden tilannetta helpotti ensimmäisen
maailmansodan jalkeinen nousukausi. Eniten ti-
lanteesta hyöryivät puunjalostus- ja metalliteolli-
suus. Ulkomaisten markkinoiden veto ja suhteel-
lisen hyvä hintataso takasivat valuuttatuloja jain-
vestointimahdollisuuksia. Investointien jälkeen

metsäteollisuuden jalostusaste parani ja vienti-
tuotteet monipuolistuivat. Teollisuus toimi kan-
santalouden kasvun veturina, sillä sen tuottavuus
eteni muiden elinkeinosektoreiden tuottavuutta
ripeämmin. Koska liikkeelle lahdettiin varsin al-
haalta, Suomen teollisuuden tuotannon määrä
kasvoi ripeämmin kuin muissa läntisen Euroo-
pan maissa.2')

Teollinen tuotanto kasvoi 1920- )a 1930-lu-
vulla vuosittain keskimäärin lähes B %. Erityisen
kiivasta kasvu oli 1930-luvun alun laman jälkeen.

Vuosina 1937- 1939 tuotannon määrän nousu
oli vuosittain lähes 15 o/o. Suomalaiset selvisivät
lamasta muita lievemmin vaurioin. Metsäteolli-
suuden tuotteiden kysynnän kasvu ja investoin-
nit heijastuivat laajalle yhteiskuntaan. Puun ky-
syntä lisäänryi ja toi tuloja maatalouteen. Kaikkia

66 6t 5+

14 15 18

10 r3
1t

16

t21 0

Yhteensä 100 100 100

Kansalaissodan jälkeen teollistuminen jatkui.
Kahdessa vuosikymmenessä tehtaissa työskentele-
vien määrä lisääntyi noin 100000 hengella.
Vuonna 1920 tehdasryöläisten määrä oli 130000.
Vastaava luku vuonna 1938 oli 220 000. Samaan
aikaan maataloudessa työskenteli lahes miljoona
ihmistä. Työntekijämäärän lisääntymistä cär-

keämpi asia olikin tuotannon ja tuottavuuden
kasvu sekä teollisen tuotannon rakennemuutos.
Teollistumisen ansiosta yksi ryöntekijä tuotti ai-
empaa suuremman lisän kansallisvarallisuuteen.

Yielä 1920-luvun alussa tuoranro pyöri van-
han ja osittain vanhentuneen tekniikan varassa,

mutta vähitellen käyttöön saatiin uudempaa tek-
niikkaa.2T Venäjän vallan loppuaikana Suomeen
oli synrynlt melko paljon sotalaitosta palvelevaa
teollisuutta, joka Venäjän viennin tyrehtyessä
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varoja ei investoitu, vaan osa talletettiin pankkiin,
mika valjensi rahamarkkinoita. Metsäteollisuu-
den investoinnit heijastuivat myös metalliteolli-
suuteen, joka hyötyi lyhytaikaisesti myös vienti-
mahdollisuuksista. Sittemmin metalliteollisuus
menestyi kotimarkkinateollisuutena kysynnän
kasvun ja tullisuojan ansiosta. Metalliteollisuu-
den tärkein haara oli konepajateollisuus, jolle
metsäteollisuuden ja maatalouden koneistaminen
antoivat runsaasti työtä.

Teollistuminen lisäsi myös palveluiden kysyn-
tää. Palvelutuotannon kehitys toteutui Suomessa

nopeammin kuin monissa Euroopan teollisuus-
yhteiskunnissa, mikä ilmentää poikkeuksellista
tuotantorakenteen muutosta.3o Palvelualoilla
ryöskentelevien osuus kasvoi Suomessa sotien vä-
lilla jopa nopeammin kuin teollisuusväestön
osuus. Vuonna 1940 palveluista sai toimeentu-
lonsa 16 o/o ja teollisuudesta 18 o/o väestöstä.
Niissä maissa, joissa elinkeinorakenne muuttui
suhteellisen pitkalla aikavälilla, kehitys kulki
olennaisesti toisin. Alussa kasvoi teollinen ryövoi-
ma ja toisessa vaiheessa laajenivat palvelut. Suo-
mi taas siirryi samanaikaisesti teolliseen yhteis-
kuntaan ja palveluyhteiskuntaan. Tosin siirtymi-
nen vei elinkeinorakenteella mitaten varsin pit-
kän ajan. Maatalous pysyi suurimpana ryöllistäjä-
nä aina 1960-luvun alkuun asti.

Maailmansotien välinen kausi oli verraten voi-
makkaan taloudellisen kasvun aikaa. Vielä vuosi-
na 1921_22 vallitsi lama, mutta sen jälkeen al-
koi metsätalouden, teollisuuden ja kaupan vetä-
mä nousu. Taloudellisen kasvun voimakkuutta
kuvaa se, että kun henkeä kohden lasketun brut-
tokansantuotteen kaksinkertaistuminen oli ennen
1920-luvun alkua vienyt 60 vuotta, niin uusi
kaksinkertaistuminen toteutui kahdessa vuosi-
kymmenessä. Maailmansotien välisenä aikana
bruttokansantuote kasvoi henkeä kohti keski-
määrin n. 4 o/o vuodessa. Vastaavaan aikaan kasvoi
tuottavuus 2,8 o/o, peltoala ja ryöpanos 7,5 o/o 

)a
investoinnit 6,4 o/o (luvut vuosikeskiarvoja).

Bruttokansantuotteen kasvu oli sekä prosentuaa-
lisesti että henkeä kohti laskettuna kaksi kertaa
nopeampi kuin Euroopassa keskimäärin. Kehirys
merkitsi sitä, että kun Suomen bruttokansantuote
oli vuonna 1860 ollut neljänneksen Euroopan
keskitasoa pienempi, niin 1930-luvun lopulla lä-
hesryttiin eurooppalaista keskitasoa.

Sotien välistä aikaa leimasi talouden suotuisan
yleiskehityksen ohella jakson puoliväliin osunut
syvä lama. Taloudellinen nousu, joka alkoi 1920-
luvun alussa, taittui vuosikymmenen lopussa. Tä-
tä lamaa edelsi jo vuosina 1923 ja lg24lievdhkö
taantuma, joka tuntui hintojen pienenemisenä ja
vientimäärien supistumisena. Toisin oli tilanne
i 920-luvun lopulla. Kansainvälisillä markkinoilla
vuoden 1929 lopulla tapahtunut taloudellinen
romahdus purkautui täydellä voimallaan myös
Suomeen. Vaikutukset ulottuivat maan kaikille
tuotannonaloille.

Koska vientimme valtaosaltaan perustui metsä-
talouteen, purkautuivat ulkomaiset suhdannevai-
kutukset pääasiallisesti sen kautta. Puunjalostus-
teollisuuden tuotteiden kysynnän pieneneminen
maailmanmarkkinoilla heijastui maa- ja metsäta-
louteen, metalliteollisuuteen, energian tuotan-
toon, rakennustoimintaan, rahamarkkinoihin ja
työllisyyteen. Muiden sektoreiden vähäinen vien-
ti ei riittänyt tasaamaan puunjalostusteollisuuden
kysynnässä tapahtuneita vaihteluita. Kansainväli-
sen kaupan vaikutukset kertaantuivat ja paljastivat
suomalaisen tuotantoelämän rakenteen herkkyy-
den kansainvälisille suhdannevaihteluille.

Lama oli Suomessa vaikutuksiltaan tuhoisa,
mutta kuitenkin verraten lyhytaikainen.r' Tälous
kaanryi uuteen nousuun vuonna 1932. Tdmä ta-
pahtui aikaisemmin kuin useissa muissa Länsi-
Euroopan maissa, mutta laman vaikutuksista ir-
taannuttiin silti vaivalloisesti. Erityisesti maata-
loudelle pääomia tuovan metsätalouden kehitys
oli epävakaata, kun taas teollisuus ja kauppa toi-
puivat nopeammin. Laman jälkeen maa- ja met-
sätalous saivat luovuttaa kansantalouden veturin
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aseman teollisille tuotantosektoreille. Muutos jäi
maaseudulla havaitsematta, koska rahatalouden
rinnalla luontaistaloudella oli vielä keskeinen
merkirys. Tehostuneesta markkinoinnista huoli-

matta maatalous edusti pikemminkin elämänta-
paa kuin yritystoimintaa, joksi se alkoi muuttua
vasta 1 95O-luvun lopulla.
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Itsenäislyden alkuvuosina kansalaisten elinolojen
kohentaminen riippui korostuneesti siitä, miten
elinkeinot kehitryivät. Avainasemassa oli maata-
lous, koska pääosa väestöä sai toimeentulonsa sen

piirissä.
Varsinainen sosiaalipolitiikka vaikutti vain

marginaalisesti kansalaisten elämän materiaali-
seen sisältöön. Sosiaalipoliittiset menot olivat vä-
häinen osa valtion menoista.3' Vuosina 1918-
1922 sosiaalimenot olivat keskimäärin 1 o/o val-
tion menoista. Vastaava osuus ylti 1930-luvun
alussa 2 o/o:ün ja kyseisen vuosikymmenen lopus-
sa 4 o/o:än. Bruttokansantuotteesta sosiaalimenot
Suomessa edustivat 0,7 o/o:ia, kun ne esimerkiksi
Saksassa olivat 7,8 7o, Tänskassa 2,6 o/o ja Ruot-
sissa 1,1 %o samana ajankohtana.rs Sosiaalipolitii-
kan kuvaa ei muuta olennaisesti kuntien harjoit-
tama köyhäinhoito. Kunnat pyrkivät minimoi-
maan sosiaalimenojaan antamalla apua vain pa-
himpaan tarpeeseen. Apua annettiin väestöstä
keskimäärin alle 4 o/o:lle 1920-luvulla.'a

Sosiaalimenojen pienuutta selittää pitkälle se,

että maasta puuttui lähes kokonaan kustannuksia
vaativa sosiaalivakuutus. Huoltopainotteisessa so-

siaalipolitiikassa taloudellinen rasitus jakautui
valtion, kuntien, ryönantaj ien ja kansalaisjärj estö-
jen kesken. Valtio toimi vain yhtenä sosiaalipoli-
tiikan suorittajana. Sen keskeinen tavoite oli kun-
tien tavoin tinkiä sosiaalimenoista. Oletettiin, et-
tä talouden elpyessä kansalaisten hätä lievenee.
Hämmäsrystä aiheuttikin se, että sosiaalimenot
eivät alentuneet kansantulon kasvaessa. Valtion
ensisijainen mielenkiinto kohdistui ryöelämän
uudistamiseen, joka ei aiheuttanut suuria kustan-
nuksia ja jonka menot voitiin sdlyttää pääosiltaan
työnantajille. Tyr;elaman uudistamista ajetriin,

jotta kansakunta eheytyisi ja jotta Suomi ei jäisi
jalkeen Kansainvälisen työjärjestön sopimusten
normeista.r' Uudistuksen läpivieminen ei ollut
tuolloisissa yhteiskunnallisissa oloissa helppoa.

Teolliset elinkeinot eivät olleet samalla tavalla
poliittisten ohjelmien kohteina ja valtion erityi-
sessä suojelussa kuin maatalous. Valtio kuitenkin
puuttui ryöntekijöiden asemaan työlainsäädän-
nöllä. Aikuisten työntekijöiden ryöaika rajoitet-
tiin lakisääteisesti kahdeksaan tuntiin vuoden
1917 marraskuussa. Vaikka lakiin tehtiin lieven-
täviä muutoksia seuraavana vuonna, Suomi
toimi edellakavijana ryöajan lyhentämisessä.
Useimmissa muissa maissa vastaavat määräykset
saatiin myöhemmin. Kansainvälinen ryöjärjestö
laati jäsenmaita koskevan sopimuksen B tunnin
työpäivästä ensimmäisessä konferenssissaan vuon-
na 1919. Vuonna 1917 astui voimaan myös tapa-
turmavakuutuksen uudistus. Laki vasrasi

N. A. Mannion mukaan varsin hlvin kansainvä-
listä tasoa.i(' Samana vuonna toteutettiin ryöttö-
mJysvakuutus, joka toimeentulon turvaajana ei

kuitenkaan toiminut kaikissa oloissa tehokkaasri.
Kansalaissodan jälkeen ryöelämän uudistamista

jatkettiin. Valtio asefti ryöoikeuden normiston
uudistamisen tärkeäksi sosiaalipolitiikan kehittä-
misen alueeksi. Tyc;elaman normisto nähtiin te-
hokkaaksi keinoksi vahvistaa yhteiskunnan sisäis-

tä rakennetta ilman suuria kustannuksia. Itsenäi-
syyden alkuvaiheessa suhtauduttiin pidättyväsri
kaikkiin sellaisiin sosiaalipoliittisiin uudistuksiin,
jotka olisivat kasvattaneet merkittävästi valtion
menoja tai aiheuttaneet ryönantajille kohtuutonta
taloudellista rasitusta. Eriryisen voimallisesti ryö-
lakien säätämistä ajoi K. J. Stählberg.r' Hän ko-
rosti työväestön olevan teollistuvan yhteiskunnan
erottamaton osa. Yhteiskunnallinen eheys oli luo-
tavissa vain siten, että maatalousreformin lisäksi
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lainsäädännr;lla huolehdittiin ryöväestön oikeute- Vuonna 1922 saatän ensimmäinen ryösopimus-
tulsta tarpelsta.

Tama valistunut näkemys sai siinä määrin
kannatusta, että ryölainsäädäntöä kyettiin täy-
dentämään ja uudistamaan. Lakien tavoitteeksi
asetettiin kansakunnan eheyttäminen .ia työmark-
kinoiden toiminnan saattaminen ajanmukaiseksi.
Lainsäädännöllinen uudistustehtävä ei ollut help-
po, sillä monet ryönantajapiirien edustajat vastus-
tivat lakien säätämistä. Työnantajapuoli tähtäsi
siihen, että työsuhteet voitaisiin määritellä yritys-
kohtaisesti ja yksik;llisesti ilman rajoittavaa lain-
säädäntöä. Vaikka työväenliike oli tuolloin heik-
ko, ryönantajien päämäärät eivät toteutuneet.
Eduskunta luotti lain voimaan ja uudistusten
merkitykseen yhteiskunnan eheyttäjänä.r' Sen

enemmistö halusi tukea kansakunnan yhtenäi-
syyskehirystä ja hyväksyi ryöoikeuden perusnor-
miston vuosina 1922- 1924. Nama laillisin kan-
sanvaltaisin keinoin toteutetut uudistukset toivat
lievennystä kärjistyneeseen yhteiskuntaelämään,
vaikkakaan ne eivät kyenneet ratkaisemaan ryö-
markkinoiden ristiriitoja.

Työsuhteiden perusnormistolla täydennettiin

ryön tekij öiden ryöturvallisuutta, työtapaturmien
korvaamista ja työaikasuojelua koskevia lakeja.

laki. Se oli ryönantajan ja ryöntekijan keskinäistä
sopimusmenettelyä normittava laki. Lain avulla
suojeltiin työntekijä kohtuuttomilta ryöehdoilta.
Siihen sisälryi periaate, että ryönantqa ja ryönte-
kijä eivät ole tasavahvoja osapuolia ryömarkki-
noilla. Samana vuonna saatiin viela ryosaantöla-
ki, joka yhdenmukaisti ryöpaikkakohtaisesti yksi-
killisia ryösopimuksia. Laki sääti menettelytavois-
ta työpaikoilla ja määritteli ensimmäistä kertaa
luottamusmiehen aseman työntekijöiden edusta-
jana ryöpaikalla. Näiden lisäksi säädettiin vuon-
na 1924 työehtosopimuslaki, joka määritteli ryö-
ehtosopimusten aseman ja oikeusvaikutukset.
Näiden lakien avulla työsuhteet suomalaisilla ryö-
markkinoilla saatiin muodollisesti keskieuroop-
palaiselle tasolle. Samalla täytettiin kansainvälisen

ryöjärjestön jäsenmailleen asettamat ehdot. Suomi
lätryi 1920-luvulla ILO: n toimintaan.

Käytännössä ryömarkkinat kuitenkin pysyivät
patriarkaalisina ja rauhattomina. Työsopimus- .ia

ryöehtosopimuslaeista poikkeamiset johtivat eri-
mielislyksiin ja työriitoihin tyomarkkinoilla.
TyOriidat olivat pitkakestoisia. Niiden luonne il-
menee oheisesta lakkoprofiileja kuvaavasta ku-
viosta.

KUVIO 3 .1 . Labkoprofiilit uuosiba I 907- I 944. t'
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Kuvion vaakasuora osa kuvaa työtaisteluun
osallistuneiden määrää ja pystysuora joutilaspäi-
vien määrää. Kuvio osoittaa, että ryöpaikoilla oli
työtaisteluita ja poliittista levottomuutta runsaas-

ti sotaa edeltäneellä kaudella. Pahimmillaan ryö-
taistelut muodostuivat näännytystaisteluiksi, jois-
sa ei neuvoteltu. Poliittisia lakkoja murtamaan
perustettiin Vientirauha r.y., joka välitti rikkuri-
ryövoimaa työpaikoille. Maaseudulta saatiin ryö-
voimaa, joka lähti kaupunkiin hankkimaan työtä
ja rahaa. Pitkäkestoiseksi ja molemmille osa-

puolille raskaaksi tuli metalliteollisuuden työtais-
telu vuonna 1927 . Metalliteollisuuden työnanta-
jat julistivat sulun, koska paljastui, että oltiin
käynnistämässä lukuisia pieniä työselkkauksia.
Työtaistelu ratkesi vasta kestettyään yli puoli
vuotta.

Työnantaj at vierastivat työsuhdelaeista erityi-
sesti työehtosopimuslakia. He katsoivat työehto-
sopimusten sitovan heidän toimintaansa liiaksi.
Tästä syystä työehtosopimuslaki jäi kuolleeksi
säädökseksi, jota ei noudatettu. Työnantajat pyr-
kivät itsenäisesti hoitamaan suhteensa työnteki-

.jöihinsä. Ristiriidat herättivät tyytymättömyyttä
virkamiehissä, jotka totesivat, että muissa Poh-
joismaissa oli päästy normaaleihin työehtosopi-
muksiin ja ammattiyhdistyspolitiikkaan jo vuosi-
sadan alussa.

Kansalaissodan jättämä kuilu suomalaisten
ryömarkkinaosapuolten kesken oli ylitsepääsemä-
tön. Tilannetta kärjisti myös työväenliikkeen si-
säinen ha.iaannus ja vähäinen järjestäytyminen.au

Esimerkiksi Ruotsissa vuosisadan alkupuolella
noin 700 000 työntekijää kuului ammatilliseen
keskusjärjestöön. Suomessa vastaava luku oli
vuonna 1930 alle 10 o/o ruotsalaisesta jäsenmää-

rästä eli 70000. Jäsenmäärä pieneni koko 1920-
luvun itsenäislyden alusta alkaen. Tuolloin jäsen-

määrä oli ollut 150 000.
Perussisällöltään työelämän peruslait eivät ol-

leet kansainvälisesti tarkasteltuna huonoja. Jouko
Siipi toteaakin, että stählbergilainen kausi tuotti

hyviä lakeja, mutta huonoja sovellutuksia. Hänen
mukaansa ryösuhteet eivät olleet mikään lainopil-
Iinen konstruktio. Ne olivat monenlaisten ihmis-
suhteiden verkko, jossa yhdenkin langan kiristy-
minen helposti repäisi aukon, jota ei voinut pau-
Ioa umpeen. Tilannetta ei lievittänyt edes K. J.
Stählbergin muistutus siitä, että kansannousuun
ryhtynyt työväestö oli jo saanut rangaistuksensa
ja että työlainsäädännön pysähtyminen ja riitai-
suudet työelämässä kostautuvat lopulta koko
kansakunnalle.

Sosiaali- .ja terveysministeriön entinen kanslia-
päällikkö Niilo A. Mannio roteaakin, että kehit-
tyneestä lainsäädännöstä huolimatta "länsieu-

rooppalaisten normien mukaisia työsuhteita ei

Suomessa saatu käytännössä aikaan vielä itsenäi-
slyden alkuaikoina".'' Jouko Siiven mukaan työ-
markkinajärjestelmän rakentamisessa epäonnis-
tuttiin, koska kansalaisilta vaadittiin "liian paljon
menneiden unohtamista, vapaaehtoista luopu-
mista eduista, harkintaa ja lakien kunnioittamis-
ta'.a2 Tähän ei kyennyt kansakunta, joka oli käy-
nyt läpi traumaattiset kokemukset ja jakautunut
s'r.,valta.

Epäyhtenäisessä ryöntekijärintamassa domi-
noivat kommunistit, .iotka olivat haluttomia
kompromisseihin. Työnantajien piirissä oli mo-
nia sellaisia, jotka eivät halunneet yhteistoimintaa
ryöntekij äj ärj estöj en kanssa. Kummallakaan puo-
lella ei luotettu toiseen sopimuskumppanina.
Työnantajien asennetta ei kyennyt murtamaan
edes Ruotsin työnantajaliiton puheen.iohtaja
Hjalmar von Sydow, joka vieraili Suomessa ker-
tomassa ruotsalaisten kokemuksista.at Vierailu ei
johtanut tulokseen, vaan työnantajat pitivät kiin-
ni patriarkaalisista asenteista. He katsoivat, että
historialliset tapahtumat todistivat Suomen tilan-
teen erilaiseksi kuin se, mikä vallitsi muualla.
Vastustava asenne oli poliittinen. Työnantajat
pelkasivat kommunismin leviämistä, jos ammatti-
yhdistysliike olisi vahvistanut asemaansa.

Virkamiehet pitivät yhteisryömahdollisuuksien
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raukeamista valitettavana. Näin menetettiin, ku-
ten Mannio toteaa, keino "kasvattaa ryöväenjoh-
tajia käsittämään työmarkkina-asioita myös ylei-
scltä kannalta",aa joka ottaa huomioon uudistus-
ten taloudelliset edellyrykset. Tahän tilanteeseen
saatiin korjaus vasta lähes pari vuosikymmentä
myöhemmin. Tyontekijöiden neuvottelukelpoi-
suus työehtosopimukseen tunnustettiin vasta tal-
visodan aikana. Vuoden 1940 tammikuussa sol-
mittiin sopimus, joka tunnetaan tammikuun kih-
lauksen nimella. Myös työnantajat alkoivat nahdä
ryöehtosopimuksen välineenä kouluttaa ryöväen-
johtajia ymmärtämään ryömarkkina-asioita ja
tuotantoelämän ehtoja. Toisen maailmansodan
jälkeen oltiin valmiita siirrymään kokonaan uu-
denlaiseen ja ny§aikaiseen ryömarkkinapolitiik-
kaan ryöehtosopimusmenettelyineen. Silloin
eheytyi myös sisäisesti rakoillut ryönantajarinta-
ma.

Ongelmia ilmeni myös muualla kuin teolli-
suusryössä. Metsäryöläisten olot eivät olleet ka-
dehdittavat.a5 Sakari Pälsi raportoi havainnoistaan
toteamalla, että metsäryömailla elettiin lähes ark-
tisten luonnonkansojen kaltaista elämää, jossa

ryöväestöä ei paljon arvostettu: a6

"Tyonjohtajat osaavat aina ilmoittaa hevoslu-
vun, mutta miesten määrää he eivät tavallisesti
tieda tarkalleen. Outoa saattaa ensin hämmäsryt-
tää moinen ihmisarvon halveksunta, kunnes hän
oppii tuntemaan, että hevonen metsissä edustaa

miestä monta vertaa kalliimpaa voimayksikköä.
Sille asialle ei tässä mahdeta mitään. Tävallisella
kielella puhuen yhdessä saunassa asuu viidestä-
toista kahteen§mmeneen mieheen.

Tapritayden asukasmäärän saaneessa metsäsau-

nassa elämä käy pakostakin sekavaksi. Tilanpuute
haittaa ilta-askareiden toimittamista, liesi ei tahdo
riittää ruoanlaittoon, ja vaatteiden kuivaaminen
jää vaillinaiseksi. Hoitaessaan omin päin talout-
taan miesväki harvoin jaksaa pitää turhantarkkaa
huolta siisteydestä ja muista pikkuseikoista, ja ah-

taassa metsäsaunassa olot menevätsuoraan sanoen

hunningolle. Tirkkimiehet ovat itsekin huoman-
neet vajavuutensa ja alkaneet hankkia naisia
emänniksi metsäsaunoihin.

Naisten tulo on perin pohjin muuttanut sau-

nain asun ja olot. Emännällisen saunan tuntee jo
ulkoa."

Yhtenä lähtökohtana asioiden selvittämiselle
oli "läskikapina" Sallassa vuonna 1922. Ongel-
mien paljastuminen metsätyömailla ja poliittinen
liikehdintä syrjäisellä maaseudulla johtivat ratkai-
sun etsintään. Vuonna 1926 astui voimaan laki
metsä- ja uittoryöntekijöiden yhteisasunnoista.
Lain ja sen valvonnan tuloksena metsäryöläisten
elinolot ryöpaikalla kohentuivat.

Ongelmia alkoi kuitenkin pian paljastua myös
toisaalla. Monet metsätyöläiset olivat niitä, jotka
olivat saaneet pienen tilansa asutustoiminnalla.
Heille tuli sivuansioiden hankkimisesta pääasia,

ja tilan kehittäminen jäi toissijaiseksi asiaksi. Elä-
misen mahdollisuudet tulivat riippuvaisiksi met-
sätöiden tarjoamasta rahapalkasta. Vaikka pääosa

väestöstä eli maatalouselinkeinon piirissä, elanto
ja hyvinvoinnin kehitys oli tullut riippuvaiseksi
teollisuudesta ja sen avaamista palkkatyön mah-
dollisuuksista.

Perus turua aj anmukais e ksi

Täloudeltaan romahtaneessa ja sisäisesti rikkirevi-
tyssä yhteiskunnassa laajat kansalaisjoukot elivät
aineellisesti niukkaa elämää.4' Köyhien asema al-
koi kohentua talouden elpyessä. Köyhyysraja al-
koi etääntyä Etelä-Suomen ydinalueilta, joissa

koyhyys saareikkeistui ensisijaisesti maaseudun
syrjäkyliin ja kaupunkien ryöläiskortteleihin. Ke-
hitys alkoi kulkea rJysyrantalaisesta elämästä
kohti hyvinvointivaltiota.

Niiden ongelmatilanteiden ratkaisut, joissa yk-
silöt ja perheet eivät kyenneet selviyrymään talou-
dellisesti, perustuivat itsenäisyyden alkuvuosina
vuoden I 879 vaivaishoitoasetukseen. Asetusta oli
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tosin yritetrF uudistaa jo viimeisinä itsenäisylrttä
edeltäneinä Venäjän vallan vuosina. Gustaf Adolf
Helsingiuksen puheenjohdolla toiminut koyhain-
hoitokomitea teki asiasta esityksen vuonna 1907.
Tama esitys ei johtanut vielä tuolloin lainsäädän-
nöllisiin muutoksiin, vaikka vuoden I909 valtio-
päivillä tuotiinkin painokkaasti esille vaivaishoito-
asetuksen vanhentuneisuus ja korjauksen tarve.a'

Korjauksen tarvetta nähtiin olevan siinä, miten
laitoshoito järjestetään ja mikä on avustettavien
oikeudellinen asema. Näihin kysymyksiin Hel-
singiuksen komitea kiinnitti huomiota mietin-
nössään. Se esitti erikoistumista laitoshoidossa si-
ten, ettei erilaisen hoidon tarpeessa olevia sijoitet-
taisi yhteen koyhainhoitolaitoksissa. Komitea ko-
rosti myös laitoshoitoa köyhäinhoidon muotona.

Erimielisyl,ttä komiteassa ja valtiopäivilla syn-
nytd ehdotus, että huoltovelvollisuudessa seurat-
taisiin tnskan lainsäädäntöä. tnskan kOyhain-
hoitolaissa ei ollut lapsilla velvollisuutta elättää
vanhempiaan. Tähan ratkaisuun ei kuitenkaan
katsottu voitavan mennä Suomessa. Varsin laajan
kansalaismielipiteen mukaisesti komitea pädtyi-
kin korostamaan ehdotuksessaan itsensäelättä-
misvelvollisuutta ja sitä, että auttaminen tulee
kohdistaa todellisesti apua tarvitseville.ae

Edisrymistä tapahtui vasta, kun asetettiin uusi
koyhainhoitokomitea vuonna 1917. Se otti työn-
sä perustaksi Helsingiuksen komitean mietinnön,
jonka ehdotuksia se edelleen kehitteli. Hallitus
antoi komitean ehdotuksen mukaisen esiryksen
eduskunnalle. Esitys h1wäksyttiin ja vahvistettiin
vahaisin muutoksin laiksi vuonna 1922. Se astui
voimaan seuraavan vuoden alusta. Einar Br;r;kin
mukaan uusi köyhäinhoitolaki oli ensimmäinen
merkittävä edistysaskel ja merkkitapaus sosiaali-
turvan rakentamisessa maan itsenäistymisen jäl-
keen. Kun laki vuonna 1923 astui voimaan, to-
dettiin Huoltaja-lehdessä, että alkava vuosi muo-
dostuu "köyhäinhoidon kehityksessä merkkivuo-
deksi".tn Samanaikaisesti lakkautettiin vuonna
1917 perustettu sosiaalihallitus ja sen tehtävät

siirrettiin sosiaaliministeriölle ja sen koyhäinhoi-
totoimistolle.

Siirtyminen vaivaishoitoasetuksesta kr;yhain-
hoitolakiin vahvisti sosiaalipoliittisen ajatteluta-
van muuttumista. Muutos näkyi jo lain uudessa

nimessä. Lakiesiryksen laatineessa komiteassa ko-
rostettiin vahvasti sitä, eträ k<iyhainhoidosta tuli
poistaa sen saama halventama leima. Tässä tar-
koituksessa tehtiin esirys lain nimeämiseksi huol-
tolaiksi, jonka katsottiin koyhainhoitolakia pa-
remmin vastaavan tulevaisuuden vaatimuksia ja
lain tosiasiallista sisältöä. Köyhäinhoidon apulais-
tarkastaja Elli Tävastähti puolestaan ajoi lakiin si-
tä, että eri huoltomuodot pitää eriyttää ja itse-
näistää. Hänen mielestään mielisairaiden pitämi-
nen köyhaintalossa ei vasrannur ajan vaatimusta.
Tavastähti esitti myös, että työlaitosten perusta-
minen olisi säädetry pakolliseksi. Hän piti ryölai-
toksia välttämättömänä elatuksensa ja elatusvel-
vollisuutensa laiminlyöjien hoidon kannalta. Mii-
na Sillanpää esitti eduskunnassa lastensuojelua
sosiaalihuollon omaksi eriryisalueeksi. Nämä pe-
riaatteet toteutuivat varsin pitkalle, vaikka asioita
ei vielä tuolloin säännöstetrykään erikoislaeilla.

Köyhäinhoitolaki joutui eduskuntakäsittelyssä
laajan kritiikin kohteeksi. Lakiesitystä s»/tettiin
muun muassa siitä, että siihen sisälryi liian paljon
"suuria periaatteita, joilla käytännössä ei ole juuri
minkäänlaista toteutumisen mahdollisuutta".''
Eriryisesti epäiltiin kuntien kykyä selviytyä sosi-
aalihuollon laitosten perustamisvelvoitteesta.

Epäilys oli perusteltu siltä osin, että vuoden
1879 vaivaishoitoasetukseen sisältyi kuntiin koh-
distuva velvoite perustaa ryölaitoksia ja tarvittaes-
sa vaivaistaloja. Saadr;s oli jäänyt osittain kuol-
leeksi kirjaimeksi, ja huolenpitoa toteutettiin yh-
teisöllisesti. Kritiikistä ja epäryydyttävistä koke-
muksista huolimatta laitosten perustamisvelvoite
hywäksyttiin lakiin.

Uuden lain velvoitteen kunnat täJttivätkin ai-
empaa huolellisemmin, vaikka kustannuksia pe-
lattiin. Kunnat perustivat sekä kunnalliskoteja et-
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tä ryölaitoksia sekä yksin että yhdessä. Täyryipä
joitain kuntia jopa varoittaa komeilun halusta ja

siitä, että kotiavustus ja hoito yksityiskodeissa
ovat tärkeimpiä auttamisen muotoja. Kunnallis-
koti kehotettiin suhteuttamaan yleiseen varalli-
suuteen ja elintasoon.t'

Vuoden 1922 köyhdinhoitolaki poikkesi mo-
nilta periaatteiltaan vuoden 1879 vaivaishoitoase-
tuksesta. Peruslähtökohdiltaan laki korosti inhi-
millisyyttä sellaisia kohtaan, jotka todella tarvit-
sivat apua. Niitä, jotka jättivät huolehtimatta ah-

keruudella omansa tai huoltovelvollistensa elan-
non, laki kohteli ankarasti. Aiempaan verrattuna
kunnallisista ryölaitoksista ja niihin passitettavista
säädettiin täsmällisemm i n.

Keskeiseksi puutteeksi lakiin jäi se, ettei edelly-
tetry naisten valitsemista koyhainhoitolautakun-
taan. Vähemmistö olisi hyväksynyt naiset jäse-

niksi, vaikkakin epäiltiin heidän soveltuvuuttaan
lautakunnan puheenjohtajaksi. Katsottiin, että
puheenjohtajuus vaati "enemmän kylmään jär-
keen perustuvaa harkintaa kuin, mitä naisilla
yleensä on".'r Vaikka naisia epäiltiin johtotehtä-
vissä liiallisesta avokätisyydestä, heidän katsottiin
soveltuvan sosiaalihuollon työntekijöiksi, koska
heilla oli huoltotyön kaipaamaa sydämen läm-
pöä. Huoltotoiminnan työnjaossa naisten tehtä-
viä oli hoiva ja sen organisointi. Miehet hoitivat
hallinnollisen johdon ja valvonnan.

Köyhäinhoitolaki oli yleislaki, joka sääti huol-
lon tarkoituksenmukaisesta toimeenpanosta. Laki
rajoitti kuntien itsenäistä päätäntävaltaa koyhain-
hoitoasioissa. Jokaisen kunnan oli perustettava
koyhai n hoi tolautakunta, j onka toimintaa ja köy -
hainhoidon toteuttamista valvoivat valtion viran-
omaiset. Maaherran ja sosiaalihuollon tarkastus-
viranomaisten tehtävänä oli huolehtia, etteivät
kunnat laiminlyöneet lakisääteisiä tehtäviään ja
että ne noudattivat saadoksia huoltotoiminnan
toimeenpanossa.

Köyhäinhoitolaki lähti velvollisuudesta huo-
Iehtia omasta ja lähiomaisten toimeentulosta. Jos

henkilö ei kyennyt hankkimaan tai saamaan tar-
vitsemaansa elatusta tai hoitoa, kunnan tuli jär-
jestää se tarkoituksenmukaisella tavalla. Tältä
osin koyhainhoitolaki laajensi avunsaajien piiriä.
Aikaisemmin koyhainhoito oli tarkoitettu pää-

asiassa lapsille, leskille, ryökpyttömille, sairaille
ja muille vaivaisille. Nyt kunta velvoitettiin huo-
Iehtimaan jokaisesta vaikeuksiin joutuneesta.

Laissa annettiin erityisasema alaikäisille eli alle

16-vuotiaille.
Laki puuttui myös selväsanaisesti aiemmin

epäkohdiksi koettuihin toimintamuotoihin. Se

kielsi ruotuhoidon ja vaivaishuutokaupat sekä

hoidolleantokokoukset. Jos avustettava sijoitettiin
yksiryiskotiin, sosiaaliviranomaisen tuli tutkia, et-

tä sijaiskoti pystyi huolehtimaan hänestä asian-
mukaisella tavalla. Ensisijaisena auttamisen muo-
tona laki piti kotiavustusta. Kotiavustusta tuli
tarvittaessa antaa myös ennaltaehkäisevästi siten,
enä ryöky§inen avunsaaja saattoi ryhtyä. huoleh-
timaan omasta toimeentulostaan. Työnantajan
velvollisuudeksi säädettiin ryöntekijöiden sellai-
nen huolenpito, etteivät nämä joutuneet köy-
hainhoidon varaan. Työnantajan vastuuta ei ulo-
tettu varsinaisiin elämän riskitilanteisiin. Laissa

mainittiin erikseen kunnan velvollisuus huolehtia
työntekijästä sairauden, vammautumisen tai
muun riskin kohdatessa.

Vaikka kc;yhainhoitolaki vakiinnutti jo aiem-
min inhimillistettyjä toimintamuotoja, se antoi
kc;yhainhoitoviranomaisille varsin laajat valtuu-
det puuttua apua tarvitsevan kansalaisen elä-

mään. Avunsaaja oli velvollinen alistumaan viran-
omaisten valvontaan. Häneen suhtauduttiin va-
jaavaltaisena, jonka muuttovapautta ja oleskelua

voitiin rajoittaa. Pyslvästi avustettu menetti jopa
äänioikeutensa ja joutui alistumaan kr;yhainhoi-
tolautakunnan holhoukseen.

Sikäli laki oli petrymys, ettei se kyennyt poista-
maan ja lieventämään kr;yhy1'ttä toivotulla tavalla

eikä yhdenmukaistamaan kr;yhainhoitoa valta-
kunnallisesti. Monissa kunnissa koyhainhoidon
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rasituksia pidettiin liiallisina. Valtion varoista
maksettiin koyhainhoidon kuluja lähinnä silloin,
kun avustettavan kotipaikkaa ei saatu selville ei-
kä pystytty ratkaisemaan sitä, mille kunnalle
huoltovelvollisuus kotipaikkaoikeuden perusteella
kuului. Ainoa varsinainen koyhainhoidon alue,
jossa valtio osallistui kustannuksiin, oli ryölaitos-
ten perustaminen. Perustamiskustannuksista val-
tio maksoi puolet.

Ko tiauus ta laitos h o itoon

Vuoden I 9 22 köyh;inho itolaki paino tti ensis ij ai -
sena auttamisen muotona kotiavustusta. Laitos-
hoitoon tuli turvautua vain silloin, kun elämänti-
Iannetta ei voitu muutoin korjata. Todellisuus
muodostui kuitenkin hywin toisenlaiseksi. Lai-
toksessa huollettavien määrä lisäänryi koko maail-
mansotien välisen ajan. Vuonna l92l laitoshoi-
tona avustusta sai 30 o/o avustetuista. Vastaava
osuus vuonna 1937 oli 50 %o. Varsinaisten avus-
tettujen määrä ei kyseisenä aikana muuttunut
olennaisesti.t'

Laitoshoitoa suositettiin sen vuoksi, että niissä
voitiin kontroilloida elämäntapaa ja huolehtia it-
sensä elättämisen vaatimuksen toteutumisesta.
Erityisesti maaseudulla kunnalliskodit ja muut
hoitolaitokset olivat 1920- ja 1930-luvuilla maa-
tiloja, joissa hoidettavat osallistuivat kykynsä mu-
kaan maataloustöihin. Kotiavustusta vierastettiin
siksi, että pelättiin väärinkäytöksiä ja heittäyty-
mistä elämään kunnan rasitreena.55 Enää ei myös-
kään haluttu palata ruotujärjestelmään, jota pi-
dettiin aikansa eläneenä ja epäinhimillisenä hoi-
tomuotona. Milloin kotiavustukseen turvaudut-
tiin, sitä annettiin tavallisesti elämään kuuluvina
perushyödykkeinä vastaayaan tapaan kuin Pun-
kalaitumella:'6

"Kotonaan asuuille bunnanuaiuaisille annettiin
auustuhsena jauhoja, jyuiä, maitoa, uoita, lihaa,
suolakalaa ja ryynejä. Auustus toimitettiin usein

b aupp a li i le k e ide n u älity k s e llä s i te n, e ttä b aupp a li i k -

heelle ilmoitettiiru, mirukä u€rrdn auustusta kuu-
hautta bohti sai markkamääräisesti antad. Kaup-
pias antoi huollettauille edellä mainittuja ruokatar-
uikheita kuukauden aikana ilmoitetun määräsum-
man edestä, ja hayhairuhoitolautakunta mahsoi
bauppiaalle kuukausittain ltänen esittämänsä las-

hun."
Köyhäinapua annettiin lain perusteella sotien

välisenä aikana keskimäärin neljalle prosentille
väestöstä. Laman aikana avun saajien osuus ko-
hosi huomattavasti. Pääasiallisia avun antamisen
perusteita olivat vanhuus ja sairaus sekä työttö-
myys'

Kansalaissodan jalkeinen tilanne nopeutti las-

tensuojelun kehittämistä. Lasten ongelmien lie-
vittämistä pidettiin tärkeänä, koska vastuun kan-
taminen lapsista oli vastuun kantamista huomi-
sesta yhteiskunnasta. Sodan vuoksi lasten ongel-
mat laajenivat ja niiden ratkaiseminen astui etu-
alalle. Lasten ongelmat nähtiin omana eriryisalu-
eenaan. G. A. Helsingius oli arvostellut jo 1800-
Iuvun lopulla lasten hoitamista vaivaistaloissa.

Vaikka lainsäädäntö ei edellyttänyt erillisten
lastenkotien perustamista, niin sodasta seurannut
orpojen hoidon järjestämistarve johti siihen, että
monille paikkakunnille perustettiin lastenkoteja.
Lasten asiaa alettiin hoitaa omana eriryisenä sosi-
aalisena kysymyksenä. Tosin lastensuojelulainsää-
däntö saatiin vasta vuonna 1936. Lastenkodit ei-
vät palvelleet kansalaissodan jälkeen vain punais-
ten lasten kasvatusta. Niihin sijoitettiin myös
muita lapsia, jotka elivät aineellisessa hädässä ja
vailla asianmukaista huolenpitoa. Useita ongel-
matapauksia paljastui pantaessa täytäntöön op-
pivelvollisuutta 1 920-luvulla.

Itsenäisyyden ajan ensimmäisiä vuosia voi pe-
rustellusti pitää lastenhuollon teemavuosina.
Kansalaissodan jälkeen lapset kärsivät hädästä ja
kurjuudesta. He eivät kuitenkaan olleet syyllisiä
tapahtuneeseen. Näin olisi ollut väärin rangaista
heitä "heidän isäinsä ja äitiensä synneistä".t'Koska
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perheet elivät taloudellisissa vaikeuksissa ja tur-
vattomia lapsia oli paljon, ei kaikkia lapsia voitu
sijoittaa perheisiin. Lastenkoti tarjosi usein rat-
kaisun tilanteeseen. Kun ennen itsenäistymistä
kunnallisia lastenkoteja oli muutamia kymmeniä,
vuonna 1921 lastenkotien määrä oli jo pari sataa.

Asialla olivat usein naisyhdistykset Huittisten
naisyhdisryksen tapaan.5E

"Lastenkodin syntyaj atus h eräsi p ai k kakunnalla
toimiuassa naislhdistyksessä, joka uuznnd 1918 oli
hyuin elinuoimainen ja swwri yhdistys. Silloin jäi
paljon lapsia sotaoruoibsi ja hodittomibsi, jolloin
yhdistybsen rouudt ?äättiuät ?erustdd heille kodin.
Ajatuksen taloudellinen puoli ei pelottlxruut betään.

Te h tiin runs dasti ta lk o o tö itä : y h disty ks en j äs en e t k ä-
uiuät esim. tilekaamassa täbkejä, ompelemassa laba-
noita jne. Kaikilla ihmisilla oli auttaua mieli. Va-

semmisto ja oikeisto eli poruaristo antoiuat yhtälail-
laja eritoteru poruaristo kouasti. Katsottiiru, että la?-
set oliuat baihbeen uiattomia ja syynamia ja että
asia täytyi hoitaa."

Vapaaehtoistoiminnan ja avustusten ohella toi-
minnan rahoittamisessa käytettiin sotaorpojen
valtiolta saamista elakkeistä pidätettyjä hoitomak-
suja. Koska olot olivat huonot, kärsittiin laajalti
niukkuudesta, mikä asetti pidäkkeitä auttamiselle.
Lasten asia koettiin kuitenkin tärkeäksi, kuten
muistikuva Huittisista paljastaa: "

"Lastenboti sai sotaorpojen eläkkeet uabioba, ja
tämä olihin ainoa rahallinen tulo lastenbodille.
Muutoin naisyhdistys malesoi baibki lastenhodin

meruzt. Tuntuu ihmeellisebä, että lastenkoti meni
taloude llis esti niin hyuin eteenp äin. Jo htaj anare lle
ja apulaiselle pystyttiin jopa maksamaan stiännölli-
sesti ?ierutä palkhaahin. Vaatetuspwoli oli hylla lap-
silla hieman surkea. Kun kunnalliskodin miehilla
oli molsbihousuja, niin piti olla lastenkodin hoido-
beilla. Ihmiset btllä antoiuat uanhoja uaatteita,
mutta silloin oli huonot ajat."

Monissa lastenkodeissa lapsia pyrittiin autta-
maan vilpittömästi oman elämänsä alkuun. Las-

tenkotien elämä ei kuitenkaan ollut ongelmaton-

ta. Täloudelliset kysymykset olivat vain yksi puo-
li asiasta, kuten Lempäälästä talletettu haastattelu

osoittaa:6u
"üeimmissa ybsityisissä lastenkodeissa, joita uuo-

den 1918 jälheeru perustettiin, saiuat ldps€t amznat-
ti li ou lutu bs e n tdip umus tens a j a ma h do I lisuw ks i e ns a
mukaan. üeita koulutettiin opettajaksikin, ja se-

hän kysyi jo paljon uaroja. Isän puute näissä kodeis-

sa teki paljon haittaa uarsinkin poikien kasuatule-

sessa. Sen duttdm^el?si ei silloin kuitenbaan uoitu
tehdA mitAAn, koska miehen palkkaaminen olisi ol-
lut yliuoimaista eiuätkä miehet siihen aibaan ajau-
tuneet s e llaise lle alalle. Kasuatus laito kseen lAh etetty

poilea batsottiin menetetyhsi aiuan samoin buin
uanki laan _j outunut, ei leä ihmisten suh tautum i ne n
o le uieläkään mauttunut. "

Aikuisten toimeentulon turvaamiseksi kuntien
tuli rakentaa kunnalliskoti tai hankkia sellaisen
osuus vuoteen 1933 mennessä. Määräajan um-
peutuessa pääosa kunnista oli tdyttänyt velvoit-
teensa rakentamalla puuttuvan laitoksen tai
muuttamalla aiemmin perustetun koyhaintalon
nimen kunnalliskodiksi. Oli kuitenkin myös sel-

laisia kuntia, jotka katsoivat laitokset liian suurik-
si rasitteiksi taloudelleen ja jättivät velvoitteet
täyttämättä, koska talouslama rasitti poikkeuksel-
lisella tavalla kunnallistaloutta määräajan umpeu-
tuessa. Ajatus laitoskeskeisestä huolenpidon to-
teuttamisesta eli joka tapauksessa vahvana. Kun-
nat täyttivät velvoitteensa myöhemmin talouden
kohentuessa ja virkamiesten sekä koyhainhoito-
lautakuntien onnistuttua viemään hankkeen lapi.
Monessa kunnassa komeasta laitoksesta tuli paik-
kakunnan ylpeys ja avajaiset muodostuivat merk-
kitapauksiksi.6'

Kunnalliskotien perustamista hidasti se, että
niihin suhtauduttiin varsin kielteisesti. Päättäjät
pelkasivat kustannuksia ja huollon tarpeessa ole-
vat kansalaiset elämän rajoituksia. Kunnallisko-
teihin oli joskus vaikea saada asukkaita niiden
huonon maineen vuoksi. Se periytyi vaivaistalo-
kaudelta. Vaikka kunnalliskotiin joutumista pe-
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lattiinkin, ankeista oloista muuttavat saattoivat
kokea sen lopulta myönteiseksi ratkaisuksi seu-

raavaan tapaan:62
"Kunnalliskotiin joutumista pelAttiin kuin mitA

hirmua. Ennen nähtiin uilaa ja nalkaa kuin olisi
menty sinne uapaael'ttoisesti. Tunsin erään leshimie-

hen, joha oli hahdtksannellakymmenellä. Hän asui
hyuin fulmässä möhissä ja hanella oli itsellään uain
uähän rahoja ruokaan. Kun sitten tuli talui, eikä

hanella ollut polttopuita, niin uirkakunta päätti
uiedi hänet paholla kurunallishotiin. Hän oli ollut
ihmeissään, kun sielLi olihin niin hyuä hoito."

Laitoksiin sijoitetut joutuivat usein opettele-
maan uudenlaisen elämänravan. Köyhäinhoiro-
laissa ja sen toimeenpanossa korostettiin oikean
elämäntavan oppimista sekä "tekovaivaisuuden"
ja "tosivaivaisuuden" erottamista. Juuri tästä slys-
tä epäonnistuttiin pyrkimyksessä hälventää avun-
saajien leimautumista. Avunsaajia ei pidetry täysi-
valtaisina kansalaisina, ja jatkuvaa avustusta tar-
vitseva menetti itsenäisy).tensä ja hänet alistettiin
holhoukseen. Köyhäinhoitolaurakunta otti hal-
tuunsa holhottavan omaisuuden. Tama sai kui-
tenkin pitää hartauskirjansa, sormuksensa ja
muut pienet esineet.

Kay h ai n h o i to m o raa lin a ltr tij dna

Köyhäinhoidossa vierastettiin ajatusta täysin vas-

tikkeettomasta toimeentulosta. Periaatetta siitä,
että avun tuli perustua työsuoritukseen, sovellet-
tiin mahdollisimman laajasti. Tyottcimilla teetet-
tiin erilaisia hätäaputöitä. Sosiaalihuollon laitok-
sessa asuvien tuli osallistua ryöntekoon voimiensa
ja taitojensa mukaan. Kunnalliskodit olivat maa-
tiloja, joiden tuloja ja menoja kunnallishallinto
tarkkaili. Jos kotona asuville jouduttiin antamaan
avustusta vastikkeettomasti, avustusta pidettiin
lahinna lainana. Tämän näkemyksen perusteella
kunta oli oikeutettu perimään avustuksen takai-
sin, jos se oli mahdollista avunsaajan toimeentu-

loa vaarantamatta. Avustus perittiin takaisin
myös silloin, kun kunta oli auttanut henkilc;a,
jonka huolenpidon siihen velvolliset laiminlöivät.

Sosiaalihuollon toimenpiteilla ja auttamisella
pyrittiin pitämään kustannukset kurissa sekä vaa-
Iittiin ryömoraalia, säästäväisyyttä ja siveellisyyt-
tä. Julkisilla varoilla ei katsottu voitavan harjoittaa
h1wäntekeväislyttä. Vaikka laki tunnusti ongel-
mien yhteiskunnallisen taustan, sen toimeenpano
perustui yksilökeskeiselle ihmiskuvalle. Auttamis-
tilanteissa koyhyyden syinä pidettiin yksilön fyy-
sistä, psyykkistä ja siveellistä rappiota. Huoltotoi-
menpiteiden avulla yksilo kasvatettiin yhteiskun-
takelpoisuuteen ja vastuuseen itsestään ja huollet-
tavistaan. Näihin tavoitteisiin yksilö ohjattiin toi-
menpiteillä, joiden ankaruutta voitiin asteittain
lisätä. Suomessa ei viela tuolloin luotettu pelk-
kään oh.iaavaan toimintaan Ruotsin tavoin. Lakia
valmistelleet viranomaiset ja sosiaalihuollon toi-
meenpanijat katsoivat, että tarvitaan myös ankaria
toimenpiteitä kasvatuksellisten vaikutusten saa-

vuttamiseksi.
Köyhäinhoidon laitoksissa pyrittiin niin ikään

erottamaan tekokoyhyys tosiköyhyydestä. Lai tok-
siin sijoitetut velvoitettiin noudattamaan järjes-

ryssääntöj ä ja päiv ajarj esrys tä sekä osall is tu maan

työhön edellyrystensä mukaisesti. Jos hoidokit
rikkoivat sääntöjä tai poikkesivat nuhteettoman
elämän polulta, laitoksen )ohtaja saattoi rangaista
asukasta ravinnon vähentämisella ja arestilla. Jos
laitokseen otettu ei korjannut tapojaan, saattoi
maaherra, jolle oli sälytetty osa sosiaalihuollon
valvontavelvollisuudesta, jop^ määrätä rikkojan
pakkoryöhön yhdeksi vuodeksi.

Elatusvelvollisuuden laiminlyöjät sijoitettiin
ryölaitoksiin, joiden uskottiin kykenevän ohjaa-
maan ihmisiä elämän kaidalle polulle ja pitävän
kunnan koyhainhoitomenor pieninä.('r Tyolaitok-
sia perustettiin myös naisille, jotka viettivät huo-
leronta elämää ja siveettömyydellaan hapaisivat
avioelämän pyhyytta. Elatuksen lai mi nlyöj ien, al-
koholiongelmaisten ja ryönteon välttä.iien autta-
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mista pidettiin moitittavan elämäntavan edistä-
misenä. Tästä syystä katsottiin, että tarvitaan lai-
toksia, jotka rankaisevat ja kasvattavat paheksut-
tavaa elämäntapaa viettäviä. Tyovclvollisuus lak-
kasi vasta sitten, kun korvaus oli suoritettu tai
kc;yhainhoitolautakunta arvioi, että ryövelvolli-
nen huolehtii elatustehtävästään. Laitoksessa saa-

tettiin pitää jopa kolme vuotta. Työlaitosjärjestel-
mä ei toiminut pelkästään elämäntavan korjaa-
mispaikkana, vaan sillä katsottiin olevan myös
ennaltaehkäisevä vaikutus. Aiheettomat avunha-
kijat kaikkosivat paikkakunnalta varsin pian sen

jälkeen, kun kunta liitryi ryölaitoksen osakkaaksi.
Koyhainhoitolaki uudisti menettelytapojen

ohella sosiaalihuollon hallintoa. Kun kunnat pe-
rusrivar pakollisia koyhainhoitolautakuntia, nii-
den tuli samalla uudistaa k<;yhainhoito-ohjesään-
tönsä. Ohjesäännöissä tarkistettiin piirijakoa.
Kunnat jaettiin piireiksi avustustarpeen tutkimis-
ta ja avustusten toimeenpanoa sekä avustettujen
valvontaa varten, eivätkä piirit enää olleet talou-
dellisesti itsenäisiä tai puoli-itsenäisiä. Köyhain-
hoitolautakunnan jäsenet valvoivat toimintaa pii-
reissä piiriesimiehenä. Tehtävässään heilla oli
apunaan kaitsijoita. Laissa varattiin lisäksi mah-
dollisuus palkata virkamiehiä koyhainhoidon teh-
täviin.

Pääasiallisen vastuun koyhainhoitolain paikal-
lisesta toimeenpanosta kantoivat piiriesimiehet ja
kaitsijat. Heidän asemansa ei aina ollut helppo,
sillä toiminta tuli sopeuttaa varattuihin määrära-
hoihin. Määrärahan ylittäjää syytettiin helposti
suorakätiseksi, joka aina vaan antaa tutkimatta
riittävästi avun tarverra. Vaarinkayttö tuli estää.

Huolta tuli kantaa myös siitä, että avustettava sai

kunnon tavaraa. Tilannetta kuvaa hyvin aikalais-
kommentti Rantsilasta.6a

"Tämän tähden piirimiehen toimi oli maanpädl-
listä heluettiä. Piirimiestä haukkuiuat ja moittiuat
sekä auun taruitsijat että kunnan johtomiehet puhu-
mattakaan kykhisistA, jotha maksoiuat ueroja. Sibsi

piirimiehistä on niin holhho muisto. Piirimieheksi

ualittiinkin ja pantiin mies, jolla oli lujat hermot
ja joka osasi pitää kiinni omaisuudestaan sekä arui-
oida, henelle apu oli tdr?een."

Myös papit, laakarit ja erilaiset virkamiehet
olivat velvollisia tarkkailemaan avun tarvetta
kunnassa. Avun antamisesta, sen muodosta ja
suuruudesra päätti köyhäinhoitolautakunta piiri-
esimiesten, kaitsijoiden ja kc;yhainhoidon kans-
lian lausuntojen perusteella. Jos asioita oli paljon
käsiteltävänä, köyhäinhoitolautakunta saattoi ja-
kautua osastoiksi, jotka kavivar läpi niille osoite-
tut avustuskysymykset ja laitossijoitukset. Laitos-
kysymyksistä vastaava osasto saattoi toimia sosi-

aalihuollon laitoksen johtokuntana. Alaikäisten
hoitamista ja kasvattamista varten voitiin perus-
taa lastensuoj elulautakunta.

Köyhäinhoitolaki ja sen toimeenpanon ongel-
mar avasivat tietä köyhäinhoidon ammadllisru-
miselle. Laitosjohdon ja k<;yhainhoidon muiden
viranomaisten palkkaamisen myötä koyhainhoi-
toon perustettiin uusia virkoja. Koyhainhoitolain
toimeenpanoluonne liitryi aikakauden taloudelli-
seen tilanteeseen ja ihmiskuvaan. Kontrollitoi-
miin turvauduttiin pelosta, etta kr;yhien joukko
paisuisi ja aiheuttaisi kohtuutonta taloudellista
rasitetta. Kunakin aikakautena kriyhyys on määri-
telry uudelleen siten, että sosiaalihuollon huollet-
tavien määrä on pysynyt kohtuullisena ja lahes

vakio-osuutena. Lamakausia lukuun ottamatta
sosiaalihuollon apua saaneiden määrä on ollut n.

3-4o/oväestöstä.
Vuonna 1922 kunnille säädettiin velvoitteita

myös laissa avioliiton ulkopuolella syntyneistä
lapsista. Kunnan tuli asettaa erityinen lastenval-
voja huolehtimaan avioliiton ulkopuolella synty-
neiden lasten asemasta. Käytännössä velvoite
merkitsi toimen perustamista tai sivutoimisen
valvojan palkkaamista.us

Sisällöllisesti laki sijoittui perhe- ja perintöoi-
keuden sekä huolto-oikeuden rajamaille. Siinä
mainittiin asioita, jotka sosiaalihuollonkin tuli
ottaa huomioon. Avioliiton ulkopuolella synty-
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neiden lasten asema jäi säädöksestä huolimatta
ratkaisematta ennen itsenäisyyden alkua. Edus-
kunta hyväksyi vuonna 1913 lain, joka vahvisti
avioliiton ulkopuolella synryneille lapsille oikeu-
den isään, tältä tulevaan perintöön, elatukseen se-

ka isan nimeen. Laille ei kuitenkaan haettu keisa-

rin vahvistusta. Kun asiaan palattiin kansalaisso-
dan jälkeen, katsoi kirkolliskokous, että avioliiton
ulkopuolella syntyneelle lapselle voitiin määrätä
vain elatusvelvollinen. Kirkolliskokouksen kan-
nan mukaisesti eduskunta sääti lain elatusvelvolli-
srrrrrlesra ia iärri vahvistamatta aiemmin hwäksv-
ryn periaatteen oikeudesta isään, isältä tulevaan
omaisuuteen ja isän sukunimeen. Se ei edes hy-
väksynyt lapsen äitiä hänen elämäntapansa vuok-
si lapsen holhoojaksi. Avioliiton ulkopuolella
syntynyt lapsi jätettiin ilman holhoojaa. Kunnan
velvoilisuutena oli asettaa lastenvalvoja, joka toimi
avioliiton ulkopuolella synryneiden lasten uskot-
tuna miehenä niin kauan kuin näillä oli oikeus
saada elatusta. Laki oli osa yhteiskunnan harjoit-
tamaa siveyden valvontaa, jolla pyriniin estämään
naisia ajautumasta taloudellisiin ongelmiin .ia on-
gelmallisiin elämäntilanteisiin.6o

Ty ö nan taj at j a k ans a laisy h teis k unta
s osiaa lituru an täy dentäj inä

Varsin kehitrymätön ja huoltopainotteinen julki-
nen turvajärjestelmä lievitti lähinnä karjisryneim-
piä ongelmia. Se jatti sijaa myös kansalaisyhteis-
kunnan toimenpiteille.o' Erilaiset oma-apujärjes-
telmät, ryönantajien sosiaalitoiminta sekä sosiaali-
alan järjestöt olivat huomattava lisä suomalaisessa

sosiaalipolitiikassa. Näiden osuus sosiaalipolitii-
kan kokonaisuudessa olikin maailmansotien väli-
sella kaudella merkittävä.

Kansalaissodan jdlkeen työväestö eristäytyi so-

siaalisesti. Se rakensi epävirallisia apujärjestelmiä
omille asuinalueilleen. Työväen naisjärjestöt otti-
vat vastatakseen myös sosiaalipoliittisista tehtävis-

tä. Toimintamahdollisuudet kuitenkin jäivät vä-

haisiksi resurssien vähäisyyden vuoksi. Sosiaali-
nen tilanne tarjosi kasvualustan erilaisille h1wän-
tekeväislysjärjestöille ja muille auttajille. Jo edel-
täneellä vuosisadalla perustettujen järjestöjen toi-
minta tehostui itsenäislyden alkupuolella ja uu-
sia perustettiin. Monet sosiaaliset järjestöt ryhryi-
vät auttamaan erityisesti lapsia ja lapsiperheitä.
Näistä tunnetuin on Mannerheimin Lastensuoje-
luliitto, joka perustettiin vuonna 1920. Lisäksi
voidaan mainita vuonna 7922 perustettu Kasva-
tuskotivhdisws. ionka nimi sittemmin muutet-
tiin Koteja Kodittomille Lapsille r.y:ksi ja myö-
hemmin Pelastakaa Lapset r.y:ksi. Nuorten Nais-
ten Kristillinen Yhdisrys (NNKY) harjoitti muun
toimintansa ohella sotaorporyötä sekä piti ylla
huoltolaitoksia. Nuorten Miesten Kristillincn
Yhdisrys (NMI«) toimi miesten keskuudessa.
Lastensuojelussa toimivat sittemmin myös monet
ammatilliset järjestöt. Järjestöjen kautta sosiaali-

toimen viranomaiset saattoivat vaikuttaa alueen
kehittämiseen monilla eri tavoilla.

Vaikka lapsilla säilyi erityisasema suomalaisessa

vapaaehtoistoiminnassa, monet järjestöt alkoivat
kantaa vastuuta myös työväestön tilanteesta.u' ]o
vuosisadan vaihteessa erilaiset kristilliset suun-
taukset kiinnostuivat suomalaisen yhteiskunnan
ongelmista. Voimakkain vaikutus ongelmien kä-
sittelyyn oli settlemenniliikkeellä. Se lahti kristil-
liseltä pohjalta perustamaan toimintakeskuksia
suurimpien kaupunkien työläiskaupunginosiin.
Settlementtiliike sovitteli maailmansotien välise-
na aikana yhteiskunnallisia ristiriitoja työväestölle
tarkoite tuissa toimintakeskuksissa. Hieman
muunruneena idea elaa yha edelleen.

Auttamisryötä harjoittivat lisäksi Pelastusar-

meija ja tiettyihin tehtäviin erikoistuneet järjes-

töt. Yksiryisin varoin perustettiin kote.ia turvatto-
mille naisille ja lapsille sekä vankilasta palaaville.
Vähävaraisille vanhuksille rakennettiin yksityisiä
vanhainkoteja. Yksityisen toiminnan avulla pyrit-
tiin myös auttamaan langenneita naisia ja prosti-

184

I



REFORMIT KAYNNISTYVAT

tuoituja uuden elämän alkuun. Järjestötoimintaa
tarvittiin erityisesti kaupungeissa, koska maaseu-

tupainotteisessa yhteiskunnassa kaupunkeja pal-
veleva sosiaalipolitiikka kehitqyi varsin hitaasti.

Monimuotoisen vapaaehtoisen auttamistoi-
minnan ohella työnantajat tarjosivat oman pa-
noksensa sosiaalipoliittiseen kenttään.6e Maail-
mansotien välisenä aikana ryönantajat harjoittivat
varsin laajamittaista sosiaalipoliittista toimintaa
tehtaissaan ja niiden ulkopuolella. Monilla teh-
daspaikkakunnilla työnantaja tarjosi asuntoja ja
tontteja työntekijöilleen. Tycilaiset urheilivat

ryönantajien rakennuttamalla urheilukentällä tai
tehtaan uimalaitoksessa. Sunnuntaina kirkonme-
not järjestettiin tehtaan rakennuttamassa kirkossa.

Harrastustoimintaa varten varattiin omat tilat,
joita ryönantaja yllapiti.

Elintarviketilanteen parantamiseksi työnanta-
jat tarjosivat työntekijöilleen viljelypalstoja ja
siirtolapuutarhoja. He järjestivät kotitalousneu-
vontaa sekä luovuttivar saunoja ja pesutupia
henkilöstölleen. Eräillä paikkakunnilla ryönanta-
ja tarjosi myös polttopuita ja elintarvikkeita
alennettuun hintaan. Vapaapäivinä työntekijät
saattoivat opiskella ja kehittää itseään työnanta-
jien järjestämissä kirjastoissa ja lukusaleissa. Työn-
antalat huolehtivat myös ammatillisesta koulu-
tuksesta perustamissaan ammattikouluissa ja jar-
j estämällä opiskelumahdollisuuksia vuonna 1922
Helsinkiin perustetussa Ammattienedistämislai-
toksessa.

Tehtaan ulkopuolella tapahtuvan toiminnan li-
säksi tehtaan patruunat harjoittivat sosiaalitoi-
mintaa tehtaissa." Huoltokonttori harjoitti hen-
kilöstöpolitiikkaa .ja tarjosi palveluksiaan rFöläisil-
le. Tyolaisille tarjottiin myös aterioita tehtaan
ruokalassa sekä terveyspalveluita sairastuvassa tai
tehtaan laakarin vastaanotolla. Pitkaan palvelleet
työntekijät saivat tavallisesti jäädä tehtaan asun-
toon tai kunnon heiketessä he saattoivat joissakin

tapauksissa siirryä tehtaan vanhainkotiin. Muuta-
missa tehtaissa yllapidettiin huoltorahastoja, jois-

ta ikäänryvä ryöntekijä saattoi saada harkinnan-
varaista avustusta. Sosiaalitoimintaan kuuluivat
myös muistamiset merkki- ja juhlapäivinä.

Työnantajien sosiaalinen toiminta ei suinkaan
tapahtunut pFyteettömästi. Asuntopolitiikallaan
työnantajat saattoivat valvoa sitä, ketkä tulivat ja
asettuivat pysyvästi paikkakunnalle. Määrittele-
mällä julkisesta vallasta riippumatta sosiaalipoli-
tiikkansa sisällön he saattoivat vaikuttaa myös
kustan nuksiin. Tlytymättömyyttä j a keski näistä
kateutta voitiin lievittää avustuspolitiikalla. Toi-
menpiteillaan ryönantajat saattoivat sitoa itselleen

tärkeää työvoimaa paikkakunnalle. Huoltokas-
soilla ja tehtaan asunnoilla rajoitettiin myös työn-
tekijöiden liikkumavapautta. Pitkälle menevät
huoltotoimet, kuten kotitalousneuvonta, tarjosi-
vat välineen tunkeutua ryöntekijöiden yksityis-
elämän alueille. Sidonnaisuuksien kautta voitiin
pakottaa ylitöihin ja avun muodoilla hidastaa
palkkakehirystä. tönantajat valvoivat ankarasti
myös ideologista ilmapiiriä.

Vaikka työnantajat pyrkivät itse määrittele-
määnsä sosiaalitoimintaan, heille asetettiin kui-
tenkin myös julkisoikeudellisia sosiaalipoliittisia
velvoitteita. Tdllainen velvoite sisältyi mm. vuo-
den 7922 koyhainhoitolakiin. Sen mukaan työn-
antajan tuli pitää huolta ryöntekijöistään sekä

heidän vaimoistaan ja alaikaisistä lapsistaan niin
kauan kuin nämä asuivat miehensä tai vanhem-
piensa luona. Hänen velvollisuutenaan oli myös
huolehtia siitä, että työsopimuksen voimassa ol-
lessa ryöntekijä ei joutunut koyhainhoidon rasi-

tukseksi.
Tämän työnantajan huolenpitovelvollisuuden

ohella työsopimuslakiin sisältyi velvoite, jonka
perusteella ryönantaja maksoi alle kahden viikon
sairaustapauksissa palkan työntekijälle. Nämä
ryöpaikkakohtaiset etuudet olivat siinä määrin
merkittäviä, että valveutuneimmat työntekijät
oppivat tiedustelemaan, miten työnantajan järjes-

tämä sosiaaliturva täydentää palkkausta, kun he

hakeutuivat uut€en ryösuhteeseen.
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Työnantaj an sosiaalitoiminta paikkasi sosiaali-
vakuutuksen puutteita. Sillä pyrittiin myös rat-
kaisemaan yhteiskunnallisia ristiriitoja ja kontrol-
Ioimaan työntekijöiden elämää. Sosiaalivakuu-
tuksen puutteita paikattiin myös työväenapukas-
soilla.'' Sairaus- ja eläkekassojen piiriin kuului
1 92O-luvulla yli puolet teollisuuden työntekijöis-
tä.

Avustuskassojen jäsenyys oli useissa työpaikois-
sa pakollinen. Etuudet olivat sosiaalivakuutuksen
mittakaavassa kohtuulliset. Keskimääräinen sai-
rauspäiväraha oli n. 40 % teollisuusryöläisen päi-
väpalkasta. Lisäksi useat kassat korvasivat osan

laakekuluista, lääkärin palkkioista, sairaanhoidon
kustannuksista ja hautauskuluista.

Ensimmäisen maailmansodan aikainen inflaa-
tio ja ryönantajien vetäyryminen pois ryöväen
kassatoiminnasta heikensivät voimakkaasti kasso-
jen taloutta. Haitallisimmin tämä vaikutti eläke-
kassojen toimintaan. Kun vielä vuosisadan alussa

keskimääräinen kassaeläke oli ollut vuodessa teh-
dasryöntekijän kahden kuukauden palkan suu-
ruinen, niin 1920-luvulla eläkekassojen maksa-
mat vuosieläkkeet vastasivat suuruudeltaan aino-
astaan teollisuusryönteki.iän kahden ja puolen vii-
kon palkkaa. Etuudet nousivat 1930-luvulla si-
ten, että keskimääräinen vuosieläke oli kuukau-
den palkan suuruinen.

Kuten edellä todettiin, avustuskassojen toimin-
ta vaikeutui kansalaissodan jälkeen.7'z Ty<inantaja
lopetti taloudellisen tuen antamisen. Työntekijät
ottivat vastuun kassojen rahoituksesta ja hallin-
nosta. Käytännön avustustoimintaan muutos ei

vaikuttanut dramaattisesti. Ongelmaksi muodos-
tui talous, joka heijastui 192OJuvulla maksettui-
hin avustuksiin ja heikensi sosiaaliturvaa. Työnan-
tajien tuki kuitenkin lisäänryi 193O-luvulla. Hei-
dän rahoituksensa kohosi n- 20 o/o:än. Rahoituk-
sen lisäänryessä yhteistoiminta sosiaaliturvan jär-
jestämisessä virisi uudelleen.

Tehdasryöväen avustuskassojen toimintaa oh-
jasivat niiden säännöt. Siten kullekin kassalle

muodostui oma profiilinsa.73 Työpaikkakohtais-
ten sairaus- ja eläkekassojen ohella ryöntekijöiden
sosiaaliturvasta huolehtivat ammatti- ja kasiryo-
kassat, yleiset työväenkassat sekä avustusrenkaat.
Suurin osa avustusrenkaista myönsi yksinomaan
hautausavustuksia. Ammattialakohtaisia avustus-
renkaita perustettiin 1930-luvulla, ja ne maksoi-
vat hautausavusten lisäksi eroavustuksia. Ammat-
tialakohtaisten avustusrenkaiden keskimääräinen
jäsenistö oli 1930-luvun lopussa n. 2000 henkeä
ja muiden renkaiden alle 400. Kaikkiaan avustus-
kassoihin ja -renkaisiin kuului 193O-luvun lopul-
la noin 135 000 erillistä jäsentä.

Itsenäisyyden alussa julkiset sosiaalipoliittiset
järjestelyt olivat hajanaisia ja huoltopainotteisia.
Ne jättivät paljon kansalaisten omalle vastuulle ja
edellyttivät kansalaisten yhteistoimintaa sekä kes-

kinäistä apua. Julkisen vallan passiivisuus piti
korvata kansalaisyhteiskunnan aktiivisuudella.
Suomalaisen sosiaalipolitiikan perinteelle onkin
ominaista laaja ja monimuotoinen sosiaalisen
vastuun kantajien piiri. Julkinen sektori huolehti
vain osasta huolenpitotehtäviä. Nuorella juuri it-
senäistyneella valtiolla oli monia muitakin kiireel-
lisia ja kustannuksia vaativia tehtäviä, kun se ra-
kensi hallintokoneistoaan.

Itsenäisyyden alkuvuosina valtion menot li-
sääntyivät.7a Vuonna 1913 julkisten menojen
osuus bruttokansantuotteesta oli 73 o/o ja vuonna
l92B jo 28 o/o. Valtio käytti sosiaalipolitiikkaan
192O-luvulla keskimäärin l-2 %o kokonaisme-
noistaan. Kustannuksia vaativat sosiaalipoliittiset
tehtävät sälytettiin laajamittaisesti kuntien hoi-
dettavaksi. Nämäkin pyrkivät minimoimaan kus-
tannuksiaan. Sosiaalipolitiikan kokonaiskustan-
nukset eivät käsittäneet kovinkaan suurta osaa

bruttokansantuotteesta. Tätä taustaa vasten voi-
daan korostaa ryönantajien ja kansalaisyhteiskun-
nan toimenpiteiden merkitystä sosiaaliturvan to-
teuttamisessa.
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Hyuinuointi kobenee - elämäntapt muuttuu

Itsenäisyyden alkuvuosi§mmenet muuttivat var-
sin s1vällisesti suomalaista yhteiskuntaa ja kansa-
laisten elämäntapaa.75 Vaikka taustalla oli vaikea
yhteiskunnallinen kriisi, joka hidasti kansakun-
nan eheytymistä ja kehitystä, maa nousi varsin
nopeasti kansalaissodan jälkeisestä syvänteestä.
Väestön elämäntapa ja kulutustottumukset alkoi-
vat muuttua. Elinolojen koheneminen ei kuiten-
kaan kyennyt poistamaan koyhyyttä ja takaa-
maan kaikille aikakauden yleisen tason mukaista
toimeentuloa.

TAULUKKO 3.5.

KAyhainhoitoa saaneiden määrä ja osuus uäestöstä

uuosina 1927- 1936.'n

Vuosi Avustettujen määrä Osuus väestöstä o/o

dulla pyrittiin edelleen nojaamaan perhejärjestel-
mään ja omavaraistalouteen toimeentulon turvan
perustana. Pulavuosina tilapäisesti avustetut ryöt-
tömät lisäsivät merkittävästi avustettujen koko-
naismäärää.

Vaikka maalaismainen elämäntapa säilytti sosi-
aalisesti hallitsevan asemansa, se ei kuitenkaan
pysynyt muuttumattomana. Maatalouspolitiikalla
tähdättiin omavaraiseen elintarvikehuoltoon ja
maataloustuotteiden lisäänt1vään tuottamiseen
markkinoille. Tämä merkitsi maatalouden ja vil-
jelijäperheiden kiinnittymistä rahatalouteen. Raha
ei enää entisellä tavalla ollut harvinaisuus. Maa-
laisväestönkin mahdollisuudet hankkia hyödyk-
keitä markkinoilta paranivat, koska maatalouspo-
litiikan tavoitteeksi oli asetettu elintarvikeomava-
raisuuden kohentamisen ohella maan suurimman
väestöryhmän toimeentulon takaaminen.

Kansantulo kasvoi ja kansa sai oman osansa ta-
Iouden kasvusta." Vaikka toimeentulo parani,
monin paikoin oli edelleen puutetta, mikä ei kui-
tenkaan ollut aivan yhtä laajamittaista ja syvää

kuin edellisen vuosisadan loppupuolella. Kerjuul-
Ia olevia kulkureita ei enää kierrellyt yhtä paljon
kuin aikaisemmin. Tahan vaikutti omalta osal-
taan se, eüä kunnat hankkivat osuuksia työlai-
toksista ja lähettivät niihin kiertelevää elämänta-
paa viettävät kulkijat.

Tälouden kohentuminen, omavaraistalous ja
perhejärjestelmä eivät kuitenkaan kyenneet tur-
vaamaan toimeentuloa kaikissa tilanteissa. Huol-
lon tarvetta esiintyi runsaasti vanhuuden ja sai-
rauden, työttömyyden ja ongelmallisten perheo-
lojen vuoksi, kuten taulukko 3.5 osoittaa.

Puute ei täysin hävinnyr, vaan ajoi ihmisiä
edelleen paremman elämän etsintään valtameren
toiselle puolelle. Kanadaan muuttanut siirtolai-
nen muistelee varhaista lapsuuttaan seuraavasti: 7e

"Ei riittänyt ruoba, minä muistan, kun isä meni
hunnasta ?ytämään ruokaa talueru uaralle, meilla
oli niin bayhaa, kun minä olin koulussa. Kuntddn
meni pyytämään, häru sai siebä jauhoja ja lanttuja.

r927
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Maaseutuväestössä pitkaaikaista hoitoa ja pi-
dempiaikaista avustusta myönnettiin tarkastelu-
jaksona keskimäärin hieman yli kolmelle prosen-
tille. Vastaava luku kaupunkiväestön keskuudes-
sa esimerkiksi vuonna 1932 oli 7 o/o. Erot eivät
selity pelkastään puutteen määrällä. Keskeisenä
tekijänä eroihin vaikurtaa, miten koyhäinhoitoon
asennoiduttiin ja miten kr;yhainhoito organisoi-
tiin. Kaupunkilaisilla oli enemmän jaettavaa ja
toiminta oli organisoitu tehokkaammin. Maaseu-
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TAULUKKO 3.6

Köyhäinhoidon tar?een syiden osuus (o/o) eräinä
uuosind."

1929 1933 1936

Vanhuus ja sairaus

Epäsosiaalisuus
Työttömyys
Perheolot
Muu

Iampun puhdistaminen alkoi vähetä sähkön
yleistyessä. Myös muut kotitaloustyöt alkoivat
muuttua hiivan, ryynien ja muiden tavaroiden il-
maantuessa kauppojen hyllyille.

Maanviljelyn ja metsätöiden lisäksi tärkeä toi-
meentulolähde oli karjanhoito, joka kuului
emäntien tehtäviin. Karjatalouteen sisältyi kui-
tenkin pari ongelmaa. Karjalle ei ollut riittäviä
Iaidunmaita. Yha edelleen jouduttiin käyttämään
ravintoköyhiä metsälaitumia laajamittaisesti kar-
jan ruokintaan. Pienituloiset tilat eivät kyenneet
aina investoimaan riittävästi navettoihin ja mui-
hin karjasuojiin. Rrysyrannan Kaisa-Reetan ta-
voin monet naiset tekivät raskaita ja pitkia, yli
1 2-tuntisia työpäiviä pimeissä ja heikkotasoisissa

karjatiloissa. Paremman puutteessa he syöttivät
"lemmikeilleen" haapakerpukoita, olkia ja park-
kia sekä surivat heikkolypsyisl,l,ttä.

tloudellisen kasvun myötä ongelmat eivät hä-

vinneet, vaikka monien ongelmat lievenivätkin.
Asutustoiminnasta huolimatta maaseudulta ei
kyetry poistamaan tilattoman väestön ongelmaa.
Sekaryömiesmökkiläiset elättivät perhettään sa-

tunnaisten metsä-, pelto-, uitto- ja rakennustöi-
den sekä pienen perunamaan varassa. Maaseudul-
la lukuisten ryysyrantojen emännät murehtivat
edelleen ainoan leningin kulumista ja hankkivat
sivuansioita mistä löysivät.

Sekatyolaiset ja heidän perheensä elivät maa-

seudulla niukimmissa oloissa. He olivatkin koti-
avustusta saaneiden suurin ryhmä 193O-luvulle
asti.8r Maataloustyöläisten osuus avunsaajista oli
yli 30 o./o. Toimeentulo- ja asunto-ongelmat kul-
kivat kasi kadessä. Ahtaat ja huonokuntoiset
asunnot, monilapsisuus ja köyhyys kietoutuivat
toisiinsa. Kansantalouden kohentuessa köyhyy-
den luonne kuitenkin alkoi muuttua. Köyhlyden
ra.ia alkoi siirryä etäälle rintamaista itäisiin ja poh-
joisiin metsälääneihin. Tilanteen koheneminen
näkyi myös avustuksissa, kuten esimerkki Var-
paisjärveltä osoittaa: "

"Vasta 1 92 0- luuun lopulla alettiin p ah o ttau i m-

60
4

20
9

7

7B
4
2

9

7

7t
4

9
9
7

Yhteensä 100 100 100

Lanttuja ainakin tuli, hun äiti teki sitten lannu-
laatikkoa. Lehmät sai sitten lantun kuoret. Ei me

nalhaA nähty, kyllä ruokaa oli. Mutta taluella isällä
ei ollut, han kylla rcki buntaan töitä, hän teki heuo-

sen rehiä .ja lakkoja ja nauett/tdn luutia... sinne
kuntaan. Siitä kai haru sai palkaksi niitä knttuja."

Vaikka kertomukset tuovat esille vielä puut-
teen, niin elintaso oli jo jossain määrin parantu-
nut. trinat eivät kerro enää vastaavanlaisesta

puutteesta kuin, mikä paljastui esimerkiksi Aksel
Liliuksen tutkimuksista iB00-luvun lopulla.
Maataloutta tuettiin elintarvikepulan karkoitta-
miseksi ja elintarvikeomavaraisuuden saavuttami-
seksi. Myönteinen taloudellinen kehirys lisäsi
myös työvoimakysyntää. Tilanne tosin paljasti
myös tietyn ongelman. Pääosa pientilallisista
hankki tilan ulkopuolelta lisäansioita, mikä osoit-
taa, etteivät maatalousreformin myötä syntyneet
tilat olleet elinkelpoisia.'n

Naiset osallistuivat toimeentulon kohentami-
seen tekemällä monia kotitalouden töitä. Emän-
nän tehtäviin kuuluivat lastenhoito, ruuanlaitto,
siivoaminen, kutominen, ompeleminen, parsimi-
nen, puutarhanhoito, marjojen ja sienten poimi-
minen, karja sekä miehen auttaminen pellolla
kiireisenä aikana. Hänen tuli lisäksi osata leipoa,
keittää saippua ja puhdistaa öljylamppu. Öljy-
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missa tapauksiva, bwn bou-

lunkayntipakko tuli uoi-

mddn. antaa jauholippujen
lisäksi pieni nargariinin os-

tolippu ja sitten 1930-lu- te14

uun alussa pieniä markka-
I

maAralstd ruokdtaudrdn os-

tolippuja...-Auun toimitta- 
le38

misesta uielä ainakaan eru-

nen uaotta 1922 ei uoi pu-
hua mitään. . . Auun toi-
mittamineru huollettauille te67

kotiin on aasta l9i)-luuun
kehsintöä, uai pitäisihö sa-

no a e dis ty stä. Varp aisj äru e I lä
edistys on ollut *yaiassa." 1ee2

Vaikka melkein jokaisen

elämä kohentui maaseu-

dulla ennen 1930-luvun
lamaa, maaseutua ei voida
pitää yhtenäisenä. Maan
eri osien vdlillä vallitsi eroja
ja alueiden sisalla oli huo-
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KUVIO 3.2. Yksitltisten bulutusmenojen rakenne uuosina 1914-1992

W
0

t|!

m

20 40

Elintorvikkeet, iuomot io tupokko

Vootetus io iolkineet
Asuminen

Kotito lousko lusto

60 80 7.

I Terveydenhoito

f,\ Liikenne

FtE Virkistys, kulttuuri jo koulutus
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Kohentunut taloudellinen tilanne heijastui koko
kulutuksen rakenteeseen. Kulutustutkimuksen
alueella tunnettu ns. Engelin laki alkoi toteutua
kaavion osoittamalla tavalla."

Engelin lain mukaisesti ravintomenojen ja

muun elämää välittömästi yllapitavan kulutuksen
osuus tulojen käytössä alkoi pienetä. Markkinoil-
ta hankittujen hyödykkeiden käyttö yleisryi myös

ryöväestön keskuudessa. Ravinto monipuolistui,
vaikka vilja ja maito säilyttivät keskeisen aseman-
sa. Lihan käyttö yleistyi. Mahdollisuudet työ-
paikkaruokailuun ja parempaan ilta-ateriaan ko-
hentuivat. Arkivaatteet joko teetettiin räätälillä
tai tehtiin itse. Vaurastumisen myötä alettiin ostaa

kaupasta valmiita pyhäpukuja ja kenkiä, joita to-
sin käytettiin hlvin säästeliäästi. Avojaloin kuljet-
tiin ensimmäisiin pakkasiin asti. Yhä laajemmissa

piireissä tuli mahdolliseksi myös seurata muotia.

mattavia tuloeroja suurti-
lallisten, pienviljelijöiden ja maataloustyöläisten
välillä. Kehirys ei aina riittänyt parantamaan ryö-
läisten asemaa. Maatyöläiset ja heidän lapsensa

siirtyivätkin sankoin joukoin kaupunkeihin le-

veämmän leivän etsintään.'r Laajamittainen siir-
tolaisuus sitä vastoin ryrehryi. Ulkomaille muu-
tettiin siirtolaisiksi yksittäin tai pieninä ryhmi-
na."*

Myös kaupunkien ryr;laisperheissä toimeentulo
alkoi parantua. Vuoden 1921 jalkeen tulotaso ko-
heni vähitellen katkeilevasta taloudellisesta kas-

vusta huolimatta. Tyolaisperheiden kulutusme-
not kasvoivat vuoteen 1928 mennessä lähes 40
prosenttia, kun niistä on vähennetty hintojen
nousun vaikutus. Aikakausi merkitsi kaupunki-
väestön aiempaa s1vällisempää sitoutumista raha-

talouteen, vaikka omaa puutarhapalstaa edelleen

viljeltiin silloin kun se suinkin oli mahdollista.
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Naisten hameet lyhenivät ja miesten housunlah-
keet levenivät. Ravintoloiden palvelut muotitans-
seineen aukenivat myös laajemmille kansalaispii-
reille. Radiolähetysten kuuntelemista varten os-

tettiin kidekoneita ja puhelin ilmaantui varakkai-
siin perheisiin.

Mihinkaan joukkokulutukseen kohentuneet
olot eivät antaneet mahdollisuutta. Ostokset piti
harkita tarkoin. Esimerkiksi vuonna 1925 maata-

loustyöläisen päiväpalkka oli omissa ruuissa kes-

kimäärin 26,54 mk. Metsätyöntekijä ansaitsi

metsähallituksen töissä samana ajankohtana
51,54 mk päivässä ja sahatyöntekijä 4,15 mk
tunnissa. Vastaavana ajankohtana meijerivoi
maksoi 37,07 mk, savukkeet 4,04 mk, palasokeri

9,31 mk, sianliha 28,83 mk ja perunat 4,36 mk.

Juhlavamman särpimen hankkimiseen ei päivä-
palkka kunnolla riittänyt. Kun palkkataso nousi
hintoja nopeammin, lisääntyivät kulutusmahdol-
lisuudet vähitellen.

TAULUKKO 3.7.

Hinnat ja palkat indehseinä uuosina
1913- 1939."0

Vuosi Tukkuhinnat

kotien kaunistamiseksi. Kirkko, järjestöt ja kirja-
kustantajat kantoivat huolta Suomen kotien tule-
vaisuudesta. Elettiin kotien ja kotitalouden ideo-
Iogista noususuhdannetta.'7

Kodin- ja lastenhoidosta antoivat ohjeita koti-
ralousneuvontajärjestöt, keitto- ja käsiryökirjat,
lastenhoito-oppaat sekä aikakauslehdet ja niiden
erikoisnumerot. Kotiaiheinen käyttökirjallisuus
kattoi laajan alueen arkielämästä, keitto- javaate-
huoltoasioista murrosiän ja sukupuolielaman ky-
symyksiin, joista viimeksi mainittua käsiteltiin
haveliaasti. Taydellinen koti-ideologia tarjosi nai-
sille, joiden tehtäviin kodin työnjaossa kuuluivat
lapsi ja liesi, emansipoitumisen väylan. Koti-ideo-
logiasta huolimatta varsin monet naiset hakeutui-
vat työelämään. Sosiaalihuollon laitosten johta-
jat olivat yleensä naimattomia naisia. Teollisuu-
den ryöntekijöistä oli 1920-luvulla yli 35 o/o naisia
ja 1930-luvun puolivälissä jo lähes 40 o/o. Vastaa-
va luku Ruotsin teollisuustilastossa oli vuonna
1920 alle 20 o/o.88

Kodin ohella huolta kannettiin lapsista ja hei-
dän terveydestään. Laaja lastensuojelukirjallisuus
tähdensi lasta kallisarvoisena kansallisomaisuutena
ja huolenpitoa terveyden perustekijänä. Kaupun-
git olivat epäterveellisiä ja olosuhteiltaan ongel-
mallisia paikkoja asua. Heikko viemäröinti, pai-
koin puhtaan veden puuttuminen sekä yksipuoli-
nen ja heikko ravinto aiheuttivat terveydellisiä
ongelmia. Suurin uhka kohdistui pieniin lapsiin,
joiden kuolleisuus oli kaupungeissa vielä 1910-
luvun lopulla maaseutua suurempi.

Olosuhteet alkoivat vähitellen kohentua, mikä
näkyi mm. imeväiskuolleisuuden laskuna. Se ale-

ni koko maassa vuosien 1920 ja 1938 välisenä ai-
kana 96,7:stä 67,8 promilleen. Työväestön asun-

ahdasta, asumisväljyys ja varustetaso olivat usein
paremmat kuin mihin maaseudun tilaton väesrö

oli tottunut. Olosuhteissa tosin oli ero.ia eri kau-
punkien valilla. Erityisesti suurissa kaupungeissa

asunto-ongelmat alkoivat lievenryä, mutta pienis-

Palkat
teollisuus

Palkat
maatalous

t9t3
1923
t933
1939

100
r095
972

1178

100
1204
920

r392

100
1 100

r069
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1930-luvulla, ja se osoittaa elämän laadullista totilanne koheni. Vaikka asuminen oli edelleen

Vaikka monia tavaroita ostettiin kaupasta, ko-
titaloudella ja omavaraisuudella säilyi tärkeä mer-
kitys. Naisten kotitöiden lista piteni 1920- ja

muutosta. Naiset siivosivat entistä useammin ja
tarkemmin pitääkseen kodit siisteinä ja hygieeni-
sinä. Vuodevaatteita ommeltiin ja pestiin. Piha-
ympäristöä siistittiin viihtyisyyden lisäämiseksi.

Aikakausilehdistö ja kirjallisuus antoivat ohjeita
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sä kaupungeissa asuntotilanne säilyi vaikeana.'n

Sotien välisenä aikana merkittävimpiä asioita
kaupunkien asunto-olojen kehittymisessä olivat
varustetason paraneminen ja kivitalojen yleisty-
minen. Lähes kaikissa kaupunkiasunnoissa alkoi
193O-luvulla olla sähkövalo. Vesijohto ja viemä-
rikin olivat varsin monissa asunnoissa. Kylpyhuo-
ne, joka maaseudulla oli harvinaisuus, rakennet-
tiin Helsingissä moniin kivitaloihin. Työväen
kaupunginosiin rakennettiin vielä puutaloja ja

niitä kohosi 1920-luvun nousukaudella myös
keskiluokan asunto-alueille. Kaupunkien ydin-
alueilta puutalot saivat kuitenkin väisryä tehok-
kaan kivitalorakentamisen tieltä.

Muuttoliikkeen vilkkaudesta johtui, ettei
asuntokysymystä lryetry tdysin ratkaisemaan en-
nen toista maailmansotaa. Asumistaso tosin ko-
heni ja eri väestöryhmien erot kaventuivat, mutta
määrällinen vajaus säilyi. Asumisongelmiin kuului
kuitenkin paljon muutakin. Asukkij ärj estelmä eli
alivuokralaisten pitäminen rajoitti perheen omaa
elämää. Ahtaissa asunnoissa ilmeni myös muita
ongelmia, muun muassa alkoholiongelmia ja si-

veertömlyrtä.
Kaupunkiasumisen ahtaus ei samassa määrin

kuin maaseudulla aiheutunut lapsirikkaudesta.
Kaupungeissa syntyqys ja perhekoko oli pie-
nempi kuin maaseudulla. Avustettujen suhteelli-
sella osuudella mitaten toimeentulo-ongelmat
olivat kuitenkin kaupungeissa maaseutua ylei-
sempiä. Suurimman avustettavien ryhmän kau-
pungeissa muodostivat sekaryr;laiset, ryöttömät ja
ikääntyneet ryöläiset. Pieniä tuloja pyrittiin paik-
kaamaan ottamalla alivuokralaisia .ia valmistamal-
Ia itse kaikki mahdolliset perheen tarvitsemat
hyödykkeet. Omavaraisuuden edellytykset kau-
pungeissa eivät olleet yhtä hywät kuin maaseudul-
la. Hätä kuitenkin keksi keinot, ja esimerkiksi
vaatteet varsinkin lapsille pyrittiin tekemään ko-
tona. Ompelukone ei ollut harvinainen esine
kaupungeissakaan.

Täloudellisesta kasvusta hyöryivät miltei kaikki

väestöryhmät. Myös maaseudun ja kaupungin
erot kaventuivat. Yhteydet vilkastuivat liikenteen
laajetessa sekä puhelinten yleistyessä ja koululaitos
puolestaan paransi väestön sivisqystasoa. Tekniset
innovaatiot alkoivat löytää kaupunkien lisäksi
tiensä yhä useammin myös maaseudulle ja sen

elinkeinoihin. Muutoksesta huolimatta todellista
hyvinvoinnin vallankumousta ei koettu ennen
kuin toisen maailmansodan jälkeen. Vasta silloin
elintason luonne muuttui ja perinteinen k<iyhyys

siirryi historiaan.
Myönteisestä kehiryksestä huolimatta elämän

epävarmuus säilyi edelleen, kuten J. P Roos
osoittaa elämäntavan analysoinneissaan kuvates-
saan vanhimpien sukupolvien elämää.t' Ennen
I 920-luvun puoliväliä syntynyt sukupolvi kertoo
elämäntarinoissaan monista ongelmista. Olen-
naista kertomuksissa on se, että kokemukset ovat
laajasti sukupolven yhteisiä kokemuksia. Keskei-
senä kokemusten piirteenä voidaan todeta seuraa-

va: oli olemassa koyhyys, joka ilmeni kaikkien
elämän välttämättömyyksien niukkuutena. Puu-
te ei enää kuitenkaan uhannut elämää samalla ta-
valla kuin nälkävuosina. Sairaudet muodostivat
edelleen todellisen uhan. Monet lapset menerti-
vät ennen aikuistumistaan jomman kumman

- pahimmassa tapauksessa molemmat - vanhem-
mistaan sairauden aiheuttaman kuoleman takia.

TAULUKKO 3.8

Kuo lleisuus ja imeuäis kuo lleisuus uuosina
1915- 1985.*

Vuosi Kuolleita Imeväiskuolleisuus
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Lapsikuolleisuus pieneni Suomessa nopeasti
sotien välisenä aikana, mutta pysyi kuitenkin sel-

västi suurempana kuin muissa Pohjoismaissa.
Suomessa päästiin imeväiskuolleisuudessa 1930-
luvun lopulla tasolle, joka oli saavutettu Ruotsissa
jo 1910-luvun lopulla. Työura alkoi varhaisessa

iässä, koska koulunkäyntiin ei oliut mahdolli-
suuksia tai koulutus oli pakko keskeyttää toi-
meentulo-ongelmien vuoksi. Tietoisuudessa elä-
mä jäsennettiin epävarmana )a maailma eriarvoi-
sena. Ihmiset elivät oman yhteiskuntaluokkansa
elamänpiirissä. Heillä oli kuitenkin tähystysauk-
koja muiden luokkien elämään, jota voitiin ha-
vainnoida seka ryr;elamässä että asuinalueilla.

Nama kokemukset eivät koske vain vanhan su-
kupolven edustajia. Vastaavat asiat tulevat esille
myös muiden cnnen toista maailmansotaa synty-
neiden kertomuksissa. He tuovat myös vahvasti
esille puutteen, sairaudet, koulutuksen ongelmat
ja eriarvoistavat tekijät. Peruserona vanhojen su-
kupolvien elämään on lähinnä se, errä varhaislap-
suutta seurasivat vielä dramaattisemmat tapahtu-
mat ja elämänriskit - sota.

Titlous lama kathaisee e lino loj en ho hentumisen

Myönteinen elintason kehirys ei kestänyt koko
maailmansotien välistä kautta. Itsenäisyyden al-
kuvuosikymmentä seurasi pulaksi kehitrynyt ta-
louslama, joka merkitsi sekä kansalaisten yleisen
ostovoiman pienenemistä että taloudellisen eriar-
voisuuden kasvua.''

Pahiten tilanteesta kärsivät ryöttömät, jotka
kokivat elintasokatastrofin. Aluksi työttömyys
koetteli pahiten maaseutua, sittemmin se paheni
myös kaupungeissa.e2 Suurimmillaan ryöttömyys
oli vuonna 7932. Tuolloin laskettiin ryöttömien
määräksi yli 92000 työntekijää. Työrtömyyden
vaikutukset heijastuivat palkkakehirykseen. S1vän

laman kautena pahiten kärsivät päiväpalkkaiset
maatalousryöläiset ja sekaryöläiser. Myös ammar-

titaitoisen teollisuusryöväestön ansiotaso putosi
olennaisesti. Parhaiten varsinaisen laman aikana
selvisi virkamiehistö. Sen suhteellinen asema alkoi
heiketä vasta laman jälkeen, jolloin sekä maata-
lous- että kaupunkiväestön asema alkoi kohentua.

Reaaliansioiden pienemisen syryyttä pahensi
s€, etteivät kansalaiset kyenneet hankkimaan
markkinoilta sellaisia hyödykkeitä, jotka katsot-
tiin elämän välttämättömyyksiksi. Edeltäneen
vuosikymmenen kulutusrakenne muuttui 1930-
Iuvulla. Markkinoille tuli paljon uusia tuotteita,
kuten radioita ja urheiluvälineitä, jotka eivät laa-
jamittaisesti rasittaneet edeltäneen vuosikymme-
nen kulutusbudjettia. Kotitalouksien tilannetta
vaikeutti myös se, että verotus alkoi kirisryä julki-
sen palvelutuotannon kattamiseksi. Menoja lisä-
sivät myös moner muur asiat. Sahk<;n käyttö esi-

merkiksi alkoi yleisryä muutenkin kuin valaistuk-
sen ensisijaisena lähteenä.

Näitä vaikutuksia lievensi osittain hintojen las-

ku. Ne, jotka säilyttivät työpaikkansa, selvisivät
lamasta kohtuullisesti. Työttömien tilanne oli
varsin toisenlainen. Ongelmallisimmaksi muo-
dostui niiden asema, jotka menettivät omaisuu-
tensa konkurssissa tai oltuaan vaikeuksiin joutu-
neen takuumiehenä. Pakkohuutokaupat olivatkin
lama-ajan arkipäivää varsinkin maaseudulla, jos-
sa monet maatilat joutuivat vasaran alle ja sen

kautta rahamiesten haltuun. Pulakausi kasasi epä-

onnisimpien ihmisten harteille niin raskaan
kuorman, että ainoaksi vaihtoehdoksi jäi lähtö
maantielle:'3

"Pulauuosina I 928 - 30 liikkui palj on bulkure ita
rdntamdantietä pithin Viipurin ja Kotkan uälisellä
osuudella hakien ryömahdollisuuksia täällä südiße-
uista satamista. Mutta töitä ei ollut, ja niin miehet
kulbiuat edestakaisin hanhhien ruulru ja yösijan
kerjäämällä tienuarsitaloista. . . Parikin kulhijaa
oli sellaista, ettö oliuat aina uiikon päästä meillä,
toinen oli tulossa Viipurista, toinen menossa sinne.

Näiden vuosien jalkeen hävisivät kulkurit
maanteiltä, kun työnvälitystoimisto.jen kautta
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alettiin järjestää työtilaisuuksia ja yhteiskunnan
toimesta luotiin uusia ryöpaikkoja."

Osa kulkureista vaelsi lapset mukanaan. Hei-
dät pyrittiin passittamaan ripeästi kotipaikkakun-
nalle. Pula-ajan huippuvuonna avustettavien
määrä oli yli 6 %o väestöstä eli lähes 230 000 hen-

keä.'a Erityisen huolestuneita oltiin nuorten tilan-
reesta. Työttöminä he jäivät vaille ryötottumusta
ja ryöelämän koulivia vaikutuksia. Tilanteen kor-
jaamiseksi perustettiin ryösiirtoloita, joihin men-
tiin vapaaehtoisesti. Yleisenä perusajatuksena ko-
rostettiin sitä, että huolenpitoa annettiin ryöttö-
mien ryösuoritusta vastaan, jos se suinkin oli
mahdollista.

Laman aikana paljastuivat suomalaisen sosiaali-

politiikan puutteet. 192O-luvun alkupuolella oli
keskitytty maareformien toteuttamiseen, jotta

l g3OJuvun pulovuosino työttömyys kosvoi liki
lOO000:een. Kun ryöfi io ruokoo ei löytynyt kotipoik-
kokunnolto, löhdettiin keriuulle. Keriuun pysöyttömisen
jo työttömyyden hoitomisen yleisenö perusoiotukseno oli
työlinio. Työttömöl tuli ensisiioisesti fyöllistöö yleisiin töi-
hin. ioissiioiseno rotkoisuno pidettiin voro- eli hätöopu-
töitö. Pööosiollisen lyöttömyyshuollon muodostivot kun-
tien jöriestömöt hötäoputyöt, mutto pohimpono työtto
myyskoiuteno hötöoputyöt loppuivot. Voltio alkoi iöries
föö vorotöitö, ioisto mokseftiin huomottavosli pienem-
pöö polkkoo kuin fyömorkkinoillo, mikö osittain pitkitti
ongelmon rotkoisemisto. Kuntien .tilonne helpottui vol-
tion ottoesso vo stuuto työttömyystilanfeesfo. Ku nnot ioet-
fiin varollisuusluokkiin, io voltio otti hoitookseen pulmol-
lisimpien kuntien työllisyysongelmot. Kuvosso hötäopu'
työmoo Perkiönmöessö Volkiörvellö vuonno I 930.

voitiin ehey'ttää rikkirevitryä kansakuntaa. Punai-

sen mökin ja perunamaan ajateltiin tarjoavan pe-

rusturvalr kansalaisille.
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Useimmista näin luoduista maatiloista ei ollut
kuitenkaan täyden toimeentulon antajaksi, vaan

pientilallisten oli etsittävä lisäansioita metsätöistä
ja teollisuudesta. Nämä alat olivat Suomessa kui-
tenkin hywin suhdanneherkkiä, ja ensimmäisenä
laskusuhdanteen tullessa ryötä vaille jäivät pienti-
lalliset. Niilo A. Mannio toteaa muistelmissaan,
ettei itsenäisyyden alkuvuosien vaikeina aikoina
työttömyyttä pidetty sellaisena vakavana ongel-
mana, että siihen olisi kiinnitetry riittävästi huo-
miota. "' Vuon na I 9 32 saatän ryö ttömyyshuollo n
periaateohjelma, kun tehtävää selvittäneen komi-
tean mietintö valmistui. Komitea suositti järjes-

telmän perustaksi ryölinjaa. Tyrittömät tuli ensisi-
jaisesti ryöllistää yleisiin töihin. Toissijaisena rat-
kaisuna pidettiin vara- eli hätäaputöitä.

Pulakausi osoitti sen, ettei työstä toimeentulon
edellyryksenä ollut huolehdittu kovinkaan hyvin.

Huoli perheislö io niiden lopsisto io nuoristo oli suuri.
Pulo-oion pelöniin voikuttovon terveyteen io lyömoroo-
liin lomon pitkillyessö. Voikeimpono pulo<ikono toleu-
tettiin eriloisio hätöoputoimenpiteitö : iöriestettiin keröyk-
siö, ioettiin ruokoo io perusteltiin hötciopuosemio. Pula-
oion huippuvuonno ovusteltovien möörö oli yli 6 % va-
estöstö eli löhes 230 000 henkeö. llmoiset ruuoniakelut
io m uul hölöoputoi menpiteet voitii n vöhitellen lopeltoo,
ku n työlli stö mi stoi men pifeillö kyetti i n sijoitto moo n työn
perössö horhoilevot. Hödönoloisia ionottomosso Tom-
pereello 1932.

Pääasiallisen työttömyyshuollon muodostivat
kuntien järjestämät hätäapuryöt, mutta pahimpa-
na ryöttömyyskautena hätäaputyöt loppuivat.
Valtio alkoi järjestää varatöitä, joista maksettiin
huomattavasti pienempää palkkaa kuin työmark-
kinoilla, mika pitkitti osittain ongelman ratkaise-
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mista. Kuntien tilanne helpottui valtion ottaessa

vastLruta työttömyystilanteesta. Kunnat jaettiin
varallisuusluokkiin, ja valtio otti hoitaakseen pul-
mallisimpien kuntien työllisyysongelmat.

Työllistämistoimenpiteillä kyettiin sijoitta-
maan työn perässä harhailevat. Ilmaiset ruuanja-
kelut voitiin vähitellen lopettaa muiden hätaapu-
toimenpiteiden ohella. Työllistettyjen elämä säi-
lyi kuitenkin tiukkana, koska heille maksettiin
alipalkkaa. Vaikeana säilyi myös niiden asema,
jo&a ryöllistettiin ruumiillisesti raskaisiin töihin
siitä huolimatta, etteivät he tottumattomina pys-
tyneet niihin. Normaaliaikoina suunnitellut toi-
menpiteet eivät riittäneet ryöftömyyden lieventä-
miseen tai poistamiseen. Päähuomio kohdistet-
tiin työttömyyden aiheuttaman suoranaisen hä-
dän lievittämiseen.

Toimenpiteitä koskevissa esiryksissä lähdettiin
siitä, ettei maaseudun asukas ollut työtön.'n On-
gelmien katsottiin aiheutuvan siitä, että kaupun-
geissa elää liikaa väkeä. Tosiasiallisesti työttömistä
lahes kolme neljäsosaa eli maaseudulla. Viran-
omaisten ongelmia lisäsi vielä se, että lahes nelja
ikävuosiluokkaa ryövoimasta varttui pulavuosina.
Vasta työttömyyskauden lopulla muodostui rea-

listinen kuva työttömyydestä ja toimenpiteiden
oikeasta kohdentumisesta. Kriisi alkoi olla ohi
vuonna 1934, jolloin syksyyn tultaessa ryöttö-
mien määrä väheni 30000 henkeen, jota voitiin
tuolloin pitää normaalina talviryöttömlytenä.

Pulakauden päättymiseen vaikutti ratkaisevasti
se, että vienti alkoi vetää vuonn a 1933 . Suomessa

oli talouspoliittisin toimenpitein onnistuttu las-

kemaan hintoja sekä uudistamaan vientiteolli-
suutta. Puunjalostusteollisuus ylsi alentuneista
hinnoista huolimatta huomattavaan vientiin.
Maa oli kuitenkin velkaantunut ulkomaille. Ta-
vallinen kansalainen ei vielä 1933 havainnut sitä
tosiasiaa, että tuolloin ylitettiin vuoden l92B re-
aalikansantulon huipputaso. Kireä talouspolitiik-
ka esti kulutuksen kasvun ja hoiti ulkomaisen ve-
lan maksua.

Kun lama oli lopullisesti ohi 1930-luvun puoli-
välissä, havaittiin, että Suomi oli käynyt lapi to-
dellisen taloudellisen rakennemuutoksen. Kelkasta
olivat tippuneet hintatasoa korottaneet kannatta-
mattomat yrirykset. Tilanteesta selviäminen ei

kuitenkaan ollut pelkastään oman talouspolitiikan
ansiota. Asiaan vaikuttivat tärkeimpien vientimai-
den kysynnän ja talouden kohentuminen.

Sosiaaliturua eriytyy

Lamavuosien jälkeen sosiaaliturvaa uudistettiin
sisällöllisesti.e' Vuonna 7937 astuivat voimaan
edellisenä vuonna sääderyt sosiaalihuollon perus-
lait. Lailla kunnallisesta huoltolautakunnasta sosi-

aalihuolto annettiin kunnallisten huoltolauta-
kuntien tehtäväksi. Samalla lautakunnalle annet-
tiin kc;yhainhoitolautakuntaa laajempaa päätän-
tävaltaa ja asioiden valmisteluvastuuta. Valtio al-
koi käyttää kuntia ja niiden huoltolautakuntia
hyväksi, kun järjestettiin sosiaalipolitiikan eri-

ryisryhmien avustuksia. Huoltolautakuntien teh-
täväksi tuli toimeenpanna perhepoliittisten ja
vammaisille kohdistettujen avustusten toimeen-
pano.

Tarkea periaatteellinen lainsäädännöllinen uu-
distus näkyi siinä, että yhden lain sijasta sosiaali-
huolto normitettiin usealla erillislailla. Pyrkimyk-
senä oli criyttää sosiaalihuolto keskeisten kohde-
ryhmien mukaisesti. Vuoden 1936 lakiuudistuk-
sen yhteydessä säädettiin omat erilliset lait lasten-
suojelusta, irtolaishuollosta ja alkoholistihuollos-
ta.e' Tehtävät eivät olleet täysin uusia, sillä kun-
nat olivat kantaneet vastuuta sekä lastensuojelus-
ta, alkoholistihuollosta ja irtolaishuollosta hol-
houslautakunnan, poliisin ja laaninhallituksen
kanssa. Uutta oli lähinnä se, että lainsäädäntö
määritteli aiempaa täsmällisemmin huoltotoi-
minnan ja loi perustan sosiaalioikeudelliselle toi-
minnalle. Sosiaalioikeudessa alettiin soveltaa eri-
tyisesti irtolaishuollossa ja alkoholistihuollossa
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hywin pitkälle rikoslainsäädännön tarjoamaa esi-

kuvaa.
Lainsäädäntö ei olennaisella tavalla muuttanut

yksinomaisesti toimeentulo-ongelmista kärsivien
huoltoa. Heidän huoltoaan koskevat säädökset
jäivät voimaan. Tältä osin vuoden 1922 kayhlin-
hoitolakia ei kumottu. Huoltotoimenpiteet to-
teutettiin ohjesäännön määrittelemän piirijaon
pohjalta. Piireissä vastuuta kantoivat edelleen val-
vojat tai tarkastajat, joista viimeksi mainitut saat-

toivat olla palkattuja viranhaltijoita. Avohuoltoa
täydennettiin aiempaan tapaan laitoshuollolla.
Suurimmat muutokset liitryivät erillislakien pii-
riin siirrettyjen huoltoon. Näitä lakeja sovellettiin
silloin, kun ongelmana ei ollut pelkästään tulojen
puuttuminen tai niukkuus.

Köyhäinhoitolain perusteella kunnan tuli tur-
vata lasten elatus. Lastensuojelulaki sääti lisävel-

voitteena huonotapaisten lasten ja nuorten hoi-
don järjestämisen." Lievimmissä ongelmatilan-
teissa voitiin turvautua ohjaukseen, neuvontaan ja

valvontaan. Vaikeimmissa tapauksissa toimenpi-
teet saattoivat sisältää laitokseen sijoittamisen tai
sijoittamisen sijaishoitoon. Huostaanottomenette-
lyn ohella laki merkitsi myös sitä, etteivät tuomio-
istuimet olleet enää lasten ongelmien ratkaisijoita.
Ne menettivät valtuutensa määrätä lasten sijais-
kasvatuksesta.

Sosiaalisissa ongelmatilanteissa huoltolautakun-
nat ja sosiaaliviranomaiset astuivat tuomioistuin-
ten ja poliisien sijaan. Lastensuojelutoimet koh-
distuivat turvattomiin, huonosti hoidettuihin, si-

veellisesti vaarannettuihin, hairahtuneisiin tai
muusta syystä erityisen hoidon ja kasvatuksen

tarpeessa oleviin lapsiin ja nuoriin.
Irtolaislakia sovellettiin niihin, jotka kerjää-

mällä tai epäsiveellisella tavalla hankkivat toi-
meentulonsa sekä vieroksuivat ryötd. ja laiminl<;i-
vät elatusvelvollisuutensa.'uu Lastensuojelulain ta-
paan irtolaisuus sisälsi eriasteisia toimenpiteitä.
Näihin kuuluivat mm. yaroitus, valvonta ja ryö-
laitokseen tai pakkoryöhön määrääminen. Tyolai-

tokseen ja pakkotyöhön määrääminen merkitsi
yksilön itsemääräämisoikeuden supistumista ja
vapauden riistoa. Hoitoaika työlaitoksessa saattoi
enimmillään kestää )opa 3 vuotta. Vapauden riis-
täminen ei ollut harvinaista. Vuonna 1937 ryölav
tokseen määrättiin 16 o/o ja pakkotyöhön 20 o/o

irtolaisiksi todetuista. Valvontaan näistä asetettiin
lB o/o ja varoituksen sai 42 o/o."" Suurimmassa
osassa maalaiskuntia laki ei johtanut välttämärtä
toimenpiteisiin.

Vaikka irtolaislaki sisälsi tahdonvastaisia toi-
menpiteitä, se edusti omana aikanaan nykyaikai-
sille periaatteille perustuvaa lainsäädäntöä. Suo-
messa irtolaisuutta ei kriminalisoitu Ruotsin ja
Tänskan mallien mukaisesti, ja siten sen kontrol-
lointitehtävä annettiin poliisitoimen ja sisäasiain-
ministeriön sijasta sosiaaliministeriölle. Rikosoi-
keudellisen toiminnan sijasta irtolaisuutta kasitel-
tiin hallinnollisin menettelyin. Tosin hallinnolli-
sen menettelyn malli seurasi rikosoikeuden esiku-
vaa ja johti omaleimaisiin sosiaalioikeudellisiin
toimintamuotoihin. Nämä turvasivat kansalais-

ten oikeuksia, mikä oli eriryisen tärkeätä rföttö-
mien oikeusturvan kannalta. Pulavuodet 1930-
luvulla opettivat, etteivät kaikki työttömät ole

ryön vieroksujia, kuten aiemmin ajateltiin.
Vuonna 1932 päätqri kieltolaki, ja sen jälkeen

ensimmäinen alkoholiongelmaan ratkaisua hake-

va laki saatiin vasta vuonna 1936.Itsenäisyyden
alkuvaiheen kieltolaki oli pitänyt yllä kaksinais-
moraalia. Vuoden 1936 alkoholistilailla puutut-
tiin lopulta ongelmaan.'o'

Laki antoi kunnille vastuun alkoholistien hoi-
dosta ja määritteli ne tunnusmerkit, joiden pe-
rusteella ongelmaan tuli tarttua. Huoltolautakun-
nan tehtäväksi määriteltiin ongelmakäyttäjän
asettaminen raittiusvalvontaan. Jos toimenpide ei

riittänyt palauttamaan alkoholistia raittiuteen,
voitiin turvautua ankarampiinkin toimenpitei-
siin. Lautakunta saattoi, jos henkilö ei ottanut
ojentuakseen, tehdä laaninhallitukselle esiryksen

alkoholistin sijoittamisesta alkoholistihuoltolaan,
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jossa hoidettavien ryökuntoa ja siveellislyttä edis-
tettiin ankarin toimenpitein.

Uuden lastensuojelulain tavoin irtolaislaki ja
alkoholistilaki seurasivat rikosoikeuden periaat-
teita. Nämä lait antoivat huoltolautakunnalle sen

tehtäväalueella samanlaisia valtuuksia, joita polii-
silla ja ruomioistuimella oli rikosasioissa. Lauta-
kunnan jäsenellä oli oikeus pidättää henkilö, jota
epäiltiin irtolaisuudesta. Alkoholistilaki ja irto-
laislaki velvoittivat kuntalaisia saapumaan vaadit-
taessa huoltolautakunnan kokoukseen kuulustel-
tavaksi tai antamaan tietoja.

Kans ana a kuu tus to im e e n tu lo turu an p e rus ta ks i

Sosiaalista turvallisuutta luotiin huoltopainottei-
sin toimenpitein.

Sosiaalivakuutus edusti selkeimmin sitä aluet-

1898 1892
vapaaehtoinen/ vapaaehtoinen/
yksityinen yksityinen

REFORMIT KAYNNISTYVAT

ta, jossa Suomi kulki muihin Pohjoismaihin ver-
rattuna osittain jalkijunassa tai omia teitään, ku-
ten taulukko osoittaa.

tnskaan saatiin vuonna 1891 yleinen eläke-
järjestelmä ja Ruotsiin vuonna 1913. Suomessa

varsinaista sosiaalivakuutusta edusti ainoastaan
toiminta, joka perustui vuoden 1895 tapaturma-
vakuutuslakiin ja sitä täydentäneeseen vuoden
| 9 17 tap aturmavakuutusasetukseen. Kansalaisso-

dan seurauksena oli ajauduttu sellaiseen yhteis-
kunnalliseen ja taloudelliseen tilanteeseen, että
esirykset vanhuus-, ryökyvyttöm W s- ja sairausva-
kuutuksesta eivät saaneet vastakaikua. Ajatusta
ryhmäkohtaisista sosiaaliturvaj ärj estelyistä vieras-

tettiin. Tyovaenliikettä ja muutamia porvallisia
reformisteja lukuun ottamatta katsottiin, että tar-
veharkintainen ja kontrolloiva järjestelmä tuottaa
parhaan lopputuloksen koko yhteiskunnan kan-
nalta.

1947 1 891
vapaaehtoinen/ tulosidonnainen/
ammattiliitot huoltoperiaate

TAU LU KKO 3 .9 . Ens immäiset so siaalituruauudistuhset Po hj o ismtlissA."'3

Maa Täpaturmavakuutus Sairausvakuutus Työttömyysvakuurus Eläkevakuutus

TANSKA

RUOTSI r 901

vapaaehtoinen/
yksiryinen

I 901
vapaaehtoinen/
yksiryinen

1934
vapaaehtoinen/
ammattiliitot

l9l3
yleinen/
tulosidonnainen

SUOMI I 895
puoleksi vakuutus-
periaate/yksiryinen

r 963
vakuutusperiaate/
yleinen

1917
vapaaehtoinen/
ammattiliitot

1937
periaatteessa
yleinen/
vakuutuspohjainen
sosiaaliturvaj ärj est.

1894
vakuutuspohjainen
sosiaaliturva/
valtion rahoitus

I 909
vakuutuspohjainen
työväenvakuutus

I 906
vapaaehtoinen/
ammattiliitot

I 936
vakuutusperraate ja
yleinen tulosidon-
nainen järjestelmä

NORJA
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Sosiaalipolitiikan edelle asetettiin koululaitok- mihin suuntaan. Virkamiehet pitivät normaalina
sen ja puolustusvoimien kehittäminen."" Nimen-
omaan sosiaalivakuutukseen suhtauduttiin pen-
seästi, koska sitä pidettiin kalliina ja katsottiin,
että helposti saatavat etuudet johtivat väärinkäy-
töksiin ja omavastuun heikkenemiseen.

Sosiaalivakuutuksen toteutumista hidasti myös

se, että avustuskassoihin nojautuvan työväenva-
kuutuksen ja virastolinjaisen kansanvakuutuksen
välille syntyi vastakohta-asetelma. Solmu saatiin
avatuksi kansaneläkejärjestelmän osalta v. 1937,
jolloin voitolle pääsi kansanvakuutus. Sitä vastoin
sairausvakuutuksen ja ryöeläkkeiden toteutumista
jouduttiin odottamaan aina 1960-luvulle asti.
Kansalaisten sosiaaliturvan muodostivat toista
maailmansotaa edeltäneellä kaudella koyhainhoi-
don ohella erilaiset lähimmäisavun muodot sekä

avustuskassat ja avustusrenkaat. Kansaneläkejär-
jestelmä astui varsinaisesti voimaan vasta toisen
maailmansodan kynnyksellä vuoden 1939 alussa,
ja eläkkeitä alettiin maksaa vähitellen 1940-luvul-
la.

Vaikka ryöväestön sosiaaliturvajärjestelyt eivät
edenneet, valtion virkamiesten eläkeasia saatiin
ratkaistua i920-luvun puolivälissä. Tuolloin sää-

dettiin valtion palveluksessa olevien oikeudesta
eläkkeeseen. Valtion esimerkin mukaisesti moner
kunnat järjestivät vapaaehtoisesti eläkkeen palve-
luksessaan oleville. Samaan aikaan uudistettiin
myös työväen tapaturmavakuutusta. Vuonna
1925 sdäderyn lain mukaan työnantajan tai kun-
nan oli vakuutettava jokainen ryösuhteessa oleva

ryöntekijä tapaturman varalta.
Kansaneläkelain säätäminen oli sosiaaliavusrus-

ten ja huoltotoiminnan uudistamisen lisäksi tär-
kein sosiaaliturvan uudistus 193O-luvulla. Viela
vuonna 1932 Eino Kuusi kirjoitti, ettei sosiaali-

vakuutuksen kehityksestä Suomessa ole paljon
esitettävää.'05 Tämä sosiaalipolitiikan alue oli
Kuusen mukaan maassa eniten takapajulla.

Kansaneläkelain säätämistä edelsivät s1vät kiis-
tat siitä, miten sosiaalivakuutusta pitää kehittää ja

kehittämisjärjestyksenä sitä, että uudistukset aloi-
tetaan ryöväenvakuutuksesta ja sen jälkeen toteu-
reraan laaja kansanvakuurus. Täma ohjelma ei

tyydyttänyt maatalousväestöä eikä Maalaisliittoa.
Ne eivät myöskään antaneet kannatusta sairaus-
vakuutuslain toteuttamiselle, jota pidettiin valtion
hallinnossa tärkeänä ja kiireellisenä.

Sairausvakuutuslakia vastustivat monet eri ta-
hot.r06 Maatalousväestön ja yrittäjien edustajat
kritisoivat sitä, että lakiesitys jätti maanviljelijät ja
yrittäjät korvausjärjestelmän ulkopuolelle. S1y-
tinkijärjestelmän rasittamat viljelijät pitivät van-
huuseläkelakia sairausvakuutusta kiireellisempä-
nä. Esirystä vastustivat myös ryönantajat, jotka
pitivät kustannuksia kohtuuttoman korkeina.
Vahvaa sivustatukea lain hylkaamiselle antoi Suo-
men Lääkäriliitto. Liiton edustajat varoittivat
väärinkäytön mahdollisuuksista, koska laakari ei

voi aina todeta, sairastaako potilas todella kor-
vaukseen oikeuttavaa sairautta. Varoittavaksi esi-

merkiksi nostettiin Saksa, jossa väitettiin esiinry-
vän laajamittaista sairausvakuutusjärjestelmän
väärinkäyttöä. Saksassa sanottiin menetettävän
väärinkäytön vuoksi mon ia ryöpäiviä. Vastustaj at
varoittivat myös siitä, että korvauksia saavat ih-
miset eivät halua parantua, vaan he pitkittävät
sairauttaan. Toimeentulon huononemista itse
asiassa'pidettiin edullisena kiihokkeena parantu-
miselle.

Vastustuksen vuoksi Onni Halstenin johtaman
komitean sairausvakuutuslakiesirys ei mennyt läpi
eduskunnassa. tnnerin hallitus antoi lakiesiryk-
sen eduskunnalle vuonna 1927. Eduskunta kui-
tenkin hylkasi esiryksen. tnnerin hallituksen jäl-
keen Oskari Mantereen hallitus antoi uudelleen
lakiesiryksen eduskunnalle, mutta esirys hylättiin
jälleen. Täistelu sairasvakuutuksesta muodostui-
kin ankaraksi ja synnytti juopaa palkansaajien ja
maatalousväestön sekä niitä edustavien sosiaalide-
mokraattien ja maalaisliiton välille. Eriävät käsi-
tykset uudistusten tarpeellisuudesta ja suunnasta

198



REFORMIT KAYNNISTYVAT

syvenivät kuiluksi, joka haittasi ja hidasti jatku-
vasti sosiaalivakuutuksen kehittämistä.

Vastakkainasettelusta huolimatta vuonna 1937
saatiin säädetryä ensimmäinen kansaneläkelaki,
joka astui voimaan asteittain.'n7 Ensimmäinen
vaihe tuli voimaan vuoden 1939 alussa. Lain pe-

rusteella kaikki 18 vuotta täyttäneet Suomessa

asuvar ryö§§iset henkilot kuuluivat vanhuus- ja
ryökyvyttömlysvakuutuksen piiriin. Kansanelä-

kejärjestelmä rakennettiin säästöperiaatteelle. Va-
kuutusmaksut kerryivät jokaisen omalle tilille.
Eläkkeen suuruus tuli riippumaan maksetuista
maksuista. Menettelyllä tähdättiin kattavaan kan-

Konsoloisten sosiooliturvon muodostivot toisto mooil-
monsotoo edeltöneellö koudello kayhainhoidon ohello
eriloiset löhimmöisovun muodot sekö ovustuskossot io
ovustusrenkoot. Konsonelökeiörjestelmä ostui vorsinoi-
sesli voimoon vosta toisen mooilmonsodon kynnyksellö
vuoden 1939 olusso, io elökkeitö olettiin moksoo vöhi-
tellen l94)luvullo. Kansonelökeloin söötöminen oli so-

siooliovustusten io huoltotoiminnon uudistomisen lisöksi
förkein sosiooliturvon uudistus I 93}Juvulla. Soirousvo-
ku utuksen io työelökkei den toteutu mi sto ioud uttii n odot-
tomoon oino l960luvulle osti. Konsonelökkeen nosto-
minen Postisto oli merkittövö topohtumo l960Juvullo.

saneläkej ärj estelmään, j ossa vakuutusmaksuj en j a

etuuksien valillä vallitsi vastaavuus.
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Suomalainen ratkaisu poikkesi ruotsalaisesta.
Ruotsissa vuonna I 935 toteutetussa kansaneläke-
uudistuksessa siirryttiin vakuutusperiaatteesta
huoltoperiaatteeseen. Suomessa taasen painotet-
tiin yksityisvakuutuksen esikuvan mukaista va-
kuutusperiaatetta. Tätä tosin täydennettiin huol-
toperiaatteella pienimpien tulojen osalta, silla il-
man julkisen sektorin kustantamia lisäeläkkeitä
pienituloisten eläkkeet olisivat jääneet kohtuutto-
man alhaisiksi. Tosin aikaa myöten osoittautui,
ettei säästöperiaatteelle rakentunut järjestelmä
kyennyt tarjoamaan riittäviä eläkkeitä juuri ke-
nellekään, koska inflaatio söi rahastot. Elintason
ja tulotason kohotessa eläkkeet jäivät pieniksi,
koska ne eivät sisältäneet kehiryksen mukaista ta-
sokorotusta.

Kansaneläkelakia toteuttamaan perustetun
Kansaneläkelaitoksen hallinnossa tavoiteltiin kes-

kinäisen vakuutusyhtiön hallintomallia.'n' Kan-
saneläkelaitos oli valtion budjetista riippumaton
taloudellinen yksikkö, jonka toimintaa valvoi
eduskunta. Kansaneläkejärjestelmä muutti mer-
kittävästi sosiaaliturvan painopistettä, joka oli ai-
emmin ollut vahvasti kc;yhainhoitovaltainen. Sa-

malla sosiaaliturvan kattavuus koheni huomatta-
vasti. Tosin Suomi jäi edelleen jälkeen muista
Pohjoismaista Peter Floran peittäryysindeksilla
laskien. Indeksi kuvaa sosiaaliturvan piirissä ole-
van työvoiman prosenttiosuutta.

Eläkejärjestelmän rakentaminen oli päänavaus
uudentyyppisen laajamittaisen sosiaaliturvan ra-
kentamiseen. Vakuutusmenettelyä pidettiin ta-
loudellisesti, teknisesti ja moraalisesti koyhain-
hoitoa kehittyneempänä turvan muotona. Sen

varassa katsottiin voitavan tehokkaammin kehit-
tää ihmisten pyrkimystä huolehtia omasta toi-
meentulostaan. Vaikka sosiaalivakuutuksen kus-
tannukset olivat suuremmat kuin koyhainhoi-
don, katsottiin, että sen rahoitus oli helpompi
hoitaa. Vakuutusmaksujen avulla voitiin koota
rahastoja, jotka varsinaisen sosiaalisen tarkoituk-
sen ohella olivat pääomiltaan koyhässä maassa

TAULUKKO 4.I O

F h ran in d.e h s i j u I h is e n s o s iaa li turu an k attauuud.es t a
1900- 1940.,o,

1900 1920 1930 t940

Suomi
Tänska
Englanti
Itävalta
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Ruotsi
Norja
Ranska
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0
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0

0

2
4

40

5

38
75

4

30

40
87
87
42
42
65

90
32
60

60
22
)\
60
)7

7
45

42
3B

60
r5
10

60

käytettävissä elinkeinoelämän tukena.
Tämän kehittyneenä pidetyn sosiaaliturvan

muodon oli mahdollista edetä, koska sisäpoliitti-
nen tilanne muuttui. Poliittisessa elämässä siirryt-
tiin ns. punamultahallituksen kauteen vuonna
1936. Käydyissä neuvotteluissa sosiaalidemokraa-
tit ja maalaisliitto löysivät toisensa. Mukaan otet-
tiin vielä edisryspuolue. Tämän varsin laajan koa-
lition ansiosta laydettiin lopulta ratkaisu pitkaan
hiertäneeseen sosiaalivakuutuskiistaan.

Saavutetun kompromissin tuloksia ei kuiten-
kaan kyetry hyödyntämään pitkään. Kehiryksen
katkaisi vuonna 1939 syttynyt talvisota. Sotaan
ajautunut kansakunta kohtasi aivan uudenlaisia
ongelmia, ja sodan päätyttyä taas oltiin kokonaan
uudenlaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa, jos-

sa oikeistoradikalismi oli murentunut ja jossa et-
sittiin tietä säänneltyjen ristiriitojen yhteiskun-
taan.

Huo li kans a kunnan e li nu o imas ta

Täpojen turmeltuminen ei ollut ainoa asia, josta
sosiaaliviranomaiset kantoivat huolta. Sosiaalitur-
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van kehittäminen sai 1930-luvulla uusia virikkei-
tä myös pyrkimyksestä elvyttää kansakunnan
elinvoimaa edistämällä terveydellisiä oloja ja
väestökasvua. Pieni ja nuori kansakunta kantoi
huolta sekä väestönsä sosiaalisesta turvallisuudesta
että sen määrästä.r'o

Varsin tärkeänä sosiaaliturvan kannalta voi-
daan pitää terveydenhuoltolainsäädännön kehit-
tämistä. Huono hygienia ja saastunut vesi aiheut-
tivat varsin runsaasti sairastumisia. Terveydenhoi-
tolaissa nuori yhteiskunta sai varsin uudenaikai-
set ja uusia periaatteita sisältäneet säädökset

Soiroudet oiheuttivot sosioo/isto turvottomuulto jo huo-
len konsokunnon tulevoisuudesto. Sosioolilurvon kehittö-
minen soi l93}Juvullo virikkeitö pyrkimyksestö elvyttöo
konsokunnon elinvoimoa edistömöllö terveydellisiö oloio
1o vöestökosvuo. Pieni io nuori konsokunto kontoi huolto
sekö vöestönsö sosioo/isesto turvollisuudeslo ettö sen
mööröslö. Huono hygienio '1o soostunul vesi oiheultivot
vorsin runsoasti soirostumisio. Toimenpiteitö tehoslettiin
myös sairouksien hoidosso ja ehkoisyssö. Vokovan kon-
sonsoirouden, tuberkuloosin hoidollo oli törkeö osemo.
Tuberkuloosikuolleisuus loski iyrkösti. Kuvosso tuberku-
loosipotiloito ns. hollimokuullo keuhkotoutiporontolosso
l930Juvullo.
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vuonna 1927. Laki kehitti sekä terveyspalvelui-
den hallintoa että niiden sisältöä.

Saad<;ksilla pyrittiin takaamaan kansalaisille
terveellinen elin- ja ryöympäristö, puhdas vesi ja
pilaantumattomat elintarvikkeet. trkoilla sää-

doksilla määrättiin viemäröinnisrä, vedenorosra,
elintarvikkeiden valmistuksesta ja myynnistä sekä

rakentamisesta ja ryöympäristöstä. Laki salli vi-
ranomaisten puuttua asioihin, jos epäkohtia ha-
vaittiin. Toimenpiteilla tahdattiin terveellisten
olojen kohentamiseen ja kuolleisuuden, eriryises-
ti lapsikuolleisuuden pienentämiseen Kun elinta-
soa nostettiin ja viranomaiset voivat puuttua asi-
oihin, vaikeat elinolot paranivat.

Terveydenhoitolaki merkitsi sitä, että vapaaeh-
toisesta toiminnasta siirryttiin tarkasti kunnalle
määrättyjen tehtävien hoitamiseen. Edistykselli-
syydestään huolimatta lain toimeenpano kohtasi
kuitenkin vaikeuksia. Kunnat hoitivat terveystar-
kastuksia pintapuolisesti. Tätä ne perustelivat sil-
lä, että oli vaikea saada terveystarkastajia, mikä
pitikin paikkansa, sillä vain 7 prosentissa kunnis-
ta maksettiin tarkastajille palkkaa. Terveystarkas-
tajan työtä ei suuresti arvostettu. Perinteisen käsi-
ryksen mukaan terveystarkastajat puuttuivat toi-
menpiteillaan yksityisen päätäntävallan piiriin
kuuluviin asioihin. Kunnat vieroksuivat myös
terveydenhuollosta aiheutuvia kustannuksia ei-
vätkä halunneet ammatillistaa kunnallisia tehtä-
väalueita.'r'

Toimenpiteitä tehostettiin myös sairauksien
hoidossa .ia ehkäisyssa. Vakavan kansansairau-
den, tuberkuloosin hoidolla oli tärkeä asema. Tü-
berkuloosikuolleisuus laski jyrkästi. Myönteistä
kehitystä tapahtui myös pienten lasten kuollei-
suudessa, kun neuvolatoiminta laajeni kunnalli-
seksi vuonna 1937. Vuonna 1944 jokaisen kun-
nan tuli järjestää äitiysneuvolatoimintaa. Huo-
miota kiinnitettiin myös ravitsemukseen. Vuon-
na 1936 asetettiin komitea selvittämään kansan-
ravitsemustilaa ja tekemään ehdotuksia sen ko-
hentamisesta. Pyrkimyksenä oli ehkaista kansan-

tauteja ja parantaa väestön terveydentilaa.
Keskustelussa kansakunnan elinvoimasta valta-

sivat alaa ulkomaisten esikuvien mukaisesti rotu-
hygieeniset aatteet. Aatteen kannattajat vaativat
vahingollisen perimäaineksen eliminointia.
Vuonna 1935 h1väksyttiin laki, joka salli sekä

pakkosteriloinnin että -kastroinnin. Perinnölli-
syyden ylikorostus saatiin murrettua 1 94O-luvulla
osoittamalla oppi sukurasituksesta paikkansapitä-
mättömäksi.

Väestön elinvoimaa pidettiin tärkeänä väestö-

poliittisista syistä. Aihetta huoleen antoi ravitse-
muksen, mielenterveyden ja perhe-elämän ohella
Gunnar Modenin väestöennuste, jonka mukaan
nuoren kansakunnan elinvoima oli ehrymässä.

Tama synnytti sosiaalipoliittista liikehdintää.
Modenin laatiman väestöennusteen mukaan Suo-

men väkiluku ei yltäisi koskaan 4 miljoonaan, jos

vallitseva väestökehiryksen suuntaus jatkuisi. En-
nen pitkaa tultaisiin vaiheeseen, jolloin väestöke-
hirys kaanryisi laskuun. Tilanteeseen vaikutti syn-
tyvtsyden säännöstelyn yleisryminen ja siitä seu-

rannut lapsiluvun jyrkkä aleneminen varsinkin
kaupungeissa.

Kun vuosisadan ensimmäisella kymmenluvulla
Iapsia oli synrynyt koko maassa yli 90 000 vuo-
dessa, niin 193O-luvulla synryi vuoden aikana
enää hieman yli 70 000 lasta. Pienin synryneisyys
osui vuoteen 1933, jolloin syntyi vain 65 000 las-

ta. Rahataloudessa elävät perheet eivät kokeneet
lasta enää lahjana vaan pikemminkin taloudelli-
sena rasituksena. Perheen ulkopuolelta toimeen-
tulonsa ansaitseville lapset eivät myöskään olleet
tarpeellista ryövoimaa. Pulan aikana monet jou-
tuivat jopa siirtämään avioliiton solmimista, mikä
osaltaan laski syntyvyyttä tilapäisesti. Lapsiin
alettiin suhtautua kokonaan uudella tavalla. Ky-
seinen muutos huolestutti valtiollisia päättäjiä.
Väestön kasvun eheyttämiseksi vaadittiin tukea
terveille nuorille perheille.
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Syntyneet ja luonno llinen uäestön lisääntyneisyts
uuosina 1915- 1985."'

Vuosi Syntyneet

REFORMIT KAYNNISTYVAT

Luonnollinen
lisääntyneisyys

lä toteuttaa vähävaraisille synnyttäjille suunnattu
äitiysavustus. Sen mukaan valtion varoista myön-
nettiin avustusta synnyttdjille, jotka elivät talou-
dellisesti ahtaissa oloissa. Vähävaraisuusehtoa lie-
vennettiin sittemmin (1941). Avustuksista tehtiin
yleinen järjestelmä toisen maailmansodan jälkeen
vuonna 1949. Aitiysavustukseen sisällytettiin
kansanrerveydellisiä päämääriä. Avustuksen saa-

misen ehdoksi asetettiin raskauden aikainen ter-
veystarkastus. Tämä äitiyshuollollinen uudistus
oli porkkana, jonka merkirys näkyi nopeasti äi-
tien ja imeväisten terveydentilassa.

Perheitä alettiin rukea lapsilisillä vuonna 1948.
Monilapsisia perheitä avustettiin jo vuodesta
1940 alkaen asumiskustannuksia vähentävällä
asumisavustuksella ja tarveharkintaisella perheli-
säj ärj estelmällä (19 43) . Perhettä perustavien oli
mahdollista saada kodinperustamislainaa yuosina

1940 ja 1945 säädetryjen lakien perusteella. Nä-
mä perhepoliittiset lait laajensivat kunnan huol-
totoiminnan alaa )a synnyttivät uuden sosiaali-
turvan muodon, sosiaaliavustukset. Lait sälyttivät
kunnalle lisää asioiden valmistelu- ja toimeenpa-
notehtäviä, mutta varsinaisista kustannuksista
vastasi pääosaltaan valtio. Huoltolautakunnat toi-
mivat lisäksi avustavana viranomaisena kansan-
eläkejärjestelmän toimeenpanossa.

1000
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Väestökehiryksen uhkakuvia alettiin torjua ter-
veyspolitiikan ohella perhepoliittisilla avustuksilla
ja perheiden sosiaaliturvaa kohentamalla sekä ve-
rohelpotuksilla. Osa toimista ehdittiin toteuttaa
ennen sotia, mutta osa jai sotien väliseen ja nii-
den jälkeiseen aikaan.

Ensimmäisenä konkreettisena perhepoliittise-
na toimenpiteenä oli vanhanpojanveron käyt-
töönotto. Yksinäisten 24 vuotta täyttäneiden
henkilöiden yerotusta kiristettiin vuonna 1935.
Ennen toista maailmansotaa (1937) ehdittiin vie-
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III SOTA-AJAN JA
JALLEENRAKE,NTAMISEN

MURROSKAUSI

Sodan rasbas hinta

Suurta lamaa seuranneen myönteisen talouskehi-
tyksen katkaisi kansainvälisen tilanteen kirisrymi -

nen ja sodan syttyminen. Neuvostoliiton hyök-
käys vuoden 1939 lopulla veti Suomen sotaan,
vaikka maa oli siihen suurelta osin valmistautu-
maton. Hallituksen keskeiset ministerit olivat pi-
täneet tuhoisaa suursotaa epätodennäköisenä. So-
tamateriaalista vallitsi pula, eikä välttämättö-
myyshyödykkeiden varastoja ollut keritry kartut-
taa. Kriisiajan huoltovalmius oli heikko ja huol-
tohallinto oli järjestämättä. Pääosa kriisiajan lain-
säädännöstä synryi itse kriisiaikana."l

Alkuvaiheen hapuilun jalkeen luotiin säännös-
telyjärjestelmä, jonka hallintaa varten perustettiin
kansanhuoltoministeriö. Evakuointitehtävät an-
nettiin sisäasiainministeriön tehtä-
väksi. Kulkulaitosten ja yleisten töi-
den ministeriö huolehti työvoima§-
symyksistä, ryövelvollisuusmääräyk-
sistä sekä järjesrelyisrä, joilla rurvar-
tiin tuotannon jatkuvuus työvoiman

Sodonoikoinen söönnöstely koski polkko-

io, tovoroiden jokeluo io hintoio. Söön-
nöstelystö huolimotto hinnot nousivot,
inflootio eteni eikö elintorvikehuolto soo-
n ut torvilsemi oo n eli nto rvikkeito. Korttion-
nokset vostosivot voin osoo normoolioiko-
jen kulutuksesto. Vuonno 1943 tovon-
omoisesli myönnelty lihon osto-oikeus oli
n. 20 % normoolikulutukseslo. Niukkuu-

siirtyessä rintamatehtäviin. Sosiaalihallinnon teh-
täväksi jäivät varsinaisen sosiaalihuollon ohella
hintavalvontatehtävät. Myöhemmin sosiaalihal-
linnolle annettiin jatkosodan aikana kehitetyn
erityisen sotakuukausipalkkajärjestelmän toi-
meenpano. Järjestelmän nojalla reserviläisten per-
heille maksettiin valtion varoista määräsumma
kuukausittain. Maksut välitti kunnan huoltolau-
takunta tapaukset tutkittuaan. Järjestelmässä so-
vellettiin osittaista tarveharkintaa. Sodan aikaisil-
la säännöstely- ja avustustoiminnoilla lievitettiin
päiväkohtaisia selviytymisongelmia, koska elin-
tarvikehuollon hyödykkeet vähenivät ja hinnat
nousivat. Kohtuuttomien hintojen välttämiseksi
säädettiin syyskuussa vuonna 1939 erillislaki, joka
pyrki estämään kiskuritoiminnan kaupankäyn-
nissä. "4

esl/n-
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Sosiaaliviranomaiset joutuivat järjestämään

huolenpidon nille, jotka olivat olleet taistelualuei-
den ja sittemmin rauhansopimuksessa luovutetta-
viksi määrätryjen alueiden sosiaali- ja terveyden-
huollon laitoksissa. Tämän tehtävän hoitivat
kunnat ja yksiryiset, ja valtio vastasi kustannuk-
sista jälkikäteen. Sen sijaan varsinaista siirtoväen
huoltoa ei sälytetty kuntien sosiaalihuollon viran-
omaisten tehtäväksi. Väestönsiirtoasiat ja siirtovä-
en huolto annettiin väliaikaisille eriryisviranomai-
sille, jotka yhdessä vapaaehtoisen huoltotoimin-
nan järjestöjen kanssa huolehtivat siirtoväen si-
joittamisesta ja majoituksesta, muonituksesta,
sairaanhoidosta ja avustuksista. Kuntien ensisijai-
seksi tehtäväksi jäi huolehtia omien, kotipaikka-
oikeuden omaavien asukkaiden huollosta."5

Sotatoimien vuoksi huolenpidon tarvetta kas-
vattivat myös sodassa vammautuneet ja sairastu-
neet sekä kaatuneiden omaisten ahdinko. "t' Vuo-
den 1938 sotatapaturmalain perusteella turvattiin
sodassa terveytensä menettäneiden toimeentulo.

Sodon aineellisisto tuhoisto körsi erityisesti Loppi, joko
koki mihei töydellisen hövityksen. Nopopiirin pohiois-
puolello 8-9 rokennusto kymmenestö oli poltettu. Poro-
kannosto menetettiin puolet, routotieverkko oli tuhottu
miltei kokonoisuudessoon, siltojo oli röiöytetty yli 200,
sotomenetykset olivot suuret io mootolouskolusto tuhoutui
löhes 8}-prosenftisesti. Rovoniemen kouppolosso, iosto
kuvo, tuhoutui 1200 toloo eli 90 % koko kouppolosto.

Kaatuneiden omaisille maksettiin lain perusteella
eläkettä. Kaatuneiden omaisten toimeentulo tur-
vattiin huoltoeläkkeellä. Useisiin eri lakeihin pe-
rustunut korvausjärjestelmä osoittautui moni-
mutkaiseksi. Sotavammakorvausta yksinkertais ta-
maan asetettiin kolme komiteaa, joiden ryön
pohjalta lainsäädäntö uudistui. Toimenpide pe-
rustui lakiin yleisestä työvelvollisuudesta. Lain
mukaan jokainen 18 vuotta vaan ei 60 vuotta
täyttänyt voitiin kutsua palkkaa vastaan työsken-
telemään maanpuolustusta edistävään työhön.

Ahdinkoa aiheutui myös työvoimapulasta ja
talouden valj astamisesta sotatehtäviin. " 

7 Tyovoi-
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mavajaus aiheutti sen, ettei kaikkea satoa saatu
korjatuksi. Teollisuustuotanto laski ja vaikeutti
siviiliväestön huoltoa. Tilannetta pahensi vielä se,

että elintarviketuotannon maa-alue supistui sota-

toimien vuoksi. Lannoitteiden valmistus ja rehun
tuotanto tyrehryivät. Hevosia oli otettu sotaväen

käyttöön. Näiden tekijöiden takia elintarvike-
omavaraisuus romahti. Alimmillaan sato oli 60 7o

talvisotaa edeltäneestä sadosta. Niukkuus ajoi an-
karaan elintarvikesäännöstelyyn: suomalaisten ra-

vinto yksipuolistui ja väheni määrällisesti. Sodan

pitkittyessä tultiin tilanteeseen, jossa lähes kaikki
tuotteet olivat säännösteltyjä.

Säännöstely koski seka tavaroiden jakelua että
hintoja. Sodan aikana säännösteltiin myös palk-
koja. Täloudellisen valtalain perusteella hallitus
määräsi vuonna I 9 42, että elinkustannusindeksin
osoittamasta elinkustannusten noususta voitiin
korvata pääsääntöisesti vain kaksikolmasosaa
palkkojen korotuksena. Pienituloisille annettiin
hintojen nousua vastaava täysi korotus. Säännös-
telystä huolimatta hinnat nousivat, inflaatio eteni
eikä elintarvikehuolto saanut tarvitsemiaan elin-
tarvikkeita. Korttiannokset vastasivat vain osaa

normaaliaikojen kulutuksesta. Vuonna 1943 ta-
vanomaisesti myönnetty lihan osto-oikeus oli n.
20 o/o no rmaalikulutuksesta.

Niukkuuden ja säännöstelyn taloudessa kansa-
laisten kekseliaisyys joutui koetukselle."' Sen va-
rassa selvittiin pahimmista päivittäisistä tilanteista.
Kesäisin viljeltiin omia palstoja ja kasvatettiin ko-
tieläimiä ravinnoksi. Luonnosta kerättiin kaikkea
syötäväksi kelpaavaa. Mustan pörssin kauppa ku-
koisti ja saavutti siinä määrin virallisen aseman,
että sen hinnat otettiin huomioon jopa virallisissa
hintalaskelmissa. Ajoittain saatiin avustuksia ul-
komailta. Avustusten .iakamista ja kansalaisjärjes-

töjen yhteistoimintaa koordinoimaan perustettiin
Suomen Huolto ry. Se organisoi myös muulla ta-
valla laajamittaista kansalaistoimintaa. Varsin
tunnettu oli sen keräysorganisaatio Kansan Apu.
Se huolehti omistajilleen tarpeettomien tavaroi-
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den kierräryksestä. Järjestö sai eräänlaisen puolivi-
rallisen aseman sosiaalisen avustustoiminnan har-
joittajana. Suomen Huollolla oli kiinteät yhrey-
det valtion ja kuntien viranomaisiin. Toiminta
jatkui aina 195O-luvun alkuun asti.

Vielä tdvisodan aikana säännöstelytoimet eivär 
i

häirinneet kansakunnan yhtenäisyyttä. Vaikka 
I

tiukkenevassa säännöstelyssä korostettiin tasa-ar- 
1

vo- ja oikeudenmukaisuusnäkökohtia, alkoi jat- 
I

kosodan aikana esiintyä tyyrymättöm1yttä. Elin- 
I

tason lasku ja elintarviketilanteen niukkuus syn- 
i

nyttivät väestöryhmien välisiä ristiriitoja. Vasta-
kohtaisuudet kärjistyivät maaseutu- ja kaupunki-
väestön, tuottajien ja kuluttajien välillä. Poliitti-
sia ristiriitoja virittivät sosiaalidemokraattien si-
säisen oppositioryhmän poliittiset kannanotot ja 

I

rauhanpyrkimykset. Sensuuri joutuikin puuttu- 
1

maan poliittiseen kirjoitteluun ja vahvistamaan 
]

kuvaa kansallisesta yksimielisyydestä. 
I

Elintason lasku oli kuitenkin vain pieni osa so-

taa käyvän kansakunnan kokonaismenetyksistä.
Dramaattisinta oli ihmishenkie.r -.rr..yr. Sodan
uhrien osuus väestöstä kohosi 5,5 prosenttiin. 

]

Sodissa kaatui 86000 miestä ja vammautui n. 
I

200 000, joista pysyvästi n. 70 000. Sotaorpoja jäi 
I

huollettavaksi 50000 ja sotaleskiä 24000."'Li- 
I

säksi alueluovutusten vuoksi 400 000 ihmistä
joutui jättämään kotinsa. Myös taloudelliset tap-
piot olivat raskaat. Bruttokansantuotteen volyy-
mi laski 1930-luvun puolivälin tasolle. Pelloista
ja metsävaroista sekä teollisuuden tuotantokapasi- 

I

teetista menetettiin yli 10 prosenttia rauhansopi- 
I

muksen alueluovutusten takia. Lapin sodassa tu- 
]

hottiin maan pohjoisin osa lähes täydellisesti. 
I

Nämä menetykset olivat pienemmät kuin Kes-
ki-Euroopan sotatanrereella, jossa syntyi nälänhä-
tää ja suuria siviiliväestön tappioita. Suomessa sai

ilmahyökkäyksissä surmansa I 000 siviilihenkilöä
ja haavoittui alle 3 000. Väestökeskukset ja niissä 

I

sijainneet tuotantolaitokset eivät kärsineet toraali-
sesta tuhosta. Täisteluiden painopiste sijaitsi La- 

|

pin sotaa lukuun ottamatta rajaseudulla ja rajolen



SOTA-AJAN JA JALTEENRAKENTAMISEN MURROSKAUSI

ulkopuolella. Varsin suuret
menerykset kohdattiin, kun
taisteluiden laannuttua ryhdyt-
tiin toimeenpanemaan rauhan-
ehtoja. Suomi joutui maksa-

maan raskaat sotakorvaukset
sekä luovuttamaan maa-aluei-
ta, joilla sijaitsi yli 10 o/o maan

pelloista, metsävaroista ja teol-
lisesta tuotantokapasiteetista.
Alueluovutusten jälkeen piti
asuttaa uudelleen yli 400 000
hengen siirtoväki, joka oli yli
10 o/o koko Suomen väesrös-

ta. ''"
Sodan takia Suomelle lanke-

sivat maksettavaksi suuret sota-

korvaukset. Korvaussummaksi
määrättiin 300 miljoonaa dollaria vuoden 1938
hintatason mukaan. Todellisuudessa rasitus kan-
santaloudelle oli paljon mittavampi, koska raaka-

aineiden hinnat olivat nousseet jyrkästi. Kun pää-

osa sotakorvauksista oli toimitettu, Neuvostoliitto
pienensi poliittisista syistä suoritettavaa kokonais-
summaa ja pidensi maksuaikaa 6 vuodesta B vuo-
teen. Sotakorvauksien lisäksi suomalaisilta vaadit-
tiin korvaus saksalaisomaisuudesta sekä omaisuu-
desta, joka oli kuljetettu pois Itä-Karjalasta. Kor-
vauksia ei hyväksytty rahana, vaan ne tuli maksaa

koneina, laivoina sekä puunjalostusteollisuuden
ja muun teollisuuden tuotteina. Tehtävä oli ras-

kas pienelle maalle, jonka teollistumisaste oli pie-
ni. Korvaukset veivät enimmillaan 6 7o kansan-
tuotteesta )a 16 o/o valtion menoista.

Sotakorvausten vaatiman suuren kansallisen
ponnistelun ohella edessä oli monia arkielämän
ongelmia.''' Huolta kannettiin rintamamiesten
vaatetuksesta heidan palatessaan siviilielämaan.
Katsottiin olevan häpeällistä, että monet kotiu-
tettavat sotilaat joutuivat turvautumaan kr;yhain-
hoitoon, joka ei kaikissa tapauksissa kyennyt an-
ramaan vaateapua. Niukkuuden lisäksi elämää

Sodon oikono sooliin sootiin ovustuksio myös ulkomoil-
to. Avu stu sten ioko mi sto io kon soloi siöriestöien yhtei s-

toimintoo koordinoimoon perustetfiin Suomen Huolto ry.
Se orgonisoi myös muullo tovollo looiomitloisto konso-
loistoimintoo. Vorsin tunnettu oli sen keröysorgonisoolio
Konson Apu. Se huolehti omistojilleen torpeetlomien to-
voroiden kierrölyksestö. Sodon 1ölkeen voimovorot '1ou-

duttiin kohdistomoon sodisfo kärsimöön joutuneiden
ovustomiseen sekö lopsiperheiden elinoloien kohento-
miseen. Lievifystä resurssipuloon toivot ulkomoisel ovus-
tukset. Suomi kuului mm. YK:n lostenovun jörjestön ovus-
tettoviin kohdemoihin. Yhteiset ponnistelut lievittivöt kes-
kinöisiö ennokkoluulojo 1o keskinöinen outlaminen loi
perustoa sodanjölkeiselle sosioolipolitiikon loojentomi-
se//e. Soomoomme ulkomoisto opua ei oino muisteto.
Kuvosso Unicefin edustoio tutusfuu So//on Kursusso sikö-
löisen perheen ovustusten torpeeseen.

leimasivat sodan jälkeen yleinen rauhattomuus ja
pahantapaisuuden yleisryminen. Sosiaalihuollon
viranomaisia huolestuttivat alkoholin runsas

käyttö, perhesiteiden löystyminen, sukupuolitau-
tien yleisryminen ja rikollisuuden kasvu sekä se,

että huoltolaitosten toimintaedellytykset heikke-
nivät, koska ne joutuivat luovuttamaan maata

asutustoimintaan.
Sosiaalisiin kysymyksiin tunnettiin mielenkiin-
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toa, yaikka taloudelliset edellytykset ongelmien
hoitamiseen olivat vahaiset. Voimavarat joudut-
tiin kohdistamaan sodista kärsimään joutuneiden
avustamiseen sekä lapsiperheiden elinolojen ko-
hentamiseen. Lievirystä resurssipulaan toivat ul-
komaiset avustukset. Suomi kuului mm. YK:n
Iastenavun järjestön avustettaviin kohdemaihin.
Ongelmallisesta tilanteesta huolimatta perheiden
tukemisella katsottiin olevan tärkeä tehtdvä yksi-
mielisyyden tukijana aikana, jolloin kansakunta
keskitti voimansa sodan vaurioiden korjaamiseen
ja maan jälleenrakentamiseen. Sosiaalipoliittinen
toivo keskitettiinkin perhepolitiikkaan sodan vä-
littömien seurausten ohella.

Perhepolitiikan jälkeen painopiste siirtyi ryöl-
Iisyyspolitiikkaan. Työtä korostettiin toimeentu-
lon perustana. Vähitellen alettiin rakentaa varsi-
naista modernia teollisen yhteiskunnan sosiaali-
politiikkaa. Sittemmin kehitys jatkui aina 1990-
luvun alkuun asti. Kuvio 4.3. osoittaa tieryn py-
sähtyneislyden 198O-luvun jälkipuoliskolla. Py-
sähtyneisyys ei kuitenkaan ole ollut täydellinen.
Esimerkiksi vuoden 1992 lokakuun alussa astui
voimaan uusi kuntoutuslainsäädäntö. Kehityksen
tasanteen taakse katkeyryy myös toiminnan ke-
hittämistä, tutkimusta ja keskustelua uudelleen
strukturoinnista.

Sodan seurnusten lieuittäminen

Sodassa vammautuneiden tarpeista ryhdyttiin
huolehtimaan jo sotavuosien aikana. Sotavuodet
muuttivat täysin kuntoutuksen kehirystarpeet ja
edellyrykset. Tehtävät hoidettiin osin väliaikaisin
erityisj ärj estelyin. Näin luotiin alustavasti pysyvä
pohja vammaispolitiikalle. Vuonna 1940 perus-
tettiin Invalidisäätiö ja Sotainvalidien Veljesliitto.
Kaksi vuotta myöhemmin saatiin sotainvalidien
ryöhuoltolaki, jonka toimeenpanosta vastasi va-

paaehtoisjärjestöjen ohella väliaikaiseksi hallinnol-
liseksi viranomaiseksi perustettu Sotainvalidien

ryöhuoltovirasto. Työhuolloksi kutsuttua laakin-
nällistä ja ammatillista kuntoutusta tarvitsivat hy-
vin monet vammaisryhmät, esimerkiksi aivovam-
maiset, amputoidut ja tuberkuloosipotilaat, joita
rintamalta kotiutui. Lievemmin vammautuneet
tarvitsivat ohjausta uuteen ammattiin tai apuvä-
Iineitä. Lisäksi oli huolehdittava vammautunei-
den sekä kaatuneiden omaisten huollosta.'1'

Tehtävää organisoitaessa omaksuttiin periaate,
että luodaan järjestelmä, jota myöhemminkin
voidaan käyttää vammaispolitiikan tarpeisiin.
Professori Fabian Langenskioldin johdolla val-
misteltiin invaliidihuoltolaki. Laki säädettiin
vuonna 1946. Se oli vammaispolitiikan kulmaki-

KUVIO 3.3. Suomalaisen hyuinuointiuahion kebitybsen painopisteet. 122

Sosioo livokuutus
Sosioolipolvelut

Perhepolitiikko

Työpolitiikko
Työllisyysp.

1945
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vi neljän vuosikymmenen ajan. Vuonna 1951
saatiin invaliidirahalaki, jonka tarkoitus oli kan-
nustaa sellaisia vammautuneita, jotka omalla
rföllään pyrkivät elättämään itsensä. Laki sai sit-
temmin sisulain lempinimen.

Invaliidihuoltolain perusteella vammautuneelle
-.1voitiin antaa lääkintähuoltoa, koulutusta j^ ryö-

huoltoa. Tyohuolto sisälsi vammautuneen sijoit-
tamisen ryöhön tai vaihtoehtoisesti hänen talou-
dellisen tukemisensa itsenäisenä yrittäjänä. Laki
tähtäsi ensisijaisesti siihen, että parannetaan vam-
mautuneen toimintaedellytyksiä ja ansiomah-
dollisuuksia. Sen tehtävänä ei ollut "välitön huo-
lehtiminen invalidin tarpeenmukaisesta elannosta
tai jatkuvasta huollosta Nama tehtävät
kuuluivat koyhainhoidolle ja sosiaalivakuutuksel-
le tai niille, joilla oli kyseisen henkilön elatusvel-
vollisuus. Toimeentulosta huolehdittiin lain pe-
rusteella lyhytaikaisesti esimerkiksi koulutuksen
aikana, jolloin hakemuksen perusteella voitiin
maksaa huoltorahaa valtion varoista. Kunnan
tehtävänä oli seurata vammaisten oloja ja huoleh-
tia siitä, että vammaiset saivat tarvitsemansa
huollon.

4

Solovuodet m u utfivot täysi n ku ntoutuksen kehilysto rpeet

1o edellytykset. Sodosso vammoutuneiden torpeisto ryh-
dytti i n huolehti moon'1o sotovuosien oi kono. Työhuollok-
si kutsuttuo laakinnallisn io ommotillislo kunloutusto tor-
vitsivol hyvin monet vommoisryhmöt, esimerkiksi aivc
vommoiset, omputoidut io tuberkuloosipotiloot, joito rin-
tomolta kofiutui. Lievemmin vommoutuneet torvitsivot oh-

iousto uuteen'ommotliin toi opuvölineitö. Lisöksi oli huo-
lehdittovo vommoutuneiden sekö kootuneiden omoisten
huollosto. Kuvosso Soloinvolidien Veliesliiton iäseniö
iousiommuntol<isoisso Kouniolosso I 95 B.

Kaatuneiden leskien ja orpojen asema turvat-
tiin aluksi vuoden l93B ja sittemmin vuoden
194l sotatapaturmalain perusteella. Vuonna
19 42 anneniin laki sotainvaliidien työhuollosta
ja vuosina 1943 ja 1944 eriryislait sotaleskien ja

-orpojen ryöhuollosta. Tyohuolto sisälsi ensisijai-
sesti työhönsijoituksen tai ammattikoulutuksen
ja sen tukemisen. Itsenäistä ammattia harjoitra-
valle leskelle voitiin antaa myös välineapua. Les-
kille ja alle 17-vuotiaille orvoille maksettiin huol-
toeläkettä. Orvoilla oli oikeus eläkkeeseen myös
yli 17-vuotiaina, jos opiskelu tai sairaus esti ißen-
sä elättämisen. Toimeentuloturvan ohella koulu-
tuksella oli tärkeä asema sotatapaturmalain
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etuuksissa. Orpojen ohella koulutusta tarjottiin
leskille.

Kansalaisista huolehtimisen lisäksi edessä oli-
vat rauhanehtojen velvoitteet.'25 Sotakorvausten
tavaratoimitusvaatimus edellytti teollisuuden ra-
kentamista ja laajentamista sekä vanhentuneen
tekniikan uusimista. Viennin avulla piti hankkia
myös raaka-aineiden tuontiin rarvittavar varat.
Suomi ei ollut omavarainen sotakorvausteollisuu-
den tarvitsemien raaka-aineiden suhteen. Velvoit-
teesta kuitenkin selvittiin. Viimeinen sotakor-
vausjuna ylitti rqan Vainikkalassa elokuussa
19 52. Kokonaisuudessaan sotakorvauksista selvit-
tiin täpärästi aikataulun mukaisesti. Sotakorvauk-
sista vapautumisen jälkeen Suomella oli käytettä-
vissään uudistunut tuotantokoneisto. Sen raken-
netta eivät kuitenkaan määritelleet markkinat,
vaan se oli tulosta sodan jalkeisten tehtävien hoi-
tamisesta. Säännöstelytalouden purkautuessa tuo-
tantokoneistolla oli edessään monet sopeutumis-
vaikeudet.

Suomen tuotanto oli ollut yksipuolisesti puun-
jalostukseen painottunutra, murra sodan jälkeisis-
sä oloissa se monipuolistui. Metalli- ja konepaja-
teollisuus ja erilaiset muun teollisen tuotannon
alat alkoivat kasvattaa merkirystään kansantalou-
dessa. Samalla metsäteollisuuden suhteellinen
osuus viennistä pieneni. Kehirys saavutti taite-
kohdan 1980-luvun puolivälissä, jolloin metsä- ja
metalliteollisuuden viendosuudet olivat lahes yh-
tä suuret eli 40 o/o teollisten tuotteiden viennistä.
Sittemmin puunjalostusteollisuuden osuus on
jälleen lisäänrynyt, koska metalliteollisuus on
joutunut vaikeuksiin itäviennin supistuttua.

Sodan jälkeinen asutustoiminta oli mittava
projekti."' Sillä asutettiin rauhansopimuksessa
luovutettujen alueiden maaseuruväestö, joka oli
määrältään yli 200000 henkeä. Toiminnassa
noudatettiin periaatetta, jonka mukaan aiemmat
yhdyskunnat säilyivät mahdollisimman ehyinä.
Pitäjät ja kylat ryhmitettiin uusissa oloissa tois-
tensa tuntumaan niin eträ naapuruussuhteet säi-

KUV|O 3.4.

Tauarauienti toimialoittain uuosina I 948 - I 990
(osuus ko ko tauarauiennistä %or\. 

ne

- Melsöteollisuus

Metqlliteollisuus

- Muu tovorovienti

0 ]950 55 60 65 70 7s 80 85 90 95

lyivät. Tama helpotti karjalaisten sopeutumista
uusiin elinolosuhteisiin ja auttoi heitä kestämään
elämäntavan erilaisuutta, pakkoluovutusren syn-
nyttämiä ennakkoluuloja ja vihamielislyttä.

Asutuslain perusteella huolehdittiin siirtoväen
lisäksi invalidien, sotaleskien, sotaorpojen ja per-
heellisten rintamamiesten roimeentuloedellytyk-
sistä. Toimenpiteillä lunastettiin sodan aikana
mielialojen kannustamiseksi annettu lupaus. Lu-
pausta ei kuitenkaan kyetry täyttämään alkupe-
räisessä laajuudessa. lJseat rintamamiehet saivat

Wtyä tonttiin tai syrjässä sijaitsevaan maapals-
taan, ns. kylmään tilaan, johon tila piti itse raiva-
ta. Siirtoväen asuttaminen oli asutustoiminnan
ydinkysymys. Tätä tehtävää ja muuta rakennus-
toimintaa vaikeutti pula rakennustarvikkeista.
Asutustoiminnan ohella kysyntää lisäsivät tuho-
tun Lapin rakentaminen ja sodan vaurioiden kor-
vaaminen kaupungeissa.

Sodan jalkeen maassa rakennettiin asurustoi-
minnan tarpeisiin yli 150 000 rakennusta. Uudis-
raivaukset kohdistuivat 82 000 hehtaariin. Kuiva-
tuksia tehtiin 140 000 hehtaarin hyöryalalla. Teitä
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Alueluovutusten vuoksi 400000 ihmistö, yli l0 % moon
vöestöstä,'ioufui jöttömöön kotinso. Niinpci sodoniölkei-
nen osutusloiminto oli mittovo proiekti. Sillö osutettiin
rouhansopimuksesso luovutettujen olueiden mooseutu-
vöestö, ioko oli mijöröltöön yli 200000 henkeö. Piniat
jo kylöt ryhmitettiin uusisso o/oisso toistenso tuntumoon
niin ettö noopuruussuhteet söilyivöt. Tömö helpotti kor-
joloisten sopeutumisto uusiin elinolosuhteisiin jo outtoi
heitö keslömöön elömöntovon eriloisuufto, pokkoluovu-
tuslen synnyttömiö ennokkoluuloia ja vihomielisyyttö.
Kuvosso evokkolopsio Porikkolosso I 940.

rakennettiin tuhansia kilometrejä. Asutustoimin-
taa varten hankittiin 1,8 miljoonaa hehtaaria
maata erottamalla valtion maisra, tekemällä va-
paaehtoisia kauppoja ja pakkolunastamalla. Asu-
tettavien oli maksettava maan ja puuston hinra
säädetyillä vuotuismaksuilla. Erillisen rahoitus-
lain perusteella myönnettiin lainoja rakentami-
seen ja muihin investointeihin.

Asutustoimenpiteitä säädelleiden lakien perus-
teella siirtoväkeen kuuluva maatalousväesrö saar-

toi saada perheftä kohden enintään l5 hehtaaria
viljelyskelpoista maata. Maaseutusiirtoväestä noin
puolet sai kohtuullisen elinkelpoisen tilan, joka
käsitti 6- 15 peltohehtaaria ja toimeentuloa täy-
dentävän metsäpalstan. Toinen puoli sai alle 6
hehtaaria käsittävän pientilan tai pelkän asunto-
tontin.

Sodan aikana ja sen jälkeen julkisen sektorin
osuus Suomen kansantaloudessa lisääntyi.'" ]ul-
kisen sektorin kasvu merkitsi sitä, että yhä suu-
rempi osuus kansallisvarallisuudesta kiersi suun-
nitellulla tavalla kansantaloudessa. Markkiname-
kanismin osuus heikkeni. Keynesin oppien asema

ei suomalaisessa yhteiskunnassa kuitenkaan muo-
dostunut yhtä vahvaksi kuin esimerkiksi Ruotsis-
sa.'" Hallitus vaikutti talouden ja hlvinvoinnin
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Asutusloin perusteello huolehdittiin siirtovöen lisöksi in-
volidien, sotoleskien, sotoorpojen io perheellisten rinto-
momiesten toimeentuloedellytyksistä. Sodon oikono on-
nettuo lupousto ei kuilenkoon kyetty toyttömöon olkupe-
rciisessö loojuudesso. Useol rinlomomiehet soivot tyylyö
tonttiin toi syriössö siioitsevoon moopolsfoon, ns. kyl-
möön tiloon, lohon tilo piti ilse roivolo. Asulustoiminnon
ydinkysymys oli siirtovöen osuttominen. Asutustoimenpi-
teitö säädelleiden lokien perusteello siirtovökeen kuuluvo
maotolousvöestö soottoi soodo perhettö kohden enin-
töän l5 hehtoorio vilielyskelpoisto mooto. Kuvosso kor-
venroivoojio työmoolloon vuonno I 948 Tuusniemellö.

kehirykseen julkisen kysynnän säätelyn ohella ra-
hapolitiikalla, eriryisesti devalvaatioilla, j otka lisä-

sivät viennin hintakilpailukykyä ja nostivat tuon-
tihintoja. Menettelystä hyöryi laskukausina vien-
titeollisuus ja ryöllisyys. Kansalaisten kannalta
ongelmaksi muodostui tuontitavaroiden hintojen
kohoaminen, jota pyrittiin kompensoimaan pal-
kankorotusvaatimuksin. Palkankorotuksista taa-

sen seurasi inflaatio ja rahan ostovoima laski.

Laajamittaisen sosiaaliturvajärjestelmän luomi-
sen ideologiset edellyrykset kypsyivät jo 1940-lu-
vulla ja seuraavan vuosikymmenen alkupuolel-
la.'3n Järjestelmän rakentaminen ei vielä kuiten-
kaan alkanut. Kansantalouden tuotos oli ensin
keskitettävä sotakorvauksiin ja teollisiin inves-
tointeihin. Sodan aikana ja välittömästi sen jäl-
keen tartuttiin pääasiassa vain kiireellisiä toimia
edellyttäviin sosiaalipoliittisiin tehtäviin. Näitä
olivat sodassa vammautuneiden, Ieskien ja orpo-
jen, lapsiperheiden sekä sotasiirtolaisten ja pieni-
tuloisten kansaneläkejärjestelmän ulkopuolelle
jääneiden auttaminen.

Vaikka asutuspolitiikalla oli tärkeä merkitys
toimeentulon turvaamiseen, se ei kaikissa tapauk-
sissa riittänyt. Tarvitriin eriryisiä toimenpiteitä
rurvaamaan perheiden kulutusedellyryksiä. r 3r Per-
hepoliittisia lakeja perusteltiin, sotaa edeltäneessä

hengessä, kansakunnan elinvoiman elvyttämisen
tarpeilla. Pieni kansa tarvitsi nuorta, uutta voi-
maa. Tosiasiassa laeilla oli tärkeä toimeentuloa
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rurvaava merkitys sodan jälkeisenä niukkana ai-
kana. Perhepolitiikka jäi väestöpoliittisessa mie-
lessä melko tehottomaksi. Suurten ikäluokkien
jälkeen kuljettiin kohti pienenevää syntyvyyttä,
väestön ikääntymistä ja erityisesti vanhimpien
ikäluokkien suhteellisen osuuden kasvua.

Perhepoliittisia lakeja perusteltiin aluksi väes-

töpoliittisin argumentein. Suomen historian suu-
rimmat ikäluokat synfyivät vuosina 19 46 - 19 49.
Lapsiperheiden määrä lisääntyi ja perhekoko suu-
reni. Samanaikaisesti elettiin palkkasäännöstelyn
aikaa, jolloin taloudellisen kasvun tulokset suun-
nattiin kulutuksen sijasta investointeihin ja sota-

korvausten maksamiseen. Koska perheiden talou-
dellinen ahdinko yleisryi, alkoi esiintyä vaati-
muksia perhepolitiikan tehostamiseksi.

Nämä uudistusehdotukset torjuttiin valtion ta-
louden vaikeuksiin vedoten. Katsottiin, että so-

dan jälkeinen kodinperustamislaina (1,944) ja sen

uudistus (1945) riittivät turvaamaan nuorten
perheiden taloudellisen aseman. Painostuksen Ii-
sääntyessä päädyttiin kuitenkin vuonna 1947
perhepalkkajärjestelmään, jolla yritettiin rauhoit-
taa ryömarkkinoita. Työnantajat alkoivat maksaa

perheellisille ryöntekijöilleen lapsilisää. Tämä rat-
kaisu ei kuitenkaan tyydyttän1t muita työnteki-
jöitä eikä maatalouden piirissä ryöskenteleviä per-
heellisiä, jotka jäivät uudistuksen ulkopuolelle.

Järjestelmä purettiinkin varsin pian. Vuonna
1948 toteutettiin ryönantajien rahoittama ylei-
nen lapsilisäjärjestelmä.

Lapsilisän ja muiden perheavustusten maksa-

minen närästi työnantajia, koska se merkitsi var-
sin merkittävää tulonsiirtoa teollisuussektorilta
maataloudelle ja kaupunkimaisilta seuduilta maa-

laisvoittoisille seuduille. Tama seikka aiheutui
alueiden välisistä synrFvFyseroista. Syntyr.yys oli
suurinta maaseudulla sekä maan ita- ja pohjois-
osissa. Lapsilisäjärjestelmä merkitsi myös sen

asettamista kustannuksilla mitaten keskeiseksi

osaksi sosiaalipolitiikkaa. Vasta työllisyysmenojen
ja sosiaalivakuutuksen aseman korostuminen so-

siaalipolitiikassa heikensi perhepolitiikan suhteel-
lista asemaa.

Uuden ajan albu sodan uarjossa

Sotaa edeltänyttä kautta arvioidessaan Niilo A.
Mannio totesi, ettei sosiaalialalla ollut edetry yhtä
ripeästi ja ennakkoluulottomasti kuin oppivelvol-
lisuuden ja yleisen äänioikeuden alueella.'" Kan-
salaisten sosiaaliset oikeudet olivat jääneet jälkeen

monista sivistysmaista. Jyrkat yhteiskunnalliset
erimielislydet ja konservatiiviset asenteet estivät
uudistukset. Vanhakantaiset maatalousyhteiskun-
taa puoltavat näkemykset veivät voiton uudistu-
van teollisen yhteiskunnan näkemyksistä, kun
tehtiin yhteiskuntapoliittisia ratkaisuja. Yhä edel-
leen muistutettiin siitä, että maan itsenäisrymis-
vaiheessa talonpojassa oli ollut yhteiskunnan tur-
va. Tämä perusasenne heijastui pitkaan sosiaali-

poliittisissa ratkaisuissa, mutta vähitellen kuiten-
kin uudet aarreer murtautuivat läpi.

Ajattelun muutosta ja myönteisen suhtautumi-
sen lisääntymistä osoitti se, että jo sodan aikana
aloitettiin keskustelu valtiotieteellisen opetuksen
järjestämisestä. Välittömästi sodan jalkeen perus-

tettiinkin Helsingin yliopistoon valtiotieteellinen
tiedekunta, jonka tehtäväksi annettiin yhteiskun-
tatieteiden asiantuntijoiden kouluttaminen jul-
kissektorin palvelukseen. Samassa yhteydessä

aloitettiin vuonna 1945 yliopistotasoinen so-

siaalipolitiikan opetus ja tutkimus Yhteiskunnalli-
sessa korkeakoulussa ja Helsingin yliopistossa.
Valtion hallintoon koulutettiin juristien rinnalle
ei-juridisen koulutuksen saaneita virkamiehiä.
Yhteiskuntapolitiikkaan omaksuttiin, yliopisto-
opetuksen myötä, uusia ulkomaisia vaikutteita.
Suomalaiset perehryivät J. M. Keynesin 1930-lu-
vulla julkaistuihin talousteorioihin ja \William

Beveridgen sosiaaliturvaohjelmaan vuodelta
1942.'1)

Keynesin pääteos suomennettiin vuonna 1951.
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Beveridgen vaikutukset tulivat esille jo vuonna
1948. Tuolloin ensimmäiseksi sosiaalipolitiikan
professoriksi nimitetty Heikki \7aris korosti be-
veridgelaisessä hengessä sitä, että sosiaalipolitii-
kan perustehtävänä on luoda sosiaalinen turvalli-
suus. Ajatus iskostui hänen oppilaidensa sosiaali-
poliittisiin näkemyksiin. \)Tilliam Beveridge laati
ohjelmansa toisen maailmansodan aikana erään-
laiseksi lupaukseksi sotilaille paremmista elin-
oloista sodan jälkeen. Hänen ohjelmansa sisälsi

ajatuksen, että julkisin toimenpitein luodaan la-
kisääteinen vähimmäisturva. Eläkejärjestelyistä
Beveridgen ohjelma sisälsi tasaeläkeratkaisun. Jo-
kaiselle ajateltiin maksettavan samansuuruinen
eläke. Jokaisen tuli itse sääsröillään, avustuskas-
soillaan tai yksiryisvakuutuksella täydentää toi-
meentuloaan.

Aikakausi vaikutti sosiaalipolitiikkaan myös
sodan aikana omaksuttujen kotoisten käytäntö-
jen kautta. Sotatalous ei ollut vain pitkalle vieryä
säännöstelytaloutta, vaan se edusti myös suunni-
telmataloutta, jossa valtiolla oli keskeinen osa.

Valtiokeskeinen suunnitelmatalous keskittyi alue-
suunnittelun ohella hyvinvointisuunnitteluun.
Teoreettisia perusteita toiminnalle antoi Beve-
ridgen ohella J. M. Keynes. Hän korosti julkisen
sektorin tehtäviä suhdannevaihteluiden säätelijdnä
ja ryöllisyyden kohentajana. Laskusuhdanteen ai-
kana julkisen sektorin tuli lisätä aktiivisuuttaan.

Julkisen kysynnän tehtävänä oli laskukaudella li-
sätä kulutuskysyntää ja elvyttää tlrotantoa ryölli-
syyden yllapitamiseksi. Nousukaudella ryöllisyy-
destä huolehti yksiryinen sektori. Julkisen sekto-
rin tuli talloin supistaa aktiivisuuttaan, jotta ta-
Ious ei ylikuumenisi joidenkin sektoreiden liialli-
sen §synnän ja hintojen kohoamisen vuoksi.

Keynesin ja Beveridgen ajatukset loivat pohjaa
toisenlaiselle suunnitelmataloudelle kuin sotata-
lous. Keynes ja Beveridge osoittivat keinot, miten
yhteisin ponnisteluin voidaan rakentaa hyvin-
vointia, mutta ideat eivät kantaneet suomalaisessa

yhteiskunnassa välittömäsd hedelmää. Sotakor-

vausponnistelut vaativat kaikki liikenevät talou-
delliset resurssit ja vähän ylikin. Myös poliittinen
yksimielisyys kehiryksen suunnasta puuttui. Yh-
teiskunta oli vastakohtaisuuksien riskiryhmä. Ris-
tiriidat ilmenivät sekä ryömarkkinoilla että poliit-
tisessa elämässä. Tilannetta ei helpottanut se, errä

ristiriitojen osapuolet pysyivät pitkaan asemissaan
ja tekivät vain vähäisiä myönnytyksiä.

Suomalaisen yhteiskunnan ristiriidat säilyivät
jyrkkinä pitempään kuin muissa Pohjoismaissa.
Lievenryminen alkoi myöhaan ja poikkeukselli-
sissa oloissa. Sodan aikana yhteiskunnallinen il-
mapiiri muuttui. Ns. "tmmikuun kihlaus"
(1940) hälvensi työmarkkinaosapuolten välisiä
ristiriitoja ja avasi tien ryömarkkinaneuvotteluille
ja niissä sovittaville sosiaalipoliittisille ratkaisuil-
le.

Särön eheytymiskehitykseen toi kuitenkin
maaseudun ja kaupunkiväestön välisen kuilun
kasvu. Sodan aikana kulutta.iien katkeruutta he-
rätti tuottajien toiminta mustassa pörssissä. So-
dan jalkeen maaseutuväestö puolestaan alkoi tun-
tea asemansa uhatuksi. Tiedostettiin, että yhteis-
kunta ei jää pyslwästi maatalousvaltaiseksi, vaan
siitä tulee vähitellen teollistunut ja kaupungistu-
nut. Uudistuksissa maaseutuväestö pyrki turvaa-
maan omat etunsa. Ristiriita karjisryi eriryisesti
suurissa sosiaalivakuurusratkaisuissa. Maaseutu-
väestön edustajat ajoivat kansanvakuutuksen ke-
hittämistä. Työväestön edustajat puolestaan teki-
vät aloitteita ansiosuhdeturvan rakentamisesta.

Ajatus Suomen pysymisestä maatalousyhteis-
kuntana oli ymmärrettävissä sikäli, että maara-
lousväestön määrä kasvoi aina 1940-Iuvulle asti.
Kasvu tapahtui rinnan teollisen ja palveluiden vä-
estömäärän lisääntymisen kanssa. Kun kasvu tait-
tui, maatalousyhteiskunnan hegemonia jatkui
kuitenkin 197O-luvulle. Sosiaalisesti hallitsevaan
asemaan nousi teollinen yhteiskunta ja maata-
lousyhteiskunta väistyi, joten tämä loi omaa risti-
riitaansa teollisen luokkayhteiskunnan sisälle.

Ratkaisemattomat ristiriidat valmistelivar maa-
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ti ymmärrettiin eheyryneiden ryömarkkinoiden ja

yhteiskuntapolitiikan h1wäksyttävyyden merkirys,
päästiin eteenpäin. Tässa kehiryksessä sosiaalipo-
litiikalla oli tärkeä merkirys taloudellisen kasvun

hyvälsyttävän jaon toteuttajana ja eriarvoisuuden
lievittäjänä.

Vaikka lopullista sosiaalipolitiikan läpimurtoa
ei saavutettukaan ennen kuin 1950-luvun lopulla
ja 1960Juvulla, sotavuodet pehmittivät maaperää

sosiaalipolitiikan uudistuksille. Asenteet sosiaali-
politiikkaan ja sen etuuksiin lievenivät. Sodan ai-
kaisessa poikkeustilanteessa katsottiin yhteiskun-
nan velvollisuudeksi huolehtia kansalaisten vai-
keuksien I ievittämisestä.

Köyhäinhoidossa oli aiemmin painotettu tar-
veharkintaa ja takaisinmaksua sen jälkeen, kun
avunsaajan tilanne oli korjaantunut. Nyt alkoi
yleistyä näkemys, ettei kaikkea tarvitse maksaa ta-

kaisin eikä kaikessa auttamisessa tarvita tarvehar-
kintaa. Etuuden saamiseen riitti muukin kuin sy-

vään puutteeseen ajautuminen. Perhettä voitiin
auttaa lapsiluvun perusteella tai isän ollessa rinta-
mamiehenä tai muissa maanpuolustustehtävissä.
Puutteen ohella muukin periaate oikeutti kansa-

laiset saamaan yhteiskunnan tukea.
Sotavuosien aikana kypsyivät sosiaaliavustuk-

sen periaatteet, .ioita sodan jälkeen sovellettiin
perhepolitiikassa, vammaispolitiikassa ja asevel-

vollisten perheiden tukemisessa. Oikeus etuuk-
siin myönnettiin tietryjen ryhmäkohtaisten kri-
teereiden perusteella ilman pitkälle vieryä yksit-
täistä tarveharkintaa.

Sotavuodet raivasivat sijaa myös ajatukselle yh-
teiskunnallisesta tasa-arvosta, josta muodostui
nopeasti sosiaalipolitiikan ja -turvan keskeinen
perusarvo. Säännöstelytoimien toteuttamisessa
viranomaiset korostivat sitä, että toimenpiteiden
tulee kohdistua kansalaisiin tasa-arvoisesti ja oi-
keudenmukaisesti. Tama ei kaikissa tilanteissa
edellyttänyt tasajakoa. Tieryissä tilanteissa katsot-
tiin oikeutetuksi harjoittaa positiivista diskrimi-
naatiota eli antaa enemmän kuin tasajaossa. So-

80

perää marxilaisuudelle seka yhteiskuntapolitiikas-
sa että yhteiskuntatieteissä. Marxilaisuuden vai-
kutus oli voimakkainta yhteiskuntatieteissä 1960-
luvun alussa. Samanaikaisesti käytännön politii-
kassa sovellettiin Ralf Dahrendorfin periaatteita
ristiriitojen sääntelystä. Dahrendorfin esittämän
näkemyksen mukaan yhteiskuntaa ei voi järjestää

siten, että siinä ei olisi ristiriitoja. Ristiriitojen
säätely kuitenkin onnistuu, jos ristiriidat tunnus-
tetaan, osapuolet organisoituvat ryhmiksi ja risti-
riitojen osapuolet hyväksyvät tieryt pelisäännöt.
Näin menetellen ei tehda sellaista väkivaltaa ih-
misille, että heitä estettäisiin kokonaan toimimas-
ta tavoitteidensa suuntaan.'35

Ennen kuin dahrendorfilaiset periaatteet tuli-
vat osaksi suomalaisen yhteiskunnan politiikkaa,
käytiin monta kamppailua. Vasta, kun lopullises-
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tavuosien aikana positiivisen diskriminaation
kohteena olivat mm. lapset, imettävät äidit ja ras-

kaan ryön tekijat. Käytännön toimenpiteiden li-
säksi tietä tasa-arvoajattelulle raivasivat Asevelilii-
ke, sotilaiden yhteiset kokemukset ja odotus pa-
remmasta tulevaisuudesta. Naisten tulo työelä-
mään rintamamiesten tehtäviin edisti käsitystä
sukupuolten tasa-arvosta.

Ristiriitojen säätelyn lisäksi saatiin melko pit-
kaan odottaa myös hywinvointisuunnittelua.
Asiasta keskusteltiin. Tävoitteista kuitenkin vallitsi
syvä erimielisyys. Yksimielisyyden lisäänrymisen
ohella hlwinvointipolitiikan sektorit tarvitsivat
vahvistusta. Vasta I 960-luvulla hyvinvointisuun-
nittelu valtasi itselleen vakaan aseman. Edustuk-
sellinen demokratia, kehitryvä markkinatalous ja
kasvava julkinen sektori alkoivat elää rinnakkais-
eloa ja toimia kansalaisten tarpeenryydytysedelly-
tysten turvaamiseksi. Ennen tuota aikaa kuljettiin
suhdanteesta ja poliittisesta kriisistä toiseen.

Ty amar k kiruaj ärj es te lmä sAA muo tonsd

Kansalaissodan jalkeinen yhteiskunnallisesti epä-
vakaa ilmapiiri alkoi lievenryä toisen maailman-
sodan vuosina. Yhteisten sotaponnistusten syn-
nyttämää yksimielisyyttä vahvistettiin tammi-
kuun kihlauksen nimellä tunnetulla sopimuksella
(1940), Sopimuksessa työmarkkinaosapuolet to-
tesivat, että ne tulevat "luottamuksellisesti neu-
vottelemaan kaikista niiden toimialalla ilmaantu-
vista kysymyksistä näiden ratkaisemiseksi, mikali
mahdollista yhteisymmärryksessä". Osapuolet
lausuivat kantanaan myös sen, että vapaalle jär-
jestäytyneelle toiminnalle loytyy si.iansa yhteis-
kunnassa. Työmarkkinallinen järjestäyryminen
h1wäksyttiin, mikä näkyi varsin nopeasti järjes-
täytyneiden ryöntekijöiden määrässä.

Aiemmin lausutut periaatteet vahvistettiin sit-
temmin vuoden 19 44 yleissopimuksessa. Yleisso-
pimukseen kirjattiin ne pelisäännöt, joita sovel-
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lettiin työselkkauksen ehkäisemiseen ja ratkaise-
miseen tähtäävissä neuvotteluissa. Sopimuksessa
mainittiin erikseen luottamusmiehestä, työnanta-
jan sosiaalitoiminnasta sekä niistä periaatteista,
joita työnantajat soveltavat teettäessään ryörä
työntekijöillaan. Niin ikään edellytettiin, että
tuotannon tehostamisessa otetaan huomioon
myös ryöntekijoiden intressit. Toimenpiteet ei-
vät saaneet vaikuttaa haitallisesti normaaliin palk-
katuloon eivätkä aiheuttaa ylirasitusta.'37

Sodanaikaisten työmarkkinasopimusten suurin
merkitys oli siinä, että ne tasoittivat maaperää
työehtosopimusjärjestelmälle ja sitä säärelevälle
lainsäädännölle. Vuoden 1946 ryösopimuslailla ja
saman vuoden lailla ryöriitojen sovittelusta kor-
vattiin aiempi, käytännössä vaille merkirystä jää-

nyt työehtosopimuslaki ja luotiin ryöehtojen uu-
denlainen sopimusjärjestelmä. Perusteellinen re-
montti tehtiin myös työaikalakiin ja vuosiloma-
lakiin, jossa lomaa pidennettiin kahdesta kol-
meen viikkoon. Työväenliikkeen vaatimuksesta
säädettiin työpaikkojen yhteistyötä määrittelevä
laki tuotantokomiteasta ryömaalla, niin ikään
vuonna 1946.

Nämä lait nostivat suomalaiset työmarkkinat
lähes länsieurooppalaiselle tasolle. Uudistuksesta
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Konso/oissodon jölkeinen yhteiskunnol-
lisesti epövokoo ilmopiiri olkoi lieven-
työ toisen moailmonsodon vuosino.
Yhteisten sotoponnistusten synnyttö-
möö yksi m ieli syyttö vohvi stettii n to m mi-
kuun kihlouksen nimellö tunnetullo so-

pimuksello vuonno 1940. Työmorkki'nollinen 
iöriesöyryminen hyvöksyttiin,

mikö nökyi vorsin nopeosti iöriestäy\-
neiden työntekijöiden möörössö. Työ-
vöenliikkeen keskelsiö mielenilmouksio
ovot voppumorssit, ioillo esiletöön
myös työoloien jo sosiooliturvon po-
ranto mi seen li ittyvat voofi mukset.

huolimatta työmarkkinoilla oli ajoittaisia ristirii-
toja. Tyovaenliikkeen sisällä esiintyi poliittisia ris-
tiriitoja, .iotka johtivat näyttäviin mielenosoituk-
siin. Työnantajienkin piirissä toimi henkilöitä,
joille tuotti vaikeuksia luopua patriarkaalisesta
asenteesta ja ajatuksesta, että Suomi ei voinut eri-
koisluonteensa eikä poliittisen ryövänliikkeen pe-

rinteen vuoksi seurata eurooppalaisia esikuvia.
Lakien ja menettelytapojen vakiinnuttaminen
kuitenkin loi vähitellen perustaa työehtosopimus-
järjestelmille, mikä vaikutti seka palkkakehityk-
seen että hyvinvointivaltion rakentamiseen.

Kuviossa ilmenee reaalikansantuotteen kasvu

indeksin muutoksella ilmaistuna. Elintason kehi-
rys kuvaa materiaalisen hyvinvoinnin muutosta.
Toimeentulon jatkuvuuteen liittyy palkkatulon
jatkuvuus ja sosiaalipolitiikan kyky kompensoida
palkkatulon meneryksiä. Yhteisöllinen turvalli-
suus ilmentää tapahtumien ja muiden vastaavien

riskien kehitystä. Kuvio osoittaa, että hyvinvoin-
nin kaikki ulottuvuudet eivät seuraa jäännökset-

tömästi talouskehitystä. Poikkeustilanteissa, ku-
ten sodassa, ja sellaisissa tilanteissa, joissa sosiaali-

politiikan kehitys on jäänyt jälkeen yhteiskunta-
kehityksestä, materiaalisen ja ei-materiaalisen hy-
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pisteinä uuosina l9l0- 1965.'i'
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vinvoinnin kehitys irtautuvat toisistaan.
Tyr;elaman uudistamisen yhteydessä kiinnitet-

tiin huomiota myös naisten asemaan ryömarkki-
noilla. Sodan aikana naiset olivat monilukuisesti
astuneet miesten tilalle tuotantoelämään. Monet
jättivät palkkaryön rauhan palattua, mutta eivät
kaikki. Seurauksena oli, että naisten osuus työ-
voimasta lisääntyi. Naisryövoiman asemaa ja
määrää asetettiin selvittämään komitea, joka teki
useita esiryksiä naisten aseman parantamiseksi
ryömarkkinoilla. Ehdotuksista vain harvat toteu-
tettiin. Tuolloin oli vielä vallalla käsirys, että nai-
sen paikka on kotona. Monet työnantajat irtisa-
noivat viela t9 4}-luvun jalkipuoliskolla naisen,
jos tämä solmi avioliiton. Työnantajien asenteet
alkoivat vähi tellen lievenryä, koska naistyövoimaa
tarvittiin enemmän. Työsuojelussa saatiin läpi
naisia koskevia uudistuksia. Viela oltiin kuitenkin
etäällä mahdollisuudesta keskustella vakavasti ja
tuloksia tuottavasti naisten tasa-arvoisesta ase-

masta ryöelämässä.

Vaikka työmarkkinaneuvotteluissa edistyttiin,
työehtosopimuksilla oli käänteentekevä merkirys
suomalaisessa työmarkkinapolitiikassa. Sopimuk-
set syntyivät ennen kaikkea sodan luomien poliit-

tisten voimasuhteiden muutosten ilmauksena.
Laajojen ryöehtosopimusten solmiminen aloitet-
tiin uudelleen lähes 40 vuoden tauon jälkeen.
Menettelyä vauhditti osaltaan se, että ryömarkki-
naeheys oli yksi sotakorvauksista selviyrymisen
ehto.

Tyr;ehtosopimukset eivät kuitenkaan poista-
neet ristiriitoja ryömarkkinoilta. Sodan jalkeisten
rauhattomien vuosien jälkeen ryömarkkinat toi-
mivat sotaa edeltäneeseen kauteen verrattuna var-
sin rauhallisesti. Uudistettu ryölainsäädäntö loi
perustan uusille menettelytavoille. Myös työtais-
teluiden luonne muuttui, mikä näkyy lakkopro-
fiilien muodon muutoksessa. Sotaa edeltäneeseen
kauteen verrattuna ryötaistelut lyhenivät ja jouk-
kovoima kasvoi. Kuviossa lakkopäivien määrää
osoittaa pystysuunta ja lakkolaisten määrää vaa-
kasuunta.

Tyciehtosopimusjärjestelyistä huolimatta työ-
markkinat toimivat levottomasti ja etujen paran-
tamiseksi ryhdyttiin herkästi lakkoihin. Työtais-
teluita eivät käyneet pelkästään ryöntekijät vaan
myös toimihenkilöt, jotka pyrkivät lakoillaan ko-
hottamaan jalkeen jäänytta palkkatasoaan. Maa
koki ensimmäisen virkamieslakon vuonna 1947.

KUVIO 3.8. Lahkoprofiilit uuosilta 1945- 1965.'t'
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Lakkoja ei suunnattu yksinomaan työnantajia
vastaan, vaan ne suuntautuivat usein valtiota vas-

taan, jolta vaadittiin säännöstelyn lieventämistä.

Jouko Siipi toteaa, että työnantajatkaan eivät aina
suhtautuneet kielteisesti lakkoihin.'a" He jopa toi-
voivat ryötaisteluita, koska he voivat niiden yh-
teydessä vaikuttaa hintaviranomaisiin hintatason
kohottamiseksi .ia tuotannon kannattavuuden pa-
rantamiseksi. Työtaisteluiden vuoksi tuotanto
hairiinryi ja inflaation myötä hinnat ja palkat
laukkasivat ylöspäin.

Voimistunut ammattiyhdistysliike pyrki estä-

mään kaikki etujen heikennykset ja vakauttamis-
yrirykset ryöntekijöiden kustannuksella. SAK:n
jäsenmäärä oli noussut sotaa edeltäneestä
86000:sta 1950-luvun alkuun mennessä yli
300 000:een. Työntekijät ajoivat läpi ratkaisuja,
joilla palkkoja korotettiin enemmän kuin elin-
kustannukset nousivat. Kun ratkaisuihin ei liitet-
ty hintajärjestelyä, hinnat olivat taas pian kohon-
neet palkkojen ohi, ja sama kierre jatkui. Lopulta
kaikki osapuolet kylläsryivät tilanteeseen. Tyo-
markkinoita pyrittiin eheyttämään ja rauhoitta-
maan. Ensimmäinen vakava yrirys tilanteen tal-
tuttamiseksi tehtiin vuonna 1947, mutta silloin
laadittu vakautusohjelma ei toteutunut. Asiaan
palattiin uudelleen neljä vuotta myöhemmin.
Talk;in eri osapuolet solmivat linnarauhan, joka
loi pohjan vakauttamiselle. Tyc;markkinat rau-
ho ittuivat, j a so tako rvauskauden päärytryä voitiin
ryhryä vankentamaan tuotannon perusrakenteita
ja huolehtimaan kansalaisten hywinvoinnista.

Levottomuuden ohella työmarkkinoiden on-
gelmaksi muodostui työttömyys. Jälleenrakenta-
misen ja sotakorvausten maksamisen aikana ryöl-
lisyystilanne pysyi varsin hywänä, mutta siirryttä-
essä normaalioloihin tilanne heikkeni. 1950-lu-
vulla ryöttömyys uhkasi jo vakavasti monien kan-
salaisten toimeentuloa. Ensimmäisen kerran so-

dan jälkeen ryöftömFyttä yritettiin eliminoida
ryövoimapolitiikalla, ja se aloitettiin vuoden
1 948 laskusuhdanteen jälkeen. Työttömiä varten

avattiin valtion ryöllisyysryömaita, joissa ryösken- 
I

telemalla saattoi turvata oman ja perheensä toi- 
I

meentulon. Periaate oli vanha: työkykyinen oli
oikeutettu avustukseen vain ryötä vastaan. Työlli-
syystyömaat vakiintuivat nopeasti työttömyyspo-
litiikan keskeiseksi keinoksi ja antoivat politiikal-
le osuvan nimen: lapiolinja.

Työllisyyden hoitamisessa pyrittiin lievittä-
mään suhdannevaihteluiden aiheuttamaa ryöttö-
myyttä sekä lisäksi maaseudun rakenteellista työt-
tömyyttä ja vuodenaikojen vaihteluiden aiheutta-
maa kausityöttömyyttä. Huonossa ryöllisyystilan-
teessa ryömaita avattiin alueille, joilla ryöttömiä

KUVTO 3.9.
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oli paljon. Tyomaita perustet-
tiin eri puolille maata maan-
teiden, vesiväylien ja voimalai-
tosten rakentamiseksi sekä

metsien hoitamiseksi. Näin
valjastettiin energiavaroia, pa-
rannettiin teollisuuden tarvit-
semien raaka-aineiden hyö-
dyntämisedellytyksia sekä ko-
hennettiin liikenneyhteyksiä.
Pyrkimyksenä oli ryöllisyystöi-
den avulla ennen kaikkea vah-
vistaa valtakunnan tuotantora-
kennetta.

Teollisuuden toimintaedel-
lytysten parantamisen ohella
ryöllisyysryömaat palvelivat
myös työvoiman inventoin-
tia.' 4' Työllistymiseen perustu-
va ryöttömyyspolitiikka jatkui
aina 1950-luvun lopulle asti.
Enimmillaan lapiolinjalla
työskenteli likimain 100000
henkilöä. Tüotantoelämän pe-
rustan tultua rakennetuksi työllis1ysryömaista
luovuttiin. Lapiolinjaa kritisoitiin tehottomuu-
desta, sillä ryöllisyystyöt estivät koneiden h1väksi-

käytön ja suosivat yksipuolisesti sellaisia ryökoh-
teita, jotka ryöllistivät runsaasti väkeä. Näin tär-
keimmät kohteet jäivät usein taka-alalle. Lapio-
linjasta luopuminen murensi työttömyyshuollon
perusajatuksen siitä, että valtakunnassa rähdätään
mahdollisimman h1vään ryöllisyyteen ja että ryö-
ansion tuli olla toimeentulon perusta.

Jo sodan jälkeen alkoi yleistyä näkemys, että
ryöttömyyshuolto voi ryöllistämisen vaihtoehto-
na periaatteessa sisältää avustuksen, joka makse-

raan roimeentulon turvaamiseksi. Vielä silloin
avustusten maksamisesta kuitenkin pidättäydyt-
tiin. Tyota korostettiin ensisijaisena toimeentu-
lon lähteenä. Periaate "ei avustusta yaan työtä"
lieventyi 195O-luvun puolivälissä. Vuoden 1956

Suomo/oisess o sosiooli politiikosso korostetli i n sodo n 1öl-
keen työtö ensisijoiseno toimeentulon löhteenö. 1950
luvullo lyöttömyys uhkosi monien konsoloisten foimeen-
tuloo. Työttömio uorten ovottiin voltion työllisyyslyömoito,
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/orsso
heensä

työskentelemöllö soottoi turvoto omon
toimeentulon. Perioote oli vonho:

oli oikeuteftu ovustukseen vain työtö vostoon
työmoot
keiseksi

vokiintuivot nopeosti
keinoksi jo onfoivot osuvon ntmen:

lopiolinjo.
100 000

Enimmillöon
henkilöö

mooto moonteiden,
Työmoito

vesiväylien
tomiseksi sekö metsien hoitomiseksi. Menettelytopojo
uudistettiin 1970 io l99)Juvullo. 1980-luvun iölkipuo-
lello ryhdyttiin työttömyysturvoiöriestelyin korvoomoon
työttö myyden o i koi si o polkko menetyksi ö työttömyy svo-
kuutuksen piirissä oleville onsioon suhteutettuino io sen
ulkopuolelle iööville turvoomoon perusturvo moksomollo
peruspöivörohoo.
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ryöllisyyslaki ei sisältänyt enää itsestään selvänä

periaatetta, että jokaiselle taataan oikeus työhön
ja ry«;llä hankittuun toimeentuloon. Täysryölli-
syyttä tärkeämpänä alettiin pitää työmarkkinoi-
den toimivuutta ja ryövoiman liikkuvuutta. Työl-
lisyys lieveni olennaisesti tultaessa 1960-luvulle.
Työttömyys oli vuonna 1962 alimmrllaan, 1,2 o/o

ryövoimasta. Ylimmillaan se oli 1,6 o/o tultaessa
vuoteen 1966. Vuosikymmenen lopulla ryöttö-
myys jälleen nousi, ja se saavutti 4 o/o ennaryslu-
keman. Tüon huipun jälkeen ei enää palattu
I 960-luvun alun ryöttömyystasoon.'a3

Vaikka elettiin käytännössä lähes täystyöllisyy-
den aikaa, ongelmana oli vuodenaikojen kausi-
työttömyys j a al ueelliset ryöllisryserot. Tycivoiman
liikkuvuutta alettiin korostaa, koska maan eteläiset
kasvukeskukset tarvitsivat työvoimaa. Toisaalta
työvoiman investoinnit osoittivat, että varsinaiset

ryöttömyyspesäkkeet sijaitsivat maaseudulla, jota
ei kuitenkaan enää pidetty kehiryksen ydinaluee-
na. Johtopäätökseen vaikutti havainto siitä, että
alkutuotannon ryöpaikat vähenivät ja teollisuus ja

palvelut tarjosivat entistä enemmän ansiomahdol-
lisuuksia. Työttömyyttä ei enää haluttu ratkaista
sitomalla työvoima edelleen maaseudulle. Tyr;voi-
man hakeutumista ryöllisyystöihin pidettiin on-
gelmallisena seka yksilc;ille että taloudelliselle kas-

vulle, kuten Pekka Kuusi toteaa:'aa
"Siinähän ei ole ihmettelemistä, että sotansa

sotinut ja peltohehtaarinsa raivannut pienviljelijä
vuodesta toiseen hankkii lisäansioita tieryömailla.
Hän ei tilaltansa enää lähde, mutta ammattia et-
sivän nuorison pysäyttäjänä tieryömaat ovat vaa-
rallisia. "

Sen ohella että lapiolinja alkoi tulla kalliiksi ja
tarjolla olevat maaseudun työllistämismahdolli-
suudet epätarkoituksenmukaisiksi, työllistäminen
sitoi ryövoiman maaseudulle. Maaseudulla pienet
tilat eivät tarjonneet elantoa pienviljelijöiden lap-
sille. Pienviljelijöiden omatkin ansiomahdollisuu-
det vähenivät, koska metsätyöt alkoivat ammatil-
listua ja koneellistua.

Tilannetta kiristi myös maatalouspolitiikan
muuttuminen. Asutustoiminnan ja talonpoikai-
sen elämäntavan tukemisesta siirryttiin politiik-
kaan, jolla edistettiin maatalouden koneellista-
mista ja pääomavaltaistumista tuottavuuden Ii-
säämiseksi. Tuotannon pääomavaltaistuminen
vaikeutti pienviljelijöiden tilannetta, kiihdytti
maatilojen velkaantumista sekä vähensi omava-
raisuutta. Tilat alkoivat yha selvemmin muuttua
maatalousyrityksiksi. Samanaikaisesti työvoima-
politiikasta tuli pikemminkin osa talouspolitiik-
kaa kuin sosiaalipolitiikkaa.

Työmarkkinoiden toimivuuden varmistami-
seksi annettiin vuoden 1956 ty<;llisyyslaissa val-
tiolle korostettu asema ryövoiman ohjaamises-
sa.'a5 Laki siirsi työttömyyden torjumisen päävas-

tuun entistä selvemmin kunnilta valtiolle. Valtio
kantoi vastuun ryövoiman ennalta ehkäisevästä

työllistämisestä silloin, kun ryöllistäminen ylipää-
tään katsottiin työllisyystöillä tarkoituksenmukai-
seksi. Työvoimaviranomaisten tuli kotipaikka-
kunnalle työllistämisen sijasta ohjata työvoima
vapaille työmarkkinoille ja edistää ryövoiman
alueellista liikkuvuutta. Jos vapaata ryötä oli saa-

tavissa, ryöllisylrstyömaita ei saanut avata. Työlli-
syysasioiden siirto valtiolle korosti sitä, että ryö-
markkinat eivät olleet paikalliset vaan valtakun-
nalliset. Politiikan sisällon muuttuminen puoles-
taan tähdensi sitä, että toimeentulo loytyi pikem-
minkin kaupungeista kuin maaseuduilta.

Koltentuua elintaso

Tüotannon elpyminen ei heijastunut sodan jäl-
keen ihmisten elämään välittömästi. Jälleenra-
kennuksen kaudella voimavarat suunnattiin ku-
lutuksen sijasta sotakorvausten maksamiseen ja
sodan vaurioiden korjaamiseen. Monista kipeästi
tarvittavista tavaroista vallitsi kansalaisten arkielä-
mässä niukkuutta, jopa pula, kuten ilmenee ohei-
sesta haastattelupätkästä:'a6
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"Oli se ihmeellistä se jälleenrabennusaiba. I{ylla se

miun mies sai olla nöyränä, hattu hourassa. Eikä
niitä asioita naapurissa hoidettu, sen ?iti mennä
hansanhuohoon, ja uaikba haikki taruikkeet oli lo-
pussa, sotakoruaukset oliuat kouat, että et sie uoi ra-
bentdd, jos et erusin saa ruauloilleshaan lupaa kan-
sanltuollosta. EttA siinA piti lähteä liibkeelle toisen-

kin kerran. . . humartamaan ja udatimaan."
Niukkuutta lisäsi osaltaan myös se, että sellaisia

hyödykkeitä, jotka olisivat lievittäneet kotimark-
kinoiden pulaa, vietiin ulos valuuttatulojen saa-

miseksi. Elaman ongelmia lisäsivät vielä säännös-

telyn lisäksi korkea inflaatio ja rahamarkkinoiden
epävakaus. Niukkuuden ohella suomalaisten elä-
mään heijastuivat taloudellisen kasvun vaihtelut
ja poliittinen epävarmuus. Inflaatio laukkasi ris-
tiriitaisten työmarkkinoiden vuoksi. Hinnat nou-
sivat, mutta palkkaliukumat toteutuivat satunnai-
sesti. Myös irtaantuminen säännöstelytaloudesta
tuotti vaikeuksia. Sodanjalkeiselle raloudelliselle
kehitykselle olivat tunnusomaisia nousu- ja lasku-
suhdanteiden nopeat syklit, jotka heijastuivat
työllisyystilanteeseen.' a'

Sodan jälkeen alkaneen taloudellisen kasvun
pysäytti vuoden 7949 Iama, jolloin oli laajamit-
taista työttömyyttä. Metsäteollisuuden vientivai-
keuksien vuoksi ryöttömryskortistoihin hakeutui
talvikaudella 1948-).949 noin 51000 ryötöntä.
Vuotta myöhemmin luku oli 56 000. Ongelman
pääosa kosketti maaseutua "juuri niilla alueilla,

.ioilla metsäryöt näyttelevät yksipuolisesti tärkein-
tä osaa työntarjoajina syksy- ja talvikaudella".
Kortistoiduista työttömistä maa- ja metsäryönte-
kijöitä sekä sekatyöntekijöitä oli 87 o/o.

Lamasta selvittiin kahden peräkkäisen deval-
yaarion sekä kesällä 1950 alkaneen Korean sodan
aiheuttaman noususuhdanteen avulla. Korean
suhdanteen vuoksi ryöttömJys laski nopeasti ja
talous alkoi kasvaa. Nopeimmillaan kasvu oli
noin 10 0/o vuodessa. Kasvanut §syntä nosti hin-
toja, mistä viejät hyötyivät ja kuluttajat kärsivät
inflaation vuoksi.'a'

Vuonna l95l vientikysyntä kaksinkertaisti
hinnat. Myös nimellispalkat nousivat 1 95O-luvun
alkupuolella nopeasti. Hintojen kohoaminen ja
inflaatio kuitenkin hidastivat reaaliansiotason
nousua, koska palkat nousivat hintoja hitaam-
min. Korkeasuhdan ne kuitenkin päätryi nopeasti.
Vuonna 1953 bruttokansantuotteen kasvu jäi
runsaaseen prosenttiin. Uusi nousukausi tuli
avuksi jälleen seuraavana vuonna. Parin vuoden
päästä kohdattiin jälleen lama. Kustannuskriisin
seurauksena talvella 1957 - 1958 ryöttömlys saa-

vutti sodanjälkeisen huippuluvun 99 000. Lamas-
ta päästiin irti vasta devalvoimalla markka
29 o/o:lla. Samaan aikaan purettiin tuontisäännös-
rclyä 1a tiukkaa rahapolitiikkaa, jotka hidastivat
talouden elpymistä. Devalvaatioon jouduttiin
turvautumaan sodan jälkeen varsin usein teolli-
suuden hintakilpailukyry. parantamiseksi.

TAULUKKO 3.I2.

Valuuttoj en mar k h a- aru o n muuto h s et s o dan-
j älkeisenä aikana; muuto kset suhteessa do llariin
1945- 1967.'4"

Ajankohta Toimenpide Valuuttojen
kallistuminen

Markan
devalvaaatio

31.05.1945
27.06.1945
16.10.1945
17.06.1949
19.09.1949
r6.09.1957
12.10.1967

devalvaatio
devalvaatio
devalvaatio
devalvaatio
devalvaatio
devalvaatio
devalvaatio

75,0 0/o

40,4 0/o

12,5 0/o

17,7 0/o

44,4 0/o

39,1 0/o

31,25 0/o

42,9 o/o

2g,B o/o

ll,1 o/o

15,0 0/o

30,7 0/o

2B,l o/o

23,8 o/o

Taloudellisen kehityksen lisäksi yhteiskuntaelä-
män ylle ulottui poliittisia varjoja. Monet suoma-
laiset pelkäsivät vielä uutta sotaa rauhansopimuk-
sesta huolimatta. Sotien jalkeisen yhteiskunnan
poliittinen tilanne vakiintui hitaasti. Monet ihmi-
set ratkaisivatkin oman elämäntilanteensa hakeu-
tumalla siirtolaisiksi, koska he eivät uskoneet Suo-
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men tarjoavan kohtuullista toimeentuloa ja vakai-
ta yhteiskunnallisia oloja. Talous ja poliittinen ti-
lanne vakautuivat vasta 1960Juvulle tultaessa.

Työntekijäjärjestöt reagoivat epävakaaseen ta-
loudelliseen kasvuun. Epäyhtenäinen palkkakehi-
rys ja SAK:n sisäiset kiistat johtivat vuoden 1950

keväällä yleislakkouhkaan. Tilannetta pahensi
vielä saman vuoden kesälla alkanut Korean sodan

synnyttämä hintojen nousu, jota kiihdytti ulko-
maisen §synnän kasvu. Tilanne kuitenkin kyet-
tiin laukaisemaan vuoden 1951 keväällä solmitul-
Ia ns. linnarauhalla. Linnarauha sisälsi sopimuk-
sen täydellisestä hinta- ja palkkasulusta. Tämä so-

pimus ei kokonaan ratkaissut talouden tasapai-

non ongelmia, mutta se mahdollisti suhteellisen
vakaan irtaantumisen sodanjälkeisestä säännöstel-

rytaloudesta, jota sotakorvauksien maksaminen
oli edellyttänyt.

Linnarauha johti myös solidaariseen palkkake-
hirykseen. Ammattitaidottoman ja ammattitai-
toisen ryövoiman sekä naisten ja miesten väliset
palkkaerot eivät päässeet riistäytymään käsistä.

Pikemminkin näiden ryhmien palkkaerot piene-

TAULUKKO 3.13. Palkansaajien ansiokehitys 1950- 1979, 1948 = 100."0

Toimiala 1955 1960 1965 1970

nivät. Tuloerot kasvoivat työntekijöiden ja toimi-
henkilöiden välilla toimihenkilöiden hyväksi sekä

tyOntekijOiden ja maatalousväestön valilla ryönte-
kijöiden h1wäksi.

Palkansaajien ja viljelijäväestön tulojen ja tu-
loerojen vertailu on tulorakenteen erilaisuuden
vuoksi vaikeaa. Pentti Viita on kuitenkin osoitta-
nut, että pienviljelijäväestö ja maatalouden työn-
tekijät olivat koyhin tulonsaajaryhmä tuotanto-
sektoreittain tarkasteltuna. Toisaalta Viidan las-

kelma osoitti, että maatalousväestön sisällä vallitsi
huomattavia tuloeroja. Vaikka maatalousväestön

asema suhteellisesti heikkeni muihin tulonsaaja-
ryhmiin verrattuna, sen hlvinvointi elintasomit-
tareilla tarkasteltuna oli kohentunut sotaa edeltä-
neestä kaudesta.'5'

Ihmisten siirtyminen maataloudesta teollisuu-
teen ja palveluihin johti samalla väestön keskitry-
miseen asutuskeskuksiin ja kaupunkeihin. Nama
rakenteelliset muutokset nostivat jo sinänsä väes-

tön elintasoa, koska kaupunkielinkeinot olivat
maataloutta tuottavampia. Elintaso oli suoraan
riippuvainen taloudellisesta kasvusta niin toista

1975 1979

Maatalous
Metsätalous
Teollisuus
Rakennustoiminta
Liikenne
Kauppa, pankit, vakuutus

Julkinen toiminta
Palvelukset

188
207
198
209
216
197
230
190

253
255
276
28r
304
276
342
250

400
437
4t4
436
453
41,5

538
368

628
681
630
676
684
602
792
436

r762
r634
r366
t 498
t 358
t290
t 435
r044

2866
2444
2036
203t
t97r
2040
2039
1 567

Kaikki palkansaajat
. joista ryöntekijät
. toimihenkilöt
Kaikkien palkansaajien
reaaliansiot

204
r99
21,3

28t
27r
305

432
4t4
469

652
645
681

l381
1 463
l 300

2050
2t69
r934

206 248 258151 r43 171
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maailmansotaa edeltäneellä kuin sen jalkeisella-

kin kaudella. Taloudellinen kasvu siirryi hitaasti
resurssiksi kansalaisten kulutukseen sodanjälkeis-
ten tehtävien ja sosiaalipoliittisten jakomekanis-
mien kapeuden vuoksi.

Kun sodanjälkeisistä tehtävistä suoriuduttiin,
epävakaisesta taloudellisesta kasvusta huolimatta
siirryttiin elintason lineaarisesta kohoamisesta
nopeaan ekspotentiaaliseen paranemiseen. Muu-
tos tapahtui siitä huolimatta, että ammattiyhdis-
tysliike pirstoutui useisiin eri järjestöihin vuoden
1956 yleislakon jälkeen. Eheytyminen toteutui
vasta monien ponnisteluiden jälkeen 1960-luvun
jalkipuoliskolla, jolloin siirryttiin tulopolitiikan
aikakauteen, joka perustui keskitettyihin sopi-
musratkaisuihin. Työmarkkinaj är.iestöt sopivat
hallituksen kanssa taloudellisen kasvun jakami-
sesta ja sen muodoista. Sopimukset suuntasivat
seka ryoelamän kehittämistä että sosiaalipolitii-
kan rakentamista.

Elintason muutos sisälsi toisen maailmansodan
jalkeisella kaudella piirteitä, jotka poikkesivat
edeltäneestä vaiheesta. Perinteinen ktiyhyys alkoi
siirtyä historiaan, mitä osoittaa kulutusrakenteen
muuttuminen.

Yksiryisen kulutuksen rakenteessa elintarvik-
keiden osuus laski nopeasti. Niiden osuus oli ku-
Iutuksesta noin kolmannes 1960-luvulle siirryttä-
essä. Samalla lisättiin perinteisesti kalliina pidct-

ryjen elintarvikkeiden, kuten lihan, lihajalostei-
den ja hedelmien kulutusta vilja- ja maatalous-
tuotteiden kustannuksella. Muutos näkyi myös
ruuan valmistuksessa ja ruokalistassa, kuten Jouko
Siipi toteaa: ''l

"Puuron ohella peruna sai väistyä hallitsevasta
asemastaan. . . Sotavuosina opittu kotimaisten vi-
hannesten syöntikään ei enää osoittanut nousua.

Niiden tilalle uutuksina olivat tulleet ulkomaiset
hedelmät. . . Päähavainto koskee kuitenkin suo-
malaisen ruokavalion yksitoikkoisuuden vähene-
mistä. Yhden käyttökattilan kotitaloudet alkoivat
käyda harvinaisiksi. . . "

Elintarvikekulutuksen osuuden laskiessa hen-
kilokohtaisen puhtauden, vaatteiden ja vapaa-
ajan osuus kulutusmenoista nousi. Myös näihin
Iiittywät toiminnot muuttuivat. Pyykkia pestiin
useammin ja uudenlaisilla pesuaineilla seka yha
useammin pesukoneella. Vaatetuksessa alettiin
seurata muotia aiempaa tiiviimmin ja hyväksyä

uusia materiaaleja. Tekokuidut sivuuttivat luon-

TAULUKKO 3.14. Yhsityisten hulutusmenojen rahenteen muutot uaosina 1966- 1990'5'

Kaikki Maatalousyrittäjät Ylemmät Työntekijät
toimihenkilöt

1966 1990 1966 1990 1966 1990 1966 1990 1966 1990

Ammatt.
toimimatt.

Elintarv., juomat

tupakka, ateriat
Vaatteet.ja jalkineet

Asuminen
Kotitalouskaiusto ym.

Sairaudenhoito
Liikenne ja tietoliik.
Virkisrys, opiskelu

Muut menot

6

3

6

9

3

37

10

2l
7
2

13

6

4

24

6
23

43 23 29 22

7

r9
6

2

t6
l1
r6

4t 26 37 25

9

19

5

3

r3
5

2

6

28

6

J
19

7

8

5

30
6

6

t2

9

9

29
6

3

8

5

3

l0
t9
6

2

t3
6

3

ll
2t

9

2

t6
8

5

6

2I
6

3

18

9

r3
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nonmateriaalit. Elintason kohetessa vaatevarasto
monipuolistui ja vaatteiden sekä kenkien käyttö-
ikä lyheni. Vanhemmille tuli tärkeäksi asiaksi
huolehtia lastensa vaatetuksen asianmukaisuudes-
ta ja siisteydestä. Tähän lapsilisät tarjosivat mah-
dollisuuden. Suurimpiin asutuskeskuksiin perus-
tettiin jo 195O-luvulla lastenvaatteisiin erikoistu-
neita liikkeitä.

tvaravalikoiman lisääntymisestä ja tulotason
kohoamisesta huolimatta yha edelleen jouduttiin
harjoittamaan harkintaa ostoksia tehtäessä.

Vuonna 1955 uittomiehen keskituntiansio oli
108, 99 mk ja metallimiehen 186,00 mk. Samana

ajankohtana voikilo maksoi 346,00 mk, sianliha
322,40 mk/kg, perunat 62,90 mklk* ja tupakka-
aski 60,00 mk. Yha edelleen elintarvikkeet veivät
suuren osan tuloista. Jos kyettiin itse tuottamaan
elintarvikkeita, omavaraisuus vapautti rahaa

muuhun kulutukseen.'51

Vielä 1950-luvulla ryöskenneltiin pääsääntöi-

Teollistuminen muutti suomoloisto elömöntopoo. Työn
osittominen liukuhihnon ööressö helpotti siirlymistö moo-
toloudesto teollisuuteen. Osittomollo lyötö voitiin söö-
della tehtavien vootimustosoa. Teollisten työpaikkoien
moörön kosvu hidostui io l960Juvullo. Töhön voikutti
teknologion kehittöminen selloiseksi, ettö työvoimoo ei
lorvillu enlisessö möörin. Sosioolipolitiikollo oli osonso
kelriryrksessci. lnvestointeihin voitiin köyttöö sosioolivo-
ku ufu srahostojen to rjoa mao toko i si nloi no u siö rjestel möö.
Teknologion kehittymisen posiliivinen puoli oli tuottovuu-
den lisöys sekö miellyttövömpi topoturmo- '1o ommotti-
toutiriskittömömpi työ. Kuvo Sinebrychoffin virvoitusiuo-
malehtoosto I 95jJuvulto.

sesti viikon kaikkina arkipäivinä. Viikonloppujen
vietto kului välttämättömien kotitöiden hoitami-
sessa ja palautumisessa työn rasituksista. Loma-
aikoina osa suomalaisista kykeni matkustamaan
ja vierailemaan niiden sukulaisten luona, .iotka
muuttovirta oli etäännyttänyt kotikonnuistaan.
Varsinainen ulkomaanmatkailu yleisryi vasta
1 960-luvulla. Tülotason kasvaessa erilaiset harras-
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tukset saivat lisääntJvää sijaa kulutuksen kohtee-
na. Samoin asunto sekä sen varustetaso saivat

suuremman osan kasvavista tuloista kuin ennen.
Asuntotuotanto-ohj eista j a ARAVA-j ärj estelmäs-
tä huolimatta asuntokysymystä ei saatu hallin-
taan. Asuntojen varustetason paranemisesta huo-
limatta asuntojen määrä oli Suomessa jatkuvasti
ongelma. Maaseudun ja kaupunkien välinen asu-

misen ero alkoi tasoittua 1950-luvulla.
Elintason kohoaminen ja yhteiskuntaraken-

teen muutos näkyivät myös eri väestöryhmien
hlwinvointiongelmien muuttumisena. Toista
maailmansotaa edeltäneeltä kaudelta ammattitai-
dortomat, maataloustyöläiset, pienempien tilojen
viljelijät sekä maaomaisuutta vaille jääneet olivat
huono-osaisten pääryhmä. Kun sodan jälkeen
näiden ryhmien suhteellinen määrä koko väestös-

tä pieneni, väheni myös heidän osuutensa huol-
lonsaajista. Niiden ihmisten osuus huollettavista
taas lisääntyi, jotka jäivät palkkaryön tai yrittqä-
toiminnan ulkopuolelle. Osittain tämä johtuu ns.

epäaktiivin väestön - elakelaisten, ryöttömien ja
opiskelijoiden - määrän voimakkaasta kasvusta

toisen maailmansodan jälkeen. Osaksi siihen oli
syynä ryöelämän ulkopuolisen väestön kulutus-
edellltysten suhteellinen heikkeneminen tilantees-
sa, jossa aktiiviväestön tulo- ja kulutustaso koho-
sivat nopeasti.

Tämän kehiryksen seurauksena oli huono-
osaisuuden rakenteellinen muuntuminen. Pienti-
lallisten j a tilattomien koyhyysongelmasta siirryt-
tiin epäaktiivin väestön suhteelliseen deprivaati-
oon. Taloudellinen kasvu ja sosiaaliturvan uudis-
tukset eivät kyenneet täysin korvaamaan sitä, että
yhteiskunnan muutokset vähensivät lähimmäis-
apta ja lisäsivät henkistä turvattomuutta. Asiaan

vaikutti myös se, että ihmiset alkoivat yha sel-

vemmin tiedostaa oikeutensa turvalliseen elä-
mään.

Sosiaalisen turyattomuuden sJyt näkyvät sel-

västi köyhäinhoito- ja huoltoaputilastoissa. Huol-
toapua tarvitsi 197O-luvulla hieman runsas 3 o/o

TAULUKKO 3.I5

KQhäinauun (1942-54) ja huoboauun myöntä-
misen syyt ja auustettujen osuus uäestöstä ?rzsent-
teina.'55

1942 1948 1954 1958 1964

Vanhuus, sairaus,

vammalsuus
Epäsosiaalisuus
Perheongelmat
Työttömyys
Muut syyt

66

Osuus väestöstä 2,8 2,4 3,3 3,2 3,4

väestöstä. Apua tarvittiin suhteellisesti ottaen hie-
man enemmän kaupunkimaisessa ympäristössä
kuin maaseudulla. Apua tarvittiin eriryisen usein
fyysisten tai psyykkisten sairauksien vuoksi.
Huoltoavun tarpeeseen johtivat myös elämänta-
paan liitryvät ongelmat, perheen hylkaaminen ja

elatusvelvollisuuden laiminlyöminen. Perhekus-

tannuksia tasoittava sosiaaliavustus ja kansanelä-
kejärjestelmä eivät kyenneet täysin eliminoimaan
lapsiperheiden ja elakelaisten taloudellisia ongel-
mia. Työttömyyskausina paljastuivat ryöttömyys-
turvan puutteet ryötä vailla olleiden hakeutuessa

sosiaalihuollon asiakkaiksi.
Sosiaalipolitiikan päähuomio vaihtui 1960-lu-

vulla perinteisestä vanhusväestöstä nuoriin ikä-
luokkiin. Suurten ikäluokkien kouluttaminen,
ryöllistäminen ja asuttaminen jätti varjoonsa van-
huskysymyksen. Vanhusten osuus väestöstä oli
1950- ja I 960-luvuilla eurooppalaisittain tarkas-

teltuna vielä suhteellisen pieni, mutta se nousi
nopeasti ja lisäsi vanhushuollon tarvetta. Ikäänry-
neistä varsin moni olisi tarvinnut pitkaaikaista
sairaanhoitoa. Sitä ei kyetty asianmukaisesti kai-
kille järjestämään, joten alkoi julkinen kritiikki
vanhusten hoidon järjestämisestä. Keskustelua on

70 6B

t7
6

t2
2

63
t7
6

t2
2

6B

t9
6

5

2

22 2t
B

0
1

0

I
2

1
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sittemmin erilaisin painotuksin kayry lahes kol-
me r.uosikymmenrä. Vanhusten aseman karjisry-
miseen vaikuttivat väestön vanhusvaltaistumisen
ohella perherakenteiden muuttuminen ja väes-

tön siirtyminen kaupunkeihin. Muuttoliikkeen
vuoksi kolmen sukupolven laajentumaperheet vä-
henivät. Ikääntyvien vanhempien lapset elivät
ydinperheissä lapsineen. Vanhusten hoitoa vai-
keuttivat etäisyydet, silla aikuiset lapset joutuivat
hakemaan usein ryötä toiselta paikkakunnalta.
Tama seikka näkyi avustamisen laitosvaltaisuu-
dessa.

Sodan jälkeen alkoi hyvinvointi kohentua,
mutta se ei suinkaan ollut ensisijaisesti sosiaalipo-
litiikan ansiota. Hyvinvointia elvyttivät taloudel-
linen kasvu ja parantunut ryöllisyys. Sosiaalipoli-
tiikalla oli toissijainen asema. Se lievitti lahinna
kurjimpaan asemaan joutuneiden ja palkkatulon
katkeamisesta kärsineiden asemaa. Erityisesti so-

TAULUKKO 3.I6.

Köyhäinhoidon (I936-54) ja huoboauun Auuste-

tut /tuohomuodon mukaan (o/o) baikistd auuste-

tuista."6

Vuosi Laitolsissa Ylsityishoito Kotiamstusta
saaneet

1936
t948
t954
1960
r966

32,7
51,5
53,9
58,9
55,3

12,7
l,B
1,1

0,3
0,2

54,6
46,7
45,0
40,8
44,5

dan jalkeisessä tilanteessa sosiaalipolitiikkaan si-
sältyi paljon aukkoja, joita lahdettiin paikkaa-
maan sitä mukaa, kun ratkaisuille loyryi taloudel-
lisia ja poliittisia edellyryksiä.
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S o s i aa lituru an liruj a tais te lut

Suomi oli jälleenrakennuskaudella tiukasti sään-

nöstelry yhteiskun ta. Raj oituksista j a säännöstely-
määräyksistä luovuttiin vasra vuonna 1957, ja
tärkein muuros oli talloin ulkomaankaupan va-
pauttaminen

Sotakorvaukset olivat sitoneet Suomen kaupan
Neuvostoliittoon, mutta koryausten tultua suori-
tetuksi alkoi avautuminen länteen. Kokonaan
uuden kauppapoliittisen tilanteen synnytti Eu-
roopan talousyhteisön perustaminen vuonna
19 57 . Yastapainoksi EEC:lle ulkopuolelle jääneet

maat perustivat Euroopan vapaakauppa-alueen
eli EFTAn. Sen ytimen muodostivat Skandina-
vian maat, Itävalta, Sveitsi ja Portugali. Suomi ve-
nytti ulkopoliittista liikkumavaraansa ja sai ulko-
jäsenen aseman vapaakauppa-alueessa.

Liittyminen palveli erityisesti puunjalostusteol-
lisuuden intressejä. EFTAan hakeuduttiin siksi,
ettei puunjalostusteollisuus olisi joutunut ruorsa-
laista puunjalostusteollisuutta huonompaan ase-

maan kansainvälisillä markkinoilla. Mutta myös
muilla teollisuuden aloilla ymmärrettiin, etteivät
ne voi enää pitkäksi aikaa jättäytyä tullimuurien
suojaan.'t7

Kansainvälisille markkinoille suuntautumisen
yhteydessä paljastui, että työmarkkinat olivat kil-
pailukykyä haittaavassa määrin epävakaat ja ettei
työvoiman asema ollut Suomessa samalla tavalla
sosiaalisesti turyattu kuin muissa läntisissä teol-
lisuusmaissa. Sosiaalipolitiikkaan ja sosiaalisiin
tulonsiirtoihin kdytettiin vähemmän taloudellisia
resursseja kuin kilpailijamaissa. Työntekijöiden
vanhuuden ja ryökyvyttömlyden turva rakenrui
pitkalti ryönantajien huoltovelvollisuuden ja

ryöntekijoiden keskinäisen yastuun varaan. Työ-
markkinaosapuolet aloittivatkin keskustelun siitä,

miten työntekijöiden asemaa kohennetaan ja rii-
taiset ryömarkkinat eheytetään sosiaalivakuutuk-
sen keinoin.'tu Työ alkoi kansainvälisesti tarkas-
tellen melko myöhään ja suhteellisen vaikeassa

yhteiskunnallisessa tilanteessa.
Yhteiskunnallinen tilanne ei sosiaalipoliittisten

uudistusten kannalta ollut ongelmaton. Sodan
jälkeen maata rasittivat sotakorvaukser, ralous
kasvoi epätasapainoisesti ja tavarapula haitasi jo-
kapäiväistä elämää. Maa ei ollut myöskään poliit-
tisesti vakaa. Koska kansainvälinen ilmapiiri kiris-
tyi, pelko uudesta sodasta kalvoi kansalaisten
mielia. Sisäpoliittiset levottomuudet häiritsivät
1940-luvun jalkipuoliskon yhteiskuntaelämää.
Tilanne karjistyi yakavasti vuonna 1956, kun
maa ajautui yleislakkoon, kuren kay ilmi Tämpe-
reella eläneen miehen kuvauksesta.r5e

"Se oli niin tiukha Thmpereella se tilanne. Se oli
siihen aikaan niiru tiukka se tunnelma, ettei siinä
olis taruittu kuin yhsi pauhku. . . niin se olis uoinut
sytyttää isomman rAhäkän. "

Sodanjalkeisissä oloissa ei vielä oltu kypsiä ryö-
väen sosiaalivakuutusten uudistamiseen, eikä aja-
tus saavuttanut vastakaikua. Ajatukselle kypsyt-
tiin vähitellen yleislakon jälkiselvittelyssä. Asia
eteni myös ryönantajapuolella, kun asevelihengen
kokenut sukupolvi alkoi syrjäyttää vanhat pat-
ruunat. Jaljella olleiden patruunoiden käännyttä-
miseksi tehtiin paljon henkilökohtaista valistus-
ryötä. Yhteiskunnallisen tilanteen katsottiin edel-
lyttävän joustavuutta sosiaalisissa kysymyksissä.
Koska sotakorvaukset oli maksettu, tavarar )a pal-
velut piti saada myytyä markkinoille. Koska pie-
nen kansakunnan kotimarkkinat olivat pienet,
taloudellisen kasvun mahdollisuudet piilivät kan-
sainvälisillä markkinoilla.

Sosiaalivakuutusratkaisut viiväsryivät yhteis-
kunnallisen tilanteen lisäksi siksi että oli erimieli-
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slyksiä ratkaisujen suunnasta ja painopisteistä.
Eriryisesti maalaisliiton piiristä löytyi niita, jotka
katsoivat kansaneläkkeen riittävän. Työväestö kri-
tisoi kansanelakettä liian pienistä etuuksista ja
kohtuuttoman suuresta kerätryjen varojen rahas-

toinnista. Työnantajat pelkasivat uudistusten
kustannusrasitusta. Ne, joilla oli eläkekassat, pel-
käsivär ryövoiman karkaavan käsistä, jos eläketur-
va ei enää ollut sidottu työpaikkaan. Sittemmin
ratkaisuun johtaneiden neuvotteluiden alku oli-
kir varsin nihkeä, ja tuloksen löytäminen vaati
monien ennakkoluulojen murtumista.'6"

Sos iaali huo bo uudistuu

Ennen sosiaalivakuutusta ehdittiin uudistaa sosi-

aalihuoltoa.'6' Sotaa edeltänyt lainsäädäntö ei vas-

tannut keskeisiltä osiltaan muuttuneiden olojen
tarpeita. Ajanmukaisen huoltolainsäädännön ai-
kaansaamista kiirehtivät seuraavat asiat: luontais-
talous väistyi rahatalouden tieltä, kaupunkielämä
yleisryi ja aikuisilla lapsilla oli entistä useammin
vaikeuksia selviytyä velvollisuudestaan huolehtia
ikääntyneistä vanhemmistaan sekä ansioturvajär-
jestelmä oli aukkoinen. Lasten velvollisuudesta
turvata vanhempiensa toimeentulo luovuttiin
vasta 197)-luvun alussa, jolloin nuoren työvoi-
man liikkuvuus oli kasvanut laajoihin mittoihin
ja jolloin sosiaalivakuutus tuotti jo kohtuullisen
toimeentuloturvan.

Huoltolainsäädäntöä ja lainsäädännön nimik-
keiden muodostumista kiirehti osittain myös
asiakaskunnan muuttuminen. Kaikki asiakkaat

eivät enää olleet perinteisesti köyhäinhoidettavia.
Esimerkiksi lapsilisäuudistus annettiin kunnalli-
sen sosiaalitoimen hoidettavaksi, ja tämä muutti
kunnallisen sosiaalitoimen asiakaskunnan raken-
netta oleellisesti. Lapsilisää markkinoitiin kaikille
lapsiperheille kuuluvana oikeutena varallisuudesta
riippumatta, koska kansakunnan suurimman rik-
kauden nähtiin olevan tulevassa sukupolvessa.

Ensimmäiseksi uudistettiin sosiaalihuollon hal-
linto, josta annettiin laki vuonna 1950.'o' Laki
selkeytti keskus-, alue- ja paikallishallinnon suh-
teita sekä muutoksenhakua. Laki määräsi lisäksi,
että yli 4 000 asukkaan kuntaan tuli perustaa so-

siaalijohtajan tai sosiaalisihteerin virat. Laki mai-
nitsi sosiaalihuollon virkana myös sosiaalitarkkai-
lijan, mutta tätä virkaa ei ollut pakko perustaa.
Kunnat kuitenkin palkkasivat sosiaalitarkkailij oi-
ta. Sosiaalitoimen tehtävät alkoivat muuttua si-

ten, että asioiden hoitaminen vaati ammattihen-
kilöstöä aiempaa laajemmassa määrin. Vuonna
1962 jo yli sadassa kunnassa toimi sosiaalitark-
kailija sosiaalitoimen tehtävissä.

Sosiaalihallintolaki heijasti uutta asennoitu-
mista tehtävien hoidon vakiinnuttarnieen ja laa-
jenemisen ohella siinä, että aiempi huoltolauta-
kunta muutettiin nimeltään sosiaalilautakunnaksi.
Tehtdvien hoidon tehostamiseksi lautakunta jaet-

tiin useimmissa kunnissa kahteen osastoon, ylei-
seen osastoon ja huolto-osastoon. Yleisen osaston

tehtäviin kuuluivat perheasiat, Iasten ja nuorten
huolto, invalidihuolto, ammattiopintojen avusta-
minen sekä työhuolto. Huolto-osasto hoiti mm.
alkoholistihuollon ja irtolaishuollon. Laki muo-
dosti selkeän ja tiukan raamin sosiaalihuollolle.

Lainsäädännön uudistuksen yhteydessä käytiin
Iaaja keskustelu järjestötoiminnan asemasta sosi-
aalihuollossa.'or Suomeen oli vapaaehtoisvoimin
rakennettu sotaa edeltäneella kaudella ja sodan
aikana mittava järjestökenttä, jonka tehtävä oli
kantaa vastuuta huono-osaisista kansalaisista. So-

dan aikana järjestöjen avustustoiminnalla oli tär-
keä merkitys, ja ne tekivät plyteetöntä ja korvaa-
matonta ryötä. Valtiokeskeistä sosiaalipol i tiikkaa
ajaneet kuitenkin katsoivat, että järjestöjen aika
oli ohi. Toiset taas puolustivat järjestöjen asemaa
ja sanoivat niillä olevan tärkeän sijan sellaisten
tehüvien hoitajina, joista yhteiskunta ei huolehdi.

Järjestöt voivat puolustajien mukaan toimia pal-
veluiden täydentäjänä ja urien raivaajina julkisille
tehtäville.
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Vaikka ensisijaisena auttamisen muotona ko-
rostettiinkin julkisia toimenpiteitä, järjestökenträ
jai elamaan. Järjestöt tosin menettivät aiempia
asemiaan lähes neljännesvuosisadaksi. Niiden
merkitys oivallettiin uudelleen vasta tilanteessa,
jossa hidastuneen taloudellisen kasvun vuoksi vi-
ralliselle sosiaalihuollolle liikeni aiempaa niukem-
min voimavaroja. Järjestöt kokivatkin öljykriisien
jalkeen uuden kukoistuksen 1970-luvulla ja
l98O-luvun alussa. Tirolloin ne integroitiin osak-
si virallista sosiaalihuoltoa, ja niiden tehtäväksi
tuli täydentävien ostopalveluiden tuottaminen.

Hallinnollisten menettelytapojen rinnalla alet-
tiin varovasti soveltaa sosiaaliryön menetelmiä,
mutta näitä alettiin varsin pian 1950-luyun tait-
teessa arvostella.'t'a Yhdysvaltalaisia vaikutteita
saaneet sosiaalihuollon työntekijät esittivät vaati-
muksia psykologisten kysymysten käsittelyn sisäl-

I1.ttämisestä sekä huoltoryöhön että sen opetuk-
seen. Sosiaaliryön case work, yksilötyön idea, ei

Sosioo/i- io terveysjöriestöt toimivot eriloisino edunvol-
vonto-, osiontuntiio- , osiokos- io polvelujöriestöinö. Soto
oli iörjestöjen kulto-oikoo, iolloin monio jörjestöjö toimi
mm. Suomen Huollon piirissö. Vuonno 1938 oli perus-
tettu Roho-outomoottiyhdistys, joko osoltoon tuki jörjes-
töien toloutto jo edisti niiden toimintoo konsoloisten hy-
vinvoinnin kehittömiseksi. Sodon iölkeen seurosi iärjes-
töien toiminnon konnoho hiljoisempi oionjokso iulkisten
polvelujen kehittyessö entistö kottovimmiksi. Yhteiskun-
nollisen muutoksen myötö nousi kuitenkin uusio torpeito

io palveluhoasteito, joihin jörjestöjen oli nopeosti reo-
goitovo. Nöin jöriestöien tehtövöt ovot moninoistuneet
jo iöriestöjen uusi nousu on olkonut. Moosso on yli
l0 000 sosioolipolitiikon olollo toimivoo iöriestöö, iois-
so on noin 2,5 milioonoo iösentö. Kuvosso lopsio
Settlementtiliiton jörjestömössö volohoidosso I 9301u
vullo.

löytänyt v iela laajaa vas takaikua. Ehdotukset syn -
nyttivät kuitenkin kiistan, jota selvitettiin pari
seu raavaa vuosikym men tä.

Sosiaalihuollon metodikeskustelu ilmensi rly-
tymättömyyttä sosiaalihuollon menettelytapoi-
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hin. Hallinnon uudistuksen ohella tehtiinkin
aloite sosiaalihuollon sisällön uudistamisesta.
Eduskunta kuitenkin hylkasi esiryksen vuoden
1950 valtiopaivilla. Esirys valmisteltiin uudelleen
ja eduskunta hyväksyi vuonna 1956 huoltoapu-
lain, joka korvasi vuoden 1922 köyhäinhoito-
lain.'65 Laki kavensi kunnan harkintavaltaa toi-
meentulon turvaamisessa. Huoltoavun antami-
nen määrättiin kunnan ehdottomaksi velvollisuu-
deksi. Harkintaa voitiin käyttää vain ennaltaeh-
käisevässä auttamisessa.

Laki turvasi kansalaisten aseman myös sikäli,
että alueellisen liikkuvuuden lisäännytryä apua

saattoi saada myös kotikunnan ulkopuolella,
kunnassa, .iossa avuntarve ilmaantui, koska alu-
eelta toiselle muuttaminen oli yleistä. Muutoksen
aiheuttamia ristiriitoja lievitettiin siten, että val-
tio korvasi toispaikkakuntalaiselle annetun avun.
Saados lievensi etuuksien sitomista kotipaikkaoi-
keuteen.

Lain sanamuoto oli sellainen, että avustettavien

piiriä voitiin laajentaa ja huoltovelvollisuutta lie-
ventää lain toimeenpanossa. Elatusvelvollisuuten-
sa laiminlyövilla oli edelleen ryövelvollisuuspak-
ko. Huoltoapulaki painotti avohuoltoa ja sellaista
auttamista, joka edisti avustettavien omatoimi-
suutta. Huoltoapulain toimeenpanossa alettiin
vierastaa yksilön erottamista muusta yhteiskun-
nasta. Laitosratkaisuista ei kuitenkaan täysin luo-
vuttu. Laitoshuoltoon tuli turvautua lähinnä sil-
loin, kun avohuollon toimenpiteet eivät riittä-
neet. Kuntien tuli edelleen pitää yllä kunnallisko-
teja, joita vähitellen alettiin kutsua vanhainko-
deiksi.

Lakiuudistuksessa säilyivät myös irtolaisiin ja
alkoholisteihin kohdistuvat toimenpiteet. Alko-
holistihuoltoa tosin uudistettiin säätämällä vuon-
na 196l laki päihdyttävien aineiden väärinkäyt-
täjien huollosta. Irtolaislain ohella pysyi voimassa
lastensuojelulaki. Samoin säilyi sosiaalihuollon
sosiaalioikeudellinen toimeenpano. Sen rinnalla
alkoi yleisryä varsinaisen sosiaalityön toiminta-

mallien soveltaminen, joka tosin kohtasi myös es-

teitä ja vastustusta. Sosiaalilautakunnan päätökset
ja muu sosiaalihuollon toimeenpano tapahtui
kunnanvirastossa, jossa sosiaalihuollolle ei aina
ollut varattu tehtävien vaatimia omia ryöhuonei-
ta. Yksik;llisestä sosiaaliryöstä puolestaan varoitet-
tiin sillä perusteella, että se on amerikkalaista
tuontitavaraa, jonka kulttuurista taustaa ja sovel-

ruvuurta meilla ei riittävästi runnetru.
Valtion talouden heikennyttyä 1950-luvun

puolivälin jälkeen sosiaalihuolto joutui kritiikin
kohteeksi.'oo Sitä pidettiin syntipukkina valtion
kassakriisiin. Tilalle vaadittiin suunnitelmallisem-
paa sosiaalipolitiikkaa, jota sosiaalivakuutuksen
katsottiin edustavan. Pohtiessaan sosiaalimeno.ien

supistamismahdollisuuksia Pekka Kuusi sy)'tti so-

siaalipolitiikan rakentajia "eskomaisiksi töyhtö-
päiksi, joiden sydämen into ylittää aivojen kirk-
kauden'.

Sosiaalipolitiikan leikkausvaatimuksia vastus-

tettiin toteamalla, ettei vähävaraisten turvaa saa

horjuttaa. Sosiaaliministeriön kansliapäällikkö
Aarne Tarasti torjui syytöksen avun jakamisesta

Iöysin perustein ja esitti käsiryksenään, että sosi-

aalihuolto ei enää sisältänyt hyväntekeväisyyttä
kuin vähäisessä määrin.'67 Hän puolsi monien
muiden tavoin rationaalisuutta edistävää sosiaali-

politiikkaa, joka juuri vaikeina aikoina lievittää
toimeentulo-ongelmia. Sosiaalihuolto alettiin vä-

hitellen nahda viimeisenä mahdollisena toimeen-
tuloturvan lähteenä.

Sosiaalipolitiikkaan kohdistettu kritiikki oli si-
käli aiheetonta, etteivät uudistukset lisänneet
olennaisesti sosiaalimenojen BKT-osuutta. Me-
no-osuus lisäänryi suuresti myöhemmin sosiaali-

vakuutusjärjestelmän rakentamisen myötä.
Sosiaalimenojen volrymissa Suomi sijoittui

1950-luvulla selvästi eurooppalaisen keskitason
alapuolelle. Menojen kasvaessa vuosina 1950-
1980 keskimäärin B %o vuodessa lähennyttiin vä-

hitellen muuta Eurooppaa. Keskitaso saavutettiin
198O-luvun jalkipuoliskolla. Sosiaaliturvan osa-
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Sos iaalimenoj en BKT! osuus, osuus udltio n meno is-

ta j a sos iaalituraan p eittäuyys Flora- indeksi llä il-
maisten Suomessa uuosina I950- 1990.'n'

Vuosi BKT.
osuus o/o

Osuus valtion
menoista o/o

Flora-
indeksi

1950
1960
1970
1975
1980
1 985
1990
r992

8,4
I 1,0
15,3

lg,5
aaa

26,1
26,9
36,0

13,6

I1,1
lg,5
19,3
20,5
)\7
't'7 '7

49
63

107

alueita ei kehitetty yksinomaisesti Suomessa, vaan
kehitystä tapahtui myös muissa teollistuneissa
maissa lähes samalla ripeydellä.

Kun 1950-luvun jälkipuoliskon valtiontalou-
den kriisistä selvittiin, unohüi lamakeskustelu ja
sosiaalipolitiikkakritiikki. Oltiin uuden ajan tait-
teessa. Pekka Kuusi joutui pyörtämään muutamia
vuosia aiemmin esittämänsä sanat, kun han jul-
kaisi sosiaalipoliittisen ohjelmansa "60-luvun so-
siaalipolitiikka" vuonna 1961. Kuusi hahmotteli
teoksessaan yhteiskuntapoliittisen mallin, jossa

sosiaalipolitiikalle varattiin tärkeä osa taloudelli-
sen kasvun vauhdittajana. Kasvun yhteiskunnassa
sosiaalipolitiikka takasi se, että kukaan ei jaa ku-
lutusedellytysten ulkopuolelle, että kansalaisen
paras toteutuu ja että sosiaalisten oikeuksien to-
teutuessa alamaiskulttuuri väisr»2. Ohjelma otet-
tiin innostuneesti vastaan. Vaikka se ei toteutu-
nutkaan täysin, se perusteli jo tehtyjä eläkepoliit-
tisia perusratkaisuja ja viitoitti parin seuraavan
vuosikymmenen sosiaalipoliittisia linjauksia.

Kuusen teos ilmestyi ajankohtana, jolloin Suo-
mi astui EFTAn kautta kansainvälisille markki-
noille, taloudellinen kasvu vauhdittui ja palkka-
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työ piti saada houkuttelevaksi maataloudesta ir-
tautuvalle väestölle. Yleisestä innostuksesta huo-
limatta kaikki eivät kuitenkaan olleet varaukset-
toman mieltyneitä kasvuhakuisen sosiaalipolitii-
kan ohjelmaan.'o' lJrpo Harva arvosteli ohjelmaa
sen luonnolle ja kulttuurille aiheuttamista ongel-
mista. Luonto ei kestäisi jatkuvaa kasvua ja tasa-

arvoa ylenmäärin korostava yhteiskunta muuttui-
si massayhteiskunnaksi ja romahtaisi kulttuurises-
ti. Harva kritisoi myös ammatillistumista ja orga-
nisoitumista. Naapuriavun hävitessä huoltovaltio
ottaa ihmiset persoonattomaan ja konemaiseen
hoitoonsa. Nämä varoitukset sivuutettiin. Niihin
.iouduttiin kuitenkin palaamaan runsaan parin
vuosikymmenen jälkeen, joten Urpo Harva näki
ennalta monet hlvinvointivaltion ongelmat.

Huoltoapulain säätämisen aikoihin Suomessa

alettiin uudelleen viritellä 195O-luvun vaihteessa
käytyä keskustelua amerikkalaisista sosiaalityön
menetelmistä. Yhdysvalloissa vierailleet sosiaali-
huollon ryöntekijät tutustuivat sikäläisiin toimin-
tamalleihin ja toivat ideat mukanaan. Uudet opit
saivat laajaa kannatusta, joskin löytyi myös epäili-
jöitä. Vilkkaana alkanut keskustelu jatkui 1960-
luvulla ja raivasi tietä sosiaalihuollon periaattei-
den syvälliselle uudistamiselle sekä sosiaalityön
ammatillistamiselle.

Varsinaisiin sosiaalihuollon periaatteellisiin ja
menetelmällisiin uudistuksiin päästiin vasta
1970- ja 1980-luvuilla. Uudistuksia edelsi ns.

pakkoauttajakeskustelu ja Marraskuun liikkeen
toiminta. Pakkoauttamiskritiikki kohdistui va-
paudenriistoon ja tahdonvastaisiin toimiin sosiaa-

lihuollossa. Marraskuun liike taasen kehotti ih-
misiä pitämään puoliaan ja peräämään sosiaalisia
oikeuksiaan.

Kans a n e Li k e uudis te ta a n ? erus turu an ta k aaj a k s i

Sosiaalihuollon ympärill ä byry keskustelu osoitti,
että sosiaalipolitiikka ei enää vastannut ajan tar-
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peita. Tärvittiin pitkan tähtäyksen suunnitelmal-
lista sosiaalipolitiikkaa joka perustui vakuutuspe-
riaatteelle ja joka olisi osa yhteiskunnan taloudel-
liseen kasvuun ja hlwinvointiin tähtäävää koko-
naisohjelmaa. Suppeat ja sattumanvaraiset köy-
häinhoitotoimenpiteet eivät jatkossa tulisi riittä-
mään.

Sosiaalivakuutuksen laajamittainen kehittämi-
nen alkoi Suomessa 195O-luvulla.''u Vuonna
1952 sdddettiin laki, jolla vanhuusavustukset siir-
rettiin kansaneläkkeiden yhteyteen, 1956 saariin
merimieseläkelaki ja samana vuonna hyväksyttiin
kansaneläkeuudistus. Työttömyysvakuutuskomi-
tea valmisteli asiaa kolme vuotta ja ehdotti vuon-
na l95B pakollista, kaikkia kansalaisia koskevaa
ryöttömyysvakuutusta. Asiaa koskeva laki kuiten-
kin äänestettiin oikeistovoimin yli vaalien, ja tu-
loksena oli vuonna 1960 säädetry ryöntekijöiden
vapaaseen valintaan perustuva ryöttömyysturva-
uudistus. Laajuudeltaan merkittävin näistä oli
kansaneläkeuudistus.

Vuonna 1937 sdd.detty kansaneläkelaki oli ai-
kaa myöten osoittautunut epäonnistuneeksi. Se

jätti eläkejärjestelmän ulkopuolelle ne, jotka olivat
lain voimaantullessa täyttäneet 55 vuotta. Vakuu-
tetun tilille säästöperiaattein kertyvä eläke jäi
myös hywin pieneksi eikä kyennyt turvaamaan
riittävää toimeentuloa. Järjesrelmä jätti eläkelaiset
jälkeen yleisestä elintason kohoamisesta. Eläke
maar ay qri henkilö n aktiivi- iän aikaisen eläkemak-
sun perusteella ilman, että myöhempi elinkustan-
nusten ja elintason paraneminen otettiin huomi-
oon.

Tehdyt ratkaisut kohtasivat arvostelua. Eriryis-
tä kritiikkiä kohdistettiin siihen, että rahastoja
käytettiin talouselämän tarpeisiin, mm. teollisuu-
den ja voimalaitosten rakentamiseen. Esitettiin
vaatimuksia rahastojen käyttämisestä pelkästään
eläkkeisiin. Toisaalta korostettiin kuitenkin sitä,
että Kansaeläkelaitoksen luotonannon avulla voi-
tiin luoda uusia työpaikkoja, laajentaa valtiojoh-
toista voimataloutta ja puunjalostusteollisuutta

seka kehittaä eriryisesti Pohjois-Suomen taloudel-
lisia .ia sosiaalisia oloja. Tyytymättömyys oli joka
tapauksessa niin laajaa, ertä Kansaneläkelaitoksen
arvostelu muodostui yleiseksi kansanhuviksi.

Eriryisen ryyrymättömiä olivat ne iäkkäimmät
kansalaiset, .iotka vakuutusperiaatteen soveltami-
sen vuoksi jäivät kansaneläkejärjestelmän ulko-
puolelle. Tilannetta korjaamaan säädettiin vuonna
1952 vanhuusavustuslaki sekä vuonna 1955 työ-
kyvyttömyysavustuslaki. Naiden lakien perusteel-
la maksettiin valtion ja kuntien rahoittamia avus-
tuksia n. 150 000 henkilölle.

Monivaiheisen valmistelutyön jälkeen saatiin
kokonaan uudistettu kansaneläkelaki vuonna
1956."' Laista muodostui merkittävä poliittinen
kysymys eduskunnassa, koska se koski välittö-
mästi lähes 400 000 suomalaista ja useaa sataatu-
hatta lähivuosina eläkkeelle siirrywää kansalaista.
Eduskunnassa vahvistettiin laki, joka sisälsi tar-
veharkinta- ja tasaeläkeperiaatteen. Samalla siir-
ryttiin henkilökohtaisesta rahastointiperiaatteesra
jakojärjestelmään, jonka mukaan eläkemenot ra-
hoitettiin pääosin vuotuisilla vakuutusmaksutu-
loilla. Kansaneläke koostui tasasuuruisesta perus-
osasta ja tarveharkintaisesta tukiosasta. Rahoitus-
periaate varmisti sen, että eläkkeensaajien toi-
meentulotason kehirys ei jäisi suhteettomasti jäl-
keen siitä, miten palkansaajien toimeentulotaso
kehittyy.

Kansaneläkeuudistuksen toteuttaminen jäi ke-
väan 1956 poliittisten tapahtumien varjoon. Laki
säädettiin tilanteessa, jolloin presidentti vaihtui ja
maassa vallitsi yleislakko. Tama vaikutti kansan-
eläkeuudistukseen niin, että päähallituspuolueer,
maalaisliitto ja sosiaalidemokraatit, eivät päässeet

kompromissiin, vaan kansaneläke-esirys tuotiin
eduskuntaan ilman ennakkovalmisteluja. Sosiaali-
demokraatit ajoivat yhdessä kokoomuksen, kan-
sanpuolueen, SAK:n ja STK:n kanssa ansiosidon-
naista eläkejärjestelmää, kun taas maalaisliitto,
SKDL, RKP ja MTK olivat tasaeläkelinjan kan-
nalla. Ratkaisu meni läpi maalaisliiton ajamassa
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muodossa, mikä herätti sywää tyytymättömyyttä
erityisesti työmarkkinaosapuolten, SAK:n ja

STK:n, keskuudessa. Niiden mukaan eläkeratkai-
su merkitsi suurta tulonsiirtoa teollisuusväestöltä
maatalousväestölle. Teollisuuden työntekijät ja

ryönantajat maksoivat suurimman osan eläkeva-
roista. Maatalousväestö sai yhtä suuret eläkkeet
kuin teollisuustyöväestö pienestä maksuosuudes-

taan huolimatta.
Kansaneläkeuudistus toteutettiin kansanva-

kuutuksena, joka nojasi englantilaisen \William

Beveridgen 1940-luvulla esittämään malliin.'-'
Beveridge katsoi, että lakisääteisen sosiaaliturvan
tehtävänä oli taata elämisen vähimmäisedellytyk-
set eli perusturva, jos sosiaaliset riskit katkaisivat
elämiseen rarvittavan ansiotulon. Tärä räydelli-
semmän sosiaaliturvan hän jätti suunnitelmas-
saan kansalaisten itsensä hoidettavaksi.

Beveridgen mallin mukaiset järjestelyt toteu-
rettiin Englannissa toisen maailmansodan jäl-
keen. Periaatetta sovellettiin myös Skandinavian
maissa. Suomeen ne saapuivat silloin, kun niistä
muualla oltiin jo luopumassa. Eri maissa tasa-

eläkkeet eivät ryydyttäneet kansalaisten tarpeita ei-
vätkä näkemyksiä sosiaalisesta oikeudenmukai-
suudesta ja tasa-arvosta. Täsaeläkkeet jäivät yleen-
sä niin pieniksi, että ne riittivät vain välttämättö-
mimpään. Pienituloisilla ei ollut suurituloisten
tavoin mahdollisuutta säästää tai ottaa henkilö-
kohtaisia vakuutuksia. Täsaeläke merkitsi useim-
mille elintason romahtamista.

Työ e lä k e ku lutus tas on säi lyttäj äks i

Uudistetunkin kansaneläkejärjestelmän mukaiset
etuudet osoittautuivat suurelle osalle palkkatyö-
väestöä riittämättömiksi. Monet henkilöt ja per-
heet joutuivat vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen

ansiotulon katketessa vanhuuden, työkpynö-
myyden tai huoltajan kuoleman vuoksi. Epätyy-

ti työelämässä kehiretyillä ratkaisuilla.'" Vuoden
1942 avustuskassalain perusteella oli edelleen

mahdollista perustaa eläkekassoja.Vuonna 1955

säädetty eläkesäätiölaki mahdollisti elakkeistä
huolehtivien eläkesäätiöiden perustamisen. Työn-
antajat voivat myös laatia eläkesäännön, jossa

määriteltiin työnantajilla ryösuhteessa olevien
työntekijöiden eläke-edut. Neljäntenä vaihtoeh-
tona oli, että työnantaja otti eläkevakuutuksen
eläkevakuutuksia myöntävästä vakuutusyhtiöstä.

Toisen maailmansodan 
.f 
alkeen työntekijöiden

eläketurvasta vastasi noin 50 työntekijoiden elä-
kekassaa ja runsaat 60 tyopaikkojen eläkesäätiö-

tä. Näiden järjestelmien ulkopuolelle jääneistä

ryönantajista monet laativat eläkesäännön, koska
varsinkin koulutettu ryövoima osasi §syä uuteen

ryöpaikkaan hakeutuessaan työpaikan eläkejärjes-

telyitä. Eläkkeisrä oli tullut väline kilpailtaessa
työvoimasta. Työnantajat tiedostivat asian ja ryh-
ryivät perustamaan eläkesäätiöitä, jotka paikkasi-
vat eläkejärjestelmän aukkoja. Vuoden 1955 el;-
kesäätiölain mukaisia eläkesäätiöitä oli 1960-lu-
vun lopussa 139 )a niissä oli 141 000 vakuutet-
tua henkilöä.

Tamä hyvin hajanainen tilanne elakkeiden
hoitamisessa ei ollut ryydyttdvä. Pienten ryönan-
tajien ei ollut aina mahdollista toteuttaa kustan-
nuksia vaativia eläkejärjestelyitä. Nämä eivät
myöskään kyenneet kilpailemaan ammatritaitoi-
sesta työvoimasta. Tilanne oli huono myös ryön-
tekijöiden kannalta. Eläkesääntöihin perustuvat
eläkkeet sisälsivät epävarmuustekijöitä, jos ryön-
antap aj autui taloudel I isi in vaikeuksiin. Tavalli-
sesti ryöntekijä myös menetti eläkeoikeutensa
vaihtaessaan ryöpaikkaa. Hajanainen järjestelmä

ei myöskään koskenut laheskaan kaikkia ryönte-
kijöitä. Alemiin vaatia virkamieseläkkeen ryyppis-
tä ryöeläkettä kaikille ryöntekijöille.

Eläkej ärj estelmän aukkoisuus, epäyhtenäis1ys
ja kansaneläkejärjestelmän rakentamistapa syn-
nyttivät tyyrymättömyyttä työntekijäjärjestöjen

dyttävää tilannetta pyrittiin korjaamaan eriryises- i keskuudessa. Ne asettivat työ

234

eläkeasian tutkimi-



H YVIN VO INT IVA LT IO M U OTO U T U U

sen yhdeksi vuoden 1956 yleislakon lopettamisen
ehdoksi. Vaatimus ei suoraan johtanut neuvotte-
luihin asiasta, mutta sosiaali- ja terveysministeriö
kuitenkin asetti vuoden 1956lopulla komitean
"tutkimaan työsuhteessa olevien henkilöiden elä-
kekysymystä ja tekemään asian johdosta tarpeelli-
seksi havaittavia ehdotuksia".''4 Komitean pu-
heenjohtajaksi kutsuttiin Teivo Pentikäinen. ]äse-
net edustivat hallituspuolueita, työmarkkinajär-
jestöjä, Kansaneläkelaitosta sekä sosiaali- ja rer-
veysministeriötä.

Ennen komitean ryön käynnistymistä astui voi-
maan merimieseläkelaki, jota hoitamaan perustet-
tiin Merimieseläkekassa. Laki merkitsi muutosta
eläkepolitiikassa ja ennakoi mullistuksia voimassa
olleessa haj anaisessa qzöeläkej ärjestelmässä. Uudis-
tus mursi ajatuksen toteuttaa kansalaisten eläke-
turva pelkästään tasaeläkeajattelun pohjalta, jolle
kansaneläkejärjestelmä rakentui. Merimieseläke-
laki lisäsi paineita luoda kattava ansioeläkejär.jes-
telmä, jollainen virkamiehillä jo tuolloin oli.
Vaikka ryhmä, jota eläkejärjestelmä koski, oli pie-
ni ja koostui yhdestä työntekijäryhmästä, ratkaisu
vaikeutti eläketurvan järjestämistä pelkästään ta-
saeläkepohjalta, jonka kyklyn turvata riittävä toi-
meentulo kansalaiset eivät luottaneet. Ay-johtaja
Veikko Ahtola toreaa rilanreesra: r75

"Asian lopputulokseen vaikutti suuresti pelot-
tavana esimeikki.ra kansaneläkejarjestelmi, joka
oli vuonna 1956 pantu tarveharkintaiseksi tasa-

eläkej ärj estelmäksi. Yksilc;llis ten eläketilien tasaa-

minen koettiin ay-liikkeessä voimakkaana tulon-
siirtona maatalousväestöIle. "

Teivo Pentikäisen johtama työeläkekomitea
lähti beveridgeläisen tasaeläkemallin sijasta kehit-
telemään eläkejärjestelmää mannermaiselta poh-
jalta. Siinä eläke on mitoitettava suhteessa siihen
palkkatasoon, joka eläkkeensaajalla oli ollut aktii-
viaikana. Tässä mallissa elake ymmärretään
eräänlaiseksi j alkipalkaksi. Työntekij än kokonais-
ansio työaikana on rahapalkka ja lisäksi tulevai-
suuteen siirretty palkan osa eli eläke. Täten ryön-

tekija tavallaan ansaitsee eläketurvansa, joka mää-
ritetään vakuutustekniikalla ryövuosista ja -ansi-
oista laskemalla. Nimirys ansaintaperiaate tulee
juuri tästä laskentatavasta. Suomessa eläketurva
toteutuu sovittamalla yhteen eri eläkejärjestelmät
ilman markkamääräistä eläkekattoa, joka on taas

yleinen Skandinavian maiden eläkejärjestelmissä.
Monivivahteisen ja vaikean valmistelutyön tu-

loksena saatiin lopulta valmiiksi pakollista työelä-
kevakuutusta koskeva lakiesitys, joka sisälsi oma-
peräisen suomalaisen mallin ja tyydytti ryömark-
kinaosapuolia.

Työn vaikeutta kuvaa Veikko Ahtolan totea-
mus:'76

"Kun Pentikäinen sovitteli, rakenteli, teki eh-

dotuksia ja runnasi ryötä eteenpäin, niin lähtihän
se liikkeelle alkukankeuksien jälkeen".

Työnantaj ien kannalta myönteistä j ärj estelyis-
sä oli ryöeläkejärjestelmän rahastojen antaminen
yksityisten vakuutuslaitosten, eläkesäätiöiden .ia

eläkekassojen hoitoon ilman valtion vahvaa kont-
rollia. Työnantaja saattoi valita sen organisaation,
jonka kanssa eläkejärj estelyt hoidetaan. Työnan-
taja voi myös lainata maksamansa eläkemaksut
vakuutta vastaan halvalla korolla ja käyttää niitä
investointeihin. Tyyrymättömryttä synnytti lä-
hinnä se, että työeläkejärjestelmän koettiin rasit-
tavan kohtuuttomasti työnantajia.

Tama pelko ei ollut täysin aiheeton sikäli, että
työnantajien rahoitusosuus oli varsin merkittävä
työeläkej ärjestelmän astuttua voimaan. Tyc;voi-
makustannukset kokonaisuudessaan eivät kuiten-
kaan muodostuneet kohtuuttomiksi ja kansain-
välistä kilpailukykyä heikentäviksi, koska suoma-
lainen palkkataso kansainvälisesti verrattuna ei

ollut 1960- ja 197}-luvuilla mitään huippuluok-
kaa. Sosiaalipolitiikan menojen BKT-osuus ja sen

kehitys olivat Euroopan keskitasoa samoin kuin
työnantaj ien rahoitusosuus. BKT-osuuden valossa

voidaan todeta, että Suomi sijoittuu Länsi-Eu-
roopan maiden keskivaiheille sosiaalimenojen
osalta. Työnantajien rahoitusvastuulle tuli noin
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50 o/o sosiaalipolitiikan menoista. Valtion vas-

tuulle tuli noin 30 %o, edunsaajien vastuulle hie-
man alle l0 o/o 

)a kuntien vastuulle runsaat l0 7o

sosiaalimenoista. 't7
Toteutuneessa ratkaisussa työntekijäpuoli näki

myönteisenä sen, että ryökyvyttömyyseläke astui
heti voimaan ja eläketurva säilyi ryöpaikkaa vaih-
dettaessa, sekä sen, ettei työntekijöiden tarvinnut
suoranaisesti osallistua eläkemaksu.ien maksami-
seen. Työ nantaj at huolehtivat rahoituksesta. T1y-
tymättömyyttä herätti lahinna se, että ikäänty-
neimmät ryöntekijät jätettiin tuolloin järjestel-

män ulkopuolelle. Pettymystä tuotti myös se, et-
tei esilla ollut ajatus "virkamieseläke kaikille" to-
teutunut toiseltakaan osalta, silla yksiryisella sek-

torilla eläke määriteltiin pienemmäksi kuin julki-
sen sektorin palveluksessa olevilla. Myös työky-
vyttömlyskriteerien, perhe-elakkeen ja eläkeiän
osalta julkisen sektorin työntekijät olivat muihin
verrattuna paremmassa asemassa.

Tyyrymättömimpiä työeläkelakiin olivat maa-

talousväestö ja yittqar. Nämä ryhmät eivät
suunnitelman mukaan kuuluneet järjestelmän

piiriin. Maatalousväestön edustajat jättivätkin
eriävän mielipiteen mietintöön. Eriävän mielipi-
teen mukaan kansanvakuutuksen kehittäminen
olisi vaihtoehtona tullut asettaa etusijalle. Yrittäjät
puolestaan paheksuivat ulkopuolelle jäämistään

sillä perusteella, että he kuitenkin ilman vastiket-
ta rahoittivat sekä virkamiesten eläkkeitä että ryö-
eläkejärjestelmää.

Avoimiksi ristiriidat purkautuivat ryhdyttäessä

säätämään työntekijöiden eläkelakia eli TEL:ia.'78

Vallassa ollut maalaisliiton johtama vähemmistö-
hallitus ei suostunutkaan antamaan ansiosuhde-
järjestelmää koskevaa lakiesitystä. Kun kyseinen
seikka varmistui, lähdettiin lakialoitteiden tielle.
Aloitteita tehtiin kaiken kaikkiaan kuusi. Niiden
tekemiseen osallistuivat kaikki muut puolueet
paitsi maalaisliitto. Näistä tulokseen johti laki-
aloite, jonka ensimmäiseksi allekirjoitti kansan-
edustaja Veikko Kokkola. Aloitteen valmisteluun

osallistuivat mm. Teivo Pentikäinen, Tauno
Suontausra, Täuno Angervo ja Aaro Kärkkäi-
nen.' 7' Työryhmän luonnostelema esitys noudatti
pääosiltaan Pentikäisen komitean laatimaa csirys-
tä.

Vuonna 1961 eduskunta sääti lain, joka laski
perustan työntekijöiden eläkejärjestelmille. Seu-

raavana vuonna säädettiin lyhytaikaisissa fyösuh-
teissa olevien työntekij<iiden eläkelaki eli laki
LEL-järjestelmästä. Kun aiemmin oli säädetry lait
merimieseläkkeestä ja val;,on virkamiesten eläk-
keestä 1950-luvun jalkipuoliskolla, Suomi siirryi
laajasti sosiaalivakuutuksen aikakauteen.

Eläkelakien säätämiseen liittyneet ristiriidat
toivat selvästi esiin maatalous- ja teollisuusväes-
tön vastakkaiset intressit. Tasaeläkejärjestelmän ja
ansiosidonnaisuuden kannattajien välillä vallitsi
voimakas epäluuloisuus. Väestöryhmien väliset
epäluulot ja ristiriidat lieventyivät olennaisesti
vasta vuoden 1969 sopimuksen ja 1970-luvun
puolivälissä tehdyn ns. historiallisen kompromis-
sin myötä.

Vuoden 1969 sopimus johti maatalousyrimäjä-
ja y rittqaelakej ärj estel mien kehi ttäm iseen I 9 7 0-
luvun alussa. Historiallisessa kompromississa taa-
sen sovittiin siitä, että ansioeläkejärjestelmää ja
kansaneläkejärjestelmää kehitetään rinnakkain, ja
vahvistettiin eläkejärjestelmien keskinäinen ryön-
jako ja asema toimeentulon turvaajana. Tämä so-

pimus toteutuikin osittain 1980-luvun alussa ja
puolivälissä toteutetuissa eläkeuudistuksissa. To-
teutumatta jäi vielä ns. neljäs vaihe, joka lisäisi
puolisoiden tasa-arvoisuutta kansaneläkejärjestel-
mässä pienentämällä kansanelakkeen lisäosan
perheellisrysporrastusta.

TEL:n säätäminen oli alku ansiosidonnaisen
eläkejärjestelmän kehittämiselle.r'" Tämän lain
jälkeen säädettiin eri ryöntekijäryhmiä koskevia
lakeja sekä yrittäjäeläkkeet ja perhe-eläkkeet. Jär-
jestelmän perusrungon tultua rakennetuksi jat-
kettiin reformeja aina 1990-luvun alkuun asti.
Tüloksena syntyi sosiaalivakuutuksen kokonai-
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suus, joka noudattaa ns. pohjoismaista mallia,
vaikkakin se sisältää osin omaleimaisia suomalai-
sia piirteitä.

Pohjoismainen rnalli poikkeaa keskieurooppa-
laisesta siinä, että sosiaalivakuutusjärjestelmän pe-
rustana on kansanvakuutus ja sen lisänä on toi-
meentuloturvaa täydentävä ansiosuhdejärjestel-
mä. Suomessa nämä järjestelmät ovat erillisiä,
kun taas muissa Pohjoismaissa ne muodostavat
yhtenäisen järjestelmän. Yleinen eurooppalainen
malli rakentuu puhtaasti ansiosuhdejärjestelmdl-
le, jonka taustalla on eri maissa hlwin erilaisia pe-
rusturvaratkaisuja. Pohjoismaisen mallin keskei-
senä etuna on suuri kattavuus, joskin etuudet
saattavat jäädä eurooppalaisia huonommiksi.

Lopuba myös sairausaahuutus

Ensimmäisten työeläkelakien jälkeen saatiin ai-
kaan 1960-luvulla toinenkin merkittävä uudistus,
sairausvakuutus. Pyrkimyksessä oli epäonnistuttu
1920-luvulla. Hankkeelle ei loyrynyt tuolloin
riittävää poliittista kannatusta, sillä kiireellisem-
pänä pidettiin kansanelakelain säätämistä. Sai-
rausvakuutusuudistus viiväsryi siinä määrin, että
Suomi sai yleisen sairausvakuutuksen viimeisenä
eurooppalaisena maana. Esimerkiksi muissa Poh-
joismaissa sairausvakuutusjärjestelmän rakenta-
minen aloitettiin viime vuosisadan lopulla. Ruot-
sissa järjestelmän perusteet saatiin vuonna 1891,
Tänskassa vuotta myöhemmin ja Norjassa 1909.
Suomessa sairausvakuutuslaki säädettiin lopulta
vasta vuonna 1963.

Ennen sairausvakuutuslakia toimeentuloturvaa
sairaustapauksissa tarjosivat sairausvakuutuskas-
sat, jotka pääsääntöisesti olivat ryöpaikkakasso-
ja.'8' Järjestelmän piiriin kuului ainoastaan n.

5 7o väestöstä. Koko kansaa ajatellen järjestelmäl-
la ei ollut merkittävää asemaa. Ne, jotka eivät
kuuluneet järjestelmän piiriin, saattoivat lieven-
tää taloudellisia ongelmiaan henkilökohtaisella

sairausvakuutuksella. Naiden tarjoamat etuudet
eivät tavallisesti riittäneet kattamaan sairausajan
menerFksiä. Pitkaaikaisten sairauksien ja tapatur-
mien menetyksiä korvattiin aktiiviväestölle tapa-
turmavakuutuksen, liikennevakuutuksen ja kan-
saneläke- seka ryoelakejärjestelmien kautta. Mo-
nissa tapauksissa korvaukset eivät kuitenkaan kat-
taneet hoitokuluja. Hajanainen järjestelmä tarjosi
siinä määrin puutteellisen turvan, että Kansain-
välisen työjärjestön eli ILO:n edellyttämä mini-
miturva ei sairaustilanteissa toteutunut.

Sairasvakuutuksen puuttuminen aiheutti sen,

että kansalaiset eivät hakeutuneet aina hoitoon
silloin, kun se olisi ollut tarpeen.''r Terveyden
kustannuksella säästettiin. Eivätkä ne kerrat, jol-
loin kunnanlaakarit toimivat hywäntekeväislyden
harjoittajina, olleet harvinaisia. Aina silloin täl-
Itiin laakarinpalkkio jouduttiin sopeurtamaan po-
tilaan maksuky§yn, ettei olisi aiheutettu ongel-
mia toimeentulossa ja kyvyssä elättää perhe en-
nen seuraavaa palkkaa tai maitotiliä. Kansalaisten
hyvinvoinnin perustekijä, terveydenhoito, ei ollut
maassa mitenkään kehuttavaa, jos sitä verrattiin
muihin teollisuusmaihin.

Tutkimukset itse asiassa paljastivat varsin mo-
nia ongelmia sairausturvassa ja kansalaisten ter-
veydentilassa. Sairaalahoito ja sen yhteiskunnalli-
nen kompensaatio olivat noin B5-prosenttisesti

ryydyttävässä tilassa. Ongelmat esiintyivät avoter-
veydenhoidon puolella. Kansainväliset vertailut
osoittivat Suomen laakaritiheyden olleen Euroo-
pan pienimpiä.'83 Väestön terveydentila elinian pi-
tuudella ja kuolleisuudella mitattuna kuului Eu-
roopan huonoimpiin. Perheiden lääkemenot oli-
vat korkeat. Pekka Kuusen mukaan tutkimusru-
lokset osoittivat hatkahdyttävän tilanteen maassa.

Terveydentilaltamme ja terveydenhuolloltamme
kuuluimme 1960-luvulla "maanosamme kr;y-
himpi in kansoihin".'o'

Tata takapajuisuutta korjattiin vuonna 1964
voimaanastuneella sairausvakuutuslailla. Lainval-
mistelun yhteydessä kaytiin ankara kiista sairaus-
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vakuutuksen organisaatiosta ja lain sisällöstä.r85

Työnantajat halusivat laajentaa sairaskassaj ärj es-

telmää ja antaa työtehtävän kassojen hoidettavak-
si. He halusivat kaupunkiliiton edustajien kanssa

rajata vakuutuksen vähäosaisimpien tukemiseen
ja sairastamiskustannuksiin. Maatalouden edusta-
jat puolestaan ajoivat koko väestöä koskevaa rat-
kaisua. He vaativat myös hallintomallina toteu-
tettavaksi ns. virastolinjan eli tehtävän antamista
yhtenäisen organisaation, Kansaneläkelaitoksen,
hoidettavaksi.

Kassalinja havisi ja virastolinja voitti kiistan.
Sairaskassat säilyttivät silti asemansa. Niistä tuli
ryöpaikkakassoja, jotka huolehtivat sairausvakuu-

rusetuuksien maksamisesta jäsenistölleen. Tämän
vuoksi ne saivat edelleen maksaa omista ja ryön-
antajien niille myöntämistä varoista sääntöjensä
mukaisia lisäetuuksia. Sairaskassojen jäsenten so-

siaaliturva säilyi näin parempana kuin muun vä-

estön. Tämä näkyi kassojen määrän kehityksessä.

Sairaskassoja oli 1960-luvun puolivälissä yli 250,
mistä luku väheni hitaasti noin 200:aan 1980-lu-
vun loppuun mennessä. Sen sijaan jäsenmäärä

kasvoi 1970-luvun puoliväliin saakka, jolloin jä-

seniä oli yli 225 000. Tämän jalkeen määrä on
pienenrynyt teollisten ryöpaikkojen vähenemisen
tahdissa.'tt'

Sairausvakuutuksen ensimmäinen vaihe astui
voimaan vuonna 1964.'u- Sairausvakuutuslain
mukaan kaikki Suomessa asuvat henkilot tulivat
vakuutetuiksi sairauden, raskauden ja synnytyk-
sen varalta siten, että korvaus koskee sekä hoito-
kustannuksia että ryötulon menetystä. Talloin
työtulo ymmärretään palkkatuloja laajemmaksi.
Sairausvakuutus ulotettiin koko väestöön eikä ai-
noastaan palkansaaj aväestöön. Tyr;ikaiselle vaes-

tölle järjestelmä korvaa palkkatulon ja yrittajaru-
Ion meneryksen sekä kotityötä tekeville sairautta
seuranneen työpanoksen menetyksen. Aluksi
korvattiin hoidosta aiheutuneet kustannukset.
Työtulojen korvaus toteutettiin sairausvakuutuk-
sen toisessa vaiheessa, joka astui voimaan vuonna

19 67 . Korvausjär.iestelmän kustannukset sälytet-
tiin kunnallisverotuksessa verotettujen vakuutet-
tuj en, työnantaj ien ja valtion maksettaviksi.

Sairausvakuutus pienensi sairaudesta ja sen

hoidosta aiheutuneita kustannuksia. Se takasi
myös sairaudenaikaisen perusturvan. Järjestelmän
merkitys ei kuitenkaan rajoittunut vain näihin
seikkoihin. Sairausvakuutusjärjestelmä tarjosi tär-
keän perustan tietojen keräämiselle sairauksista ja
niiden esiinrymisestä. Kerätryjä tietoja käytettiin
alusta alkaen terveyspolitiikan suunnitteluun ja
kansan terveydentilan kohentamiseen. Sairausva-
kuutusjärjestelmä edisti kansanterveyttä myös si-
käli, että se toi terveydenhuoltojärjestelmän käyt-
täjiksi vähävaraisen maaseutuväestön, jonka sai-
rastavuusaste oli suuri ja terveyspalveluiden käyt-
töaste vähäinen. Terveydentilan kehiryksen kan-
nalta olikin tärkeää, että sairausvakuutus saatiin
koskemaan koko väestöä, eikä sitä rajattu palkan-
saajiin, kuten suurten kustannusten pelossa alun
perin esitettiin.

Koko väestöön ulottuvana kansanvakuutuksena
sairausvakuutus tasoitti eri väestöryhmien ja alu-
eiden välistä eriarvoisuutta. Järjestelmään sisälly-
teryt periaatteet raivasivat tietä myös tarveharkin-
nan poistamiselle kansaneläkejärjestelmästä. Sai-

rausvakuutusjärjestelmälla on ollut myös tärkeä
terveyspoliittinen merkiryr. S. madalsi kynnystä
terveyspalveluiden hakemiseen ja siirsi osaltaan

terveyspolitiikan painopistettä avohoitoon. Järjes-
telmän toimeenpanon myötä kehittyneet tieto-
kannat ovat olleet tärkeä perusta terveyspolitiikan
ongelmakohtien kartoitukselle ja palveluiden
suunnittelulle. Tarkea innovaatio tutkimuksen ja

sairauksien ehkaisyn ohella oli se, että kuntoutus
sisällytettiin sairausvakuutuslakiin.

Sairausvakuutuksen toisen vaiheen kanssa lä-
hes samanaikaisesti toteutettiin myös tärkeä hal-
linnollinen uudistus. Vuonna 1967 terveysasiat
siirrettiin sisäministeriöstä sosiaaliministeriön alai-
suuteen. Sen nimeksi tuli sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö vuonna 1968, ja siitä muodostui merkit-
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tävä hyvinvointikysymysten ministeri<i. Uudistus
loi perustaa merkittävälle sosiaaliturvajärjestel-
män hyvinvointipalveluiden kehittämiselle seu-

raavina vuosikymmeninä. Sosiaalihuollon toi-
mintaa tehostamaan perustettiin niin ikään
vuonna 1968 sosiaalihallitus. Ehdotus erillisestä
terveysministeriöstä ei toteutunut.'87

Ensimmäisenä uudistettiin terveydenhuolto,'"
ja siitä tuli suuri hyvinvointipalvelu. Vuonna
197 2 asni voimaan kansanterveyslaki. Sairausva-
kuutus vaikutti välillisesti terveyspalveluiden
käyttöön, koska se korvasi hoidon kustannuksia
ja muita sairauden aiheuttamia menoja. Kansan-
terveyslain tavoitteena oli vaikuttaa suoraan pal-
veluiden tar.iontaan. Kuntien tuli järjestää ter-
veyskeskuspalvelut. Lain myötä kansalaiset tulivat
tasavertaiseen asemaan terveyspalveluiden tarjon-
nan suhteen, kun riippuvuus yksityisten hoito-

Soiroudello oli sodon iölkeen hollitsevo osemo köyhöin-
hoidollisen ovuntorpeen syyynö. Terveyspolitiikon poi-
nopiste oli soiroalopolveluisso. Löököriin mentiin vosto,
kun lyönteko pysöhtyi töysin. Terveydenhuohopolitiikko
oli eurooppolaisiftoin tokopoiullo. Tilonne korioutui soi-
rousvokuutuksen jo konsonterveysloin myötö. Sairousvo-
kuutus voikulti völillisesti terveyspolveluiden köyttöön
korvoomollo hoidon kustonnuksio io muito soirouden oi-
heuttomio meno'1o. Vuonno 1972 voimoon tulleen kon-
sonterveysloin tovoitteeno oli voikuttoo suoroon polve-
luiden toriontoon. Kuntien tuli iöriestöö terveyskeskus-
polvelut. Lain myötä konsoloiset tulivot tosovertoiseen
osemoan terveyspolveluiden torionnon suhteen, kun riip-
puvuus yksityisten hoitopolveluiden torionnosto vöheni.
Kuvo Liekson terveyskeskuksesto vuodelto I 980.

palveluiden tarjonnasta väheni. Uudistusten
myötä kansan terveydentila alkoikin kohentua.
Vaikka menestystä saavutettiin eri terveydentilan
osoittimien valossa, vakavaksi haasteeksi jai eri-
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tyisesti työikäisten miesten terveysongelmat ja
suuri kuolleisuus, joka oli Länsi-Euroopan kor-
keimpia.

Eläkelakien ja sairausvakuutuksen jälkeen suo-
malaisen hyvinvointivaltion perusta tuli valmiiksi,
sillä kansalaiset tulivat turvatuiksi keskeisten so-
siaalisten riskien varalta. Jos tarkastellaan sosiaa-

limenojen jakautumista, on keskeinen osa sosiaa-

lisen turvallisuuden takaamisessa ollut sosiaaliva-
kuutuksen keinoin toteutetulla vanhuus-, työky-
\yttömlys-, vammaisuus- ja sairausturvalla.

Sosiaaliturvajärjestelmän sisäinen kehitys
muutti keskinäisen avun järjestelmää.'e0 Eläkekas-
soista ja sairaskassoista tuli osa virallista järjestel-
mää, mutta samalla ne menettivät keskinäisen
avun luonnetta. Kassojen hallintoa hoitamaan
palkattiin omat rFöntekijät. Kassojen määrä ei
enää lisääntynyt, vaan kokonaismäärä jatkoi edel-
leen laskuaan. Jäsenmäärä ei kuitenkaan ole las-

kenut eivätkä kassat ole luopuneet lisäetujen
maksamisesta jäsenilleen. Eräät kassat joutuivat
kuitenkin luopumaan lisäeduista 198O-luvulla ta-
louden kirisryessä.

Uudistusten jällkeen ainoiksi vakaviksi ongel-
miksi jäivät alkuvaiheen etuuksien ja työttömrys-
turvan pienuus ja heikko kattavuus. Työttömrys
ja vajaaryöllisyys vaivasivat erityisesti maan reuna-
alueita, silla ryollisyydessä vallitsi 1950- ja 1960-
luvulla jyrkät alueelliset erot. Työvoima ei jakau-
tunut maan eri osiin niiden tuotannollisten edel-
lyrysten mukaisesti.

Tu lo rus iirtoj en j atkee hs i s os iaalipa lue lut

Sosiaalivakuutusj ärjestelmän perustan rakentami-
sen jälkeen edessä olivat uudet haasteet. Sodan
jälkeen alkanut yhteiskunnallinen muutos saavut-
ti huippunsa 1960-luvulla. Väestöä siirtyi ennä-
tysmäärin maalta kaupunkeihin sekä maatiloilta
tehtaisiin ja konttoreihin. Oman maan kaupun-
kielinkeinot eivät kyenneet tarjoamaan toimeen-

tuloa kaikille muuttajille, vaan väkeä hakeutui
suurin joukoin myös Ruotsiin.

Tämän siirtolaisuuden vaikutuksesta Suomen
muuttotappio kohosi 1960Juvulla 180000 hen-
keen. Suuren muuton vuoksi maa- ja metsätalou-
dessa toimivan väestön osuus ammatissa toimi-
vasta väestöstä vähenryi vuosina 1950-1970 46
o/o:sta 20 %o:iin."" Muutos paljasti, ettei kaikkia
ongelmia voida ratkaista tulonsiirroilla,'e2 vaan
tarvittiin erilaisia sosiaali- ja terveyspalveluita.'er

S1vä yhteiskunnallinen muutos rikkoi perin-
teiset sosiaaliset verkostot, joiden varassa kansa-
laiset ratkaisivat aiemmin hoivan tarpeensa. Pe-

rinteisessä yhteisössä vanhukset saivat huolenpi-
don lapsiltaan. Naiden lapsista taasen huolehtivat
isovanhemmat voimiensa mukaan. Apua arkipäi-
vän ongelmiin saatiin myös naapureilta ja suku-
laisilta. Maaseudun tyhjenryessä ja muuttoliik-
keen vilkastuessa lähiyhteisöjen huolenpito ei

enää riittänyt. Muutoksen vuoksi perheet tarvitsi-
vat sekä lapsille että vanhuksille suunnattuja sosi-
aalipalveluita. Palveluita tarvitsivat myös sellaiset
ryöväestön ja keskiluokan perheet, jotka eivät pe-
rinteisesti kuuluneet sosiaalitoimen asiakaskun-
taan.

Sosiaalipalveluiden tarvetta lisäsi paitsi muut-
toliikkeen aiheuttama perinteisten sosiaalisten
verkostojen rikkoutuminen myös perherakenteen
muuttuminen.'ea Perheiden muutosta voi parhai-
ten luonnehtia toteamalla, että niistä tuli neolo-
kaalisia, muuttoliikkeen uuteen paikkaan siirtä-
mia ydinperheitä. Usean sukupolven laajentuma-
perheet vähenivät ja kahden sukupolven ydinper-
heet yleisryivät. Kun vielä perheenäitien ryössä-

käynti yleisryi, ydinperheet alkoivat elämäntilan-
teiden vaikeutuessa yhä herkemmin tarvita ongel-
mia ratkaisevia sosiaalipalveluita. Koska kaupun-
kien lähiöympäristö ei tarjonnut apua eikä palve-
luita synrynyt §syntää vastaavasti myöskään
markkinaperusteisesti, palvelutarvetta oli ryhdn-
td'vä ryy dyttämään j ulkisin to imenp itein. Sosiaali-
toimen uudet asiakasryhmät eivät kuitenkaan
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ryuqtneet sosiaalihuoltohenkisiin toimintaperiaat-
teisiin, jotka koettiin nöyryyttäviksi ja leimaavik-
si.

Erityistä kritiikkiä synnyttivät tahdonvastaiset
toimenpiteet. Näiden toimenpiteiden yhteydessä

puhuttiin, kuten edellä mainittiin, pakkoautta-
misesta.'e5 Kritisoijat korostivat sitä, etteivät va-

paudenriisto ja tahdonvastaiset toimenpiteet
kuuluneet sosiaaliturvapolitiikkaan. Myös sosiaa-

Iihuollon oikeusturvakeinoja pidettiin riittämät-
töminä. Jos erityisistä syistä jouduttiin toimi-
maan tahdonvastaisesti, kritisoijat korostivat, että

vi ranomaisten tulee huolehtia oikeusturvaj ärj este-

lyistä ja rqata vapaudenriiston enimmäisajat mi-
nimiin. Toimenpiteiden lisäksi arvosteltiin käy-
tössä olleita käsitteitä. Esimerkiksi termiä huolto-
apu pidettiin aikansaeläneenä. Vaadittiin, että so-

siaalihuollolta tulee poistaa kontrolli ja koyhain-
hoidollinen luonne, jotta kansalaiset rohkenisivat
käyttää sosiaalipalveluita selviytyäkseen jokapäi-
väisen elämän ongelmista ja kriisitilanteista. Sosi-

aalipalveluiden kehittämisen esikuvana pidettiin
terveyspalveluita.

Arvostelulta eivät vältryneet myöskään koulu-
kodit, lastensuojelu, asunnottomien alkoholistien
tilanne ja psykiatristen potilaiden hoito.'e(' Vallit-
sevaa tilannetta arvosteltiin alan lehdistössä, tele-
visio-ohjelmissa ja kirjoissa, mm. kokoomateok-
sessa Pakkoauttajat. Keskustelu oli vauhdikasta.
Hyökkäyksen kohteiksi joutuneet sosiaaliryönte-
kijät yrittivät puolustautua toteamalla, että he

ovat pakkoauttajia pakosta. He eivät ole vastuussa

niistä yhteiskunnallisista epäkohdista, jotka vai-
kuttivat sosiaalisten ongelmien taustalla. Jotkut
yrittivät vielä puolustella 1930-luvun lainuudis-
tuksessa muotoutunutta sosiaalihuollon sosiaali-
oikeudellista mallia.

Vähitellen taistelun laineet laantuivat, ja pää-

dyttiin toteamukseen, että kritiikki ehka oli liian
ankaraa ja sosiaaliviranomaisten itsekritiikki liian
lievää. Sosiaalihuoltoa vierastaneiden kansalaisten

asenteet eivät kuitenkaan vielä murtuneet. Tilan-

teesta edettiin tielle, jota kuljettaessa sosiaalihuol-
to uudistui perusteellisesti ja aiemmin vieraaksi
koetut sosiaalityön menetelmät tulivat osaksi so-

siaalihuoltoa.
Kritiikki ja uusi tilanne pakottivat sosiaali-

huollon periaatteiden uudistamiseen."'' lJudistus-
ohjelman luonnostelu annettiin sosiaalihuollon
periaatekomitean tehtäväksi. Periaatekomitea piti
puutteena sitä, ettei tarjolla ollut tarvittavaa pal-
veluvalikoimaa vaihtoehtoineen. Mahdollisuudet
olivat vähäiset auttaa erilaisissa olosuhteissa eläviä
ja eri tavoin ongelmaisiin tilanteisiin joutuneita
asiakkaita asianmukaisesti. Palveluita jouduttiin
soveltamaan kaavamaisesti, mikä lisäsi kustan-
nuksia rarpeertomasti eika edistänyt auttamisen
tehokkuutta. Erityisen ongelmallisena pidettiin
paisunutta laitoshoitoa, joka rajoitti yksilöiden
vapautta ja kasvatti kustannuksia tarpeettomasti.
Laitospaikkojen kokonaismäärän vähentäminen
ei onnistunut 1980-luvun loppuun mennessä.

Olennainen muutos tapahtui lähinnä laitoselä-
mässä. Työmuodot kehittyivät ja yksilön itsensä

määrittelemät tarpeet voitiin ottaa huomioon yhä
suuremmassa mitassa.

Komitea kiinnitti huomiota myös pakko-
keinojen laajuuteen ja oikeusturvan aukkoihin
sosiaalihuollossa. Pakkokeinojen katsottiin sovel-

tuvan huonosti sellaiselle toimintasektorille, joka
pyrki auttamaan yksilöä selviytymään omatoimi-
sesti. Kritiikkia kohdistettiin lisäksi siihen, että
sosiaaliturva oli heikosti jäsennettyä, joten asiak-
kaiden ongelmien ratkaisemiseen jouduttiin so-

veltamaan useita eri lakeja. Tämän vuoksi epätar-
koituksenmukaisia ratkaisuja ei aina kyetty vält-
tämään. Ongelmia syntyi erityisesti vammais-
huollossa, vanhustenhuollossa, lapsiperheiden tu-
kemisessa ja poikkeavasti käyttäyryvien aikuisten
huollossa.

Komitea määriteli vuonna l968 ilmestyneessä

mietinnössään toimintaperiaatteet, joiden varassa

sosiaalihuoltoa alettiin kehittää monipuoliseksi
sosiaalipalveluj ärj estelmäksi.'e' Ongelmatilantees-
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ta selviytymiseksi kansalaisille esitettiin tarjotta-
vaksi sosiaalipalveluneuvontaa, työvoima-apua j a

erilaisia tilannekohtaisia järjestelyitä. Jotta sosiaa-

lipalveluita ei enää olisi pidetty leimaavina, ko-
rostettiin sitä, että muuttuneessa yhteiskunnassa
kuka tahansa kansalainen voi jossakin elämänsä
tilanteessa tarvita erilaisia sosiaalipalveluita. Sosi-
aalihuoltoon liitetyn kurinpidon ja kontrollin lie-
vittämiseksi korostettiin luottamuksellisuutta,
omatoimisuuden edistämistä ja valinnanvapautta.
Sosiaalipalveluiden perustavoitteeksi nostettiin
kansalaisen kuntoutuminen siren, errä hän hallit-
see oman elämänsä ja saa ongelmaiseen elämän-
tilanteeseensa tarvitsemansa avun. Sosiaalihuolto
haluttiin kehittää vastaavanlaiseksi kansanpalve-
lujärjestelmäksi, joksi terveydenhuolto oli muo-
toutumassa.

Palvelun tuli komitean mietinnön mukaan ra-
kentua asiakkaan ja työntekijän keskinäiselle
luomamukselle. Palvelu ei saanut olla yksilöä lei-
maavaa eikä alistavaa. Komitea esitti pitkälle me-
neviä suosituksia sosiaalitoimen toimenpiteiden
ja niiden perustana olevan lainsäädännön uudis-
tamiseksi. Ongelmia se piti niin syvinä, ettei niitä
voitu ratkaista osittaisuudistuksilla, vaan ne vaati-
vat sosiaalihuollon kokonaisuudistusta. Johtavana
periaatteena komitea piti sitä, että säädetään koh-
deryhmittäiset lait mm. lapsille, nuorille, kehirys-
vammaisille, vajaakuntoisille, vanhuksille ja päih-
teiden väärinkäyttäjille. Osaa uudistuksista pidet-
tiin niin kiireellisinä, että ne tuli toteuttaa jo en-
nen sosiaalihuollon kokonaisuudistusta.

Sosiaalihuollon uudistusta ei kiirehtinyt pel-
kästään toimintaperiaatteiden kritiikki. Uudistus-
ta tarvittiin myös siksi, että sosiaalihuollon asema

sosiaalipolitiikan kentässä muuttui. Sosiaalihuol-
lon merkitys toimeentulon turvaajana väheni,
koska sosiaalivakuutuksen asema korostui. Toi-
mintasektorin kentässä alkoivat korostua erilaiset
palvelut. Sosiaalihuollon toimeentuloturvaa sai

muutoksen jälkeen suurin piirtein sama määrä
kuin ennenkin. Avustusten saajien osuus väestös-

TAULUKKO 3.I B

Kotiauustusta saaneiden osuus uäestöstä

1945 - 1990."

Vuosi Osuus väestöstä o/o

1945
1955
1965
r975
1 985
r990

))
3,2
3,5
4,1
4,9
6,3

tä pysyi lähes samansuuruisena, useiden vuosien
ajan vakiona. Heilahteluita aiheutti lähinnä ta-
loudellisten suhdanteiden ja työllisllden heikke-
neminen.

Kotiavustusta saaneiden ryhmät alkoivat muut-
tua 1970-luvulta lähtien. Koska eläkejärjestelmä
ja sairausvakuutus kehitryivät, ikääntyneiden
osuus avustusten saajista alkoi vähenryä. Vanhuu-
den perusteella kotiavustusta sai vuonna 1978

enää 4 o/o avunsaajista. Koska syntyqys pieneni,
myös suuriperheisten osuus aleni. Avustusta alet-
tiin yhä useammin myöntää yksinäisille, nuorille
ja ryött<;mille sekä sosiaalisessa elämässään ongel-
moituneille. Vuonna 1978 ryöttömyyden perus-
teella apua sai kolmannes ja elämäntapaan liitry-
vien ongelmien perusteella kuudennes sekä per-
hesyiden perusteella alle 10 o/o avustetuista. He
tipahtivat ongelmatilanteissa muiden toimeentu-
loturvajärjestelmien ulkopuolelle. Kotiavustuksen
rooli alkoi korostua riittämättömien toimeenru-
loetuuksien ja palkkatulojen täydentä.jänä sekä

perusturvan takaajana tilanteessa, jossa henkilolla
ei ollut tulo.ia lainkaan. Se, ettei elintason yleinen
kohoaminen johtanut kotiavustusta saaneiden
osuuden suhteellisen osuuden pienenemiseen,
osoittaa kunkin aikakauden määrittävän köyhyy-
den uudelleen. Kotiavustus osaltaan estää suh-
teellisen koyhyyden kohtuuttoman laajenemisen.
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Periaatekomitean mietinnön julkaisemisen jäl-
keen tehtiin ero sosiaalihuollon ja sosiaalipalve-
luiden välille. Sosiaalihuollolla ymmärrettiin sitä,

että autetaan harkinnanvaraisin toimenpitein ih-
misiä epäitsenäisyyteen johtaneissa sosiaalisissa

vaikeuksissa. Sosiaalipalveluilla taasen ymmärret-

tiin auttamista sellaisissa arkipäivän ongelmissa,
joihin asiakas itse tuli hakemaan neuvoja tai työ-
voima-apua ilman varsinaista toimeentulon tur-
vaamistarvetta. Sosiaalipalveluista ensimmäisenä
toteutettiin Iasten päivähoitouudistus vuonna
1972.'uo Päivähoito oli muodostunut esteeksi

naisten työhön osallistumiselle. Tärjolla olleet
palvelut eivät olleet tarpeeksi laadukkaita lasten

kehitystä ajatellen, ja niitä oli riittämättömästi.
Tilanne karjistyi avainlapsiongelmaksi 1960-lu-
vun lopulla ja 1970-luvun alussa. Lapset jäivät
useiksi tunneiksi kuljeskelemaan yksin pihoilla
kotiavain kaulassa vailla aikuisten hoivaa. Mitta-
vasta kysynnästä huolimatta markkinat eivät ky-
enneet luomaan tarvittavia palveluita riittävästi ja
ri i rtävän laadukkaasri.

Tama tilanne aiheutti edellä mainittujen seik-

kojen lisäksi muita perheongelmia. Päivähoidon
puuttuessa perheet joutuivat järjestäytymään eri
vuoroihin. Kun äiti lähti iltavuoroon, isä sai hoi-
taakseen lapsen palatessaan päivävuorosta. Pat-

riarkaalisen perhekulttuurin omaksuneet miehet
kokivat, ainakin aluksi, tilanteen ongelmalliseksi,
kun he joutuivat pakosta tarttumaan ns. naisten
töihin. Tilanne johti aina silloin talloin perheen

sisäisiin konflikteihin miehisen itsemääräämisen
kohdatessa rajoituksia. Maija kertoo Matti Kort-
teisen teoksessa Lähiö Maran tilanteesta seuraa-

vasti: 2or

"Sitkun mä liihdin töihin ja mulla oli ibauuoro,

rui sit sen oli pahko ruuetA hoitaan sitä lasta. Ei se

ennen alkanu."
Muut keskeiset sosiaalipalveluita koskevat uu-

distukset eivät toteutuneet vielä 197O-luvulla. Ne
lykkaantyivät seuraavalle vuosikymmenelle, jol-
loin vuonna l9B4 astuivat voimaan sosiaalihuol-
lon kokonaisuudistusta ohjaavat lait.'n' Tällöin
sosiaali- ja terveyspalvelut yhdenvertaistuivat val-
tionosuusjärjestelmissä. Kumpikin sektori sai val-
tionavut saman suuruisena. Lakiuudistus kohensi
myös kansalaisten oikeusturvaa sekä loi edellyryk-
set sille, että sosiaalihuollon toimenpiteet voitiin

Yhteiskunnollinen muutos rikkoi perinteiset sosioo/isei
verkostot, loiden varossa oiemmin rotkoistiin hoivon tor-
ve. Perinteisessö yhleisössö vonhukset soivot huolenpi-
don lopsiltoon io nöiden lopsisto huolehtivot isovon-
hemmot voimienso mukoon. Perinteisten sosioolisten
verkostoien rikkoutumisen /isäksi sosioolipolvelujen tor-
vetto lisösi myös perherokgntqgn muuttuminen, muuttolii-
ke io noisteÄ tydssököynti. Sosioolipolveluisto toieutet-
tiin ensimmöisenä Iosten pöivöhoitouudistus vuonno
1972. Uudistuksello rotkoisiin ns. ovoinlopsiongelmo io
tuotettiin polveluito, iotko eivöt synlyneet riittövinö jo riit-
tövön loodukkoino morkkinoperustoisesli kosvovosto ky-
synnöstö huolimotto.
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Kunnolliskotejo moitittiin I 930Juvullo polotseiksi. Hoito-
poikkoio kuitenkin torvittiin epöilyistö huolimotto. Von-
husten osuus vöestöstö kosvoi 1950- io l960luvuillo
nopeosti 1o lisösi vonhushuollon torvetlo. lköönlyneistö
vorsin moni olisi torvinnut pitköoikoisto sairoonhoitoo.
Sitö ei kyetty osionmukoisesti koikille iöriestömöön, ioten
olkoi iulkinen kritiikki vonhusten hoidon jörjestömisesto.
Vonhusten osemon köriistymiseen voikuttivot vöestön
vonhusvoltoistumisen ohello perherokenteiden muuttumi-
nen jo väestön siirtyminen koupunkeihin. Muuttoliikkeen
vuoksi kolmen sukupolven looientumoperheet vöhenivöt.
Vonhusten hoitoo vaikeuttivot etöisyydet, sillö oikuiset
lopset joutuivot hokemoon usein työtö toiselto poikko-
kunnolto. Tömö seikko nökyi ovustomisen loitosvoltoi-
suudesso. Vonhoinkodit olivot edelleen keskeinen oso
vonhustenhuollon iorjestömistö, voikko kotipolveluita jo
kotono osumisto tukevio toimenpiteitä tehostettiin io pol-
veluosuntojo rokennettiin. Toimenpiteiden onsiosto pol-
veluvolikoimo on monipuolistunut. Kuvo Mikkelin von-
hai nkodisto vuodelto I 979.

suunnitella ja toteuttaa samantasoisina maan eri
osissa. Valtionosuudet porrastettiin kuntien varal-
lisuuden mukaisesti. Kokonaisuudistus .iohti
myös sosiaaliryöntekij öiden päteqysvaatimusten
säätämiseen ja koulutuksen uudistamiseen. lJu-
distuksen yhteydessä sosiaalitoimi vapautui sosi-
aalisista kontrollitehtävistä, kun irtolaishuolto
siirtyi historiaan vuonna 1986. Lain kumoami-
seen liittyi myös huoltopoliisin lakkauttaminen.
Toimenpiteen yhteydessä irtolaislain kumoamis-
ta vastustaneet varoittivat mm. elatusvelvollisuu-

den laiminlyöjien, yhteiskunnan varaan heittäy-

ryvien ja prostituoitujen määrän kasvusta.
Erilaisia määrällisiä uudistuksia kuitenkin to-

teutettiin jo 1970-luvulla, jolloin eriryisesti päih-
dehuoltopalvelut ja vanhuspalvelut laajenivat. Sa-

malla siirryttiin laitoskeskeisistä palveluista koti-
palveluihin.

Laajenevia palveluita toteuttamaan palkattiin
runsaasti henkilokuntaa ja sosiaali- ja terveystoi-
men henkilöstön määrä kasvoikin nopeasti 1970-
ja 1980-luvuilla. Sosiaali- ja terveyspalvelut toi-
mivat naisten ryöllistäjinä. Sosiaalipalveluiden li-
sääntyminen paransi työmarkkinoille hakeutuvien
naisten asemaa sekä kohotti palveluiden tasoa.

Ongelmaksi kuitenkin muodostui se, että sosiaali-
ja terveyspalveluiden alueelle tuli lähinnä matala-
palkkaisia työtehtäviä. Laajenemisesta huolimat-
ta palvelut eivät kuitenkaan lisäänryneet kysyntää
vastaavaksi, vaikka ne korjasivatkin tilannetta.
Vielä 1980-luvun alussa vain joka neljäs alle 7-
vuotias lapsi oli kunnan järjestämässä hoitopai-
kassa. Koska kunnallisia hoitopaikkoja perustet-
tiin lisää, tasoltaan kirjavat yksiryiset palvelut al-
koivat voimakkaasti supistua. Sosiaalisektorille
perustettiin 1980-luvulla n. 50000 uutta virkaa.
Kasvu koski myös terveydenhuoltoa. Erilaisissa
hoitotehtävissä toimi 1980-luvun lopulla noin
275000 henkiloa, joista oli naisia noin
250 000..3
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Sosiaalipalveluita ei laajennettu yksinomaan
Suomessa.'o' Pohjoismaiselle hryinvointivaltiolle
on ollut muuhun Eurooppaan verrattuna omi-
naista julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden laa-
juus. Pohjoismaisia hyvinvointivaltioita on luon-
nehdittu palveluvaltaisiksi, kun taas keskieuroop-
palaisia hyvinvointivaltioita on pidetry tulonjako-
keskeisinä. Osittain valittu strategia on liitrynyt
kustannusten eliminoimiseen. Suomalaisen eläke-
kiistan yhteydessä havaittiin, että tulonsiirrot
ovat kallis tapa taata kansalaisille riittävä hlvin-
vointi. Havaittiin myös se, että laadukkaat palve-
lut eivät välttämättä synny markkinaperustaisesti
kaikkialle, missä niitä tarvitaan. Julkisia palveluita
tarvittiin joka tapauksessa, koska tulonsiirroilla ei

voitu ratkaista kaikkia kansalaisten arkielämän
ongelmia.

Sosiaalihuollon periaatekomitean ja lasten päi-
vähoidon uudistamisen jälkeen otettiin tärkeä as-

kel myös vammaishuollossa. Vuoden 1978 alussa

Avohuollon jo loitoshuollon torkoituksenmukoinen keski-
nöinen suhde on ollut vonhustenhuollon ovoinongelmo.
Palveluilo on porrostettu ovun torpeen mukoon sekä kus-
tonnussyistö ettö oulonomisen elömön söilytfömiseksi.
Polvelutolot tukevot omotoimisto selviytymistö jo tor-

ioovot polveluilo niille, jotko eivöt torvitse loitosten huo-
lenpitoo. Vonhuksio vorten tuotetoan erityyppisiö polve-
luito io osuntoio, iotto heidön ei torvitse luopua omo-
vosfuiseslo elömöstö liion vorhoin.

astui yoimaan laki kehitysvammaisten eriryis-
huollosta. Laissa hylättiin käsite vajaamielinen,
joka oli sisältynyt vuoden 1958 lakiin. Kehitys-
vammalain perusteella tarjottiin palveluita sellai-

sille lapsille, nuorille ja aikuisille, joiden kehirys
tai henkinen toiminta olivat hairiintyneet syn-
nynnäisen tai kehirysiassä saadun sairauden tai
vamman vuoksi. Lain nojalla maa jaettiin eriryis-
huoltopiireihin, joissa kuntainliitot yhteistyössä
organisoivat tarvittavat hoito-, kasvatuksen oh-
jauksen ja kotihoitoa helpottavat palvelut. Kehi-
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rysvammalaitosten ohella rakennettiin erilaisia
avopalveluita ja suojaryöpaikkoja. Uudistus täh-
densi kehitysvammaisten oikeutta elää ihmisar-
voista elämää.

Muihin Pohjoismaihin, eriryisesti Ruotsiin ver-
rattuna suomalaiselle sosiaalipolitiikalle on ollut
ominaista sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kes-

keinen merkitys. Vapaaehtoisj ärj estöt ovat toimi-
neet joustavasti muuttuvan yhteiskunnan ongel-
ma-alueilla. Niiden suunnittelu- ja kehittämistyö
on usein raivannut tietä uusille lakisääteisille jul-
kisille palveluille.

Aluksi järjestöt hoitivat akuuttiin tarpeeseen
vastanneiden palveluiden tuotantoa. Vähitellen
nämä palvelut siirryivät julkisen sektorin lakisää-
teisiksi tehtäviksi. Esimerkkinä tällaisista palve-
luista voidaan mainita perheneuvonta, sopeutu-
misvalmennus sekä lasten ja äitien loma- ja vir-
kistystoiminta. Valtion osuuksien uudistamisen ja
siihen sisälryneen ostopalvelujärjestelmän myötä
vapaaehtoisjärjestöistä tuli julkisen sektorin tär-
keä yhteisryökumppani. Kunnat ja kuntainliitot
ostivat järjestöiltä niiden tarjoamia palveluita.
Tallaisia palveluita ovat olleet mm. vammaisille
suunnatut tukipalvelut ja sopeutumisvalmennus.

Yhteis kunnan muutos j a kansalaisten hyuinuo inti

Toisen maailmansodan jalkeinen taloudellinen
kasvu oli nopeaa. Se loi perustan ansiotulon me-
nerystä korvaavan sosiaalivakuutuksen, tuloeroja
tasoittavan sosiaaliavustuksen ja huolenpidon ja-
kautumista säätelevien sosiaalipalveluiden raken-
tamiselle sekä sosiaalihuollon uudistuksen toteu-
tumiselle. Vuos ina 1 9 60 - | 97 4 bruttokansantuo-
te kasvoi keskimäärin 5 %o vuodessa. Kasvu taittui
tilapäisesti 1970-luvun alussa öljykriisin vuoksi ja
hidastui 1970-luvun puolivälin jälkeen. Keski-
määräinen vuotuinen talouskasvu aleni
3 o/o:lin. Aikaa vuodesta 1975-1977 voidaan
kutsua kasvun pysähryneisyyden kaudeksi. Tälou-

dellinen kasvu nopeutui jälleen 1970-luvun lo-
pussa taittuakseen lamaksi 1990-luvun alussa.

Lama paljasti kansantaloutemme rakenteen heik-
koudet. Paljon puhuttu rakenteellinen muutos
toteutui 1970-luvun lopulla ja 1980-luvun aikana
tavalla, jonka korjaaminen vie pitkahk<;n aikaa.

Täloudellinen kasvu ei ollut irrallaan muista
yhteiskunnallisista muutoksista. Täustalta löytyi
poikkeuksellisen nopea elinkeinorakenteen muu-
tos. Aikaväli, .iolloin maatalousväestön osuus am-
matissa toimivasta väestöstä putosi 50 o/o:sta 15
o/o:lin, toteutui muihin Pohjoismaihin verrattuna
Suomessa poikkeuksellisen myöhään. Muutos
purkautui nopeana ja rajuna. Maatalousväestön
osuus pieneni 50 o/o:sta 15 o/o:lin likimain 30-40
vuotta lyhyemmässä ajassa kuin läntisissä naapu-
rimaissamme.'"5

Vaikka teollisuuden tuottavuus parani edel-
leen, sen ryöllistävä vaikurus kuitenkin alkoi hi-
dastua. Pääosa ryömarkkinoille tulevista ryöllisryi
1 960-luvun jälkipuoliskolta alkaen palvelusekto-
rille, jonka työvoimaosuus kasvoi koko 1970- ja
I 980-luvun ajan. Palvelusektorin työllisyyden li-
säys kohdistui ensisijaisesti julkiselle sektorille, jo-
ka kasvoi yksiryistä palvelusektoria nopeammin.
Koska julkinen sektori kasvoi nopeasti, teollisuu-
den osuus kokonaistuotannosta ja ryöllistäjänä jäi
pienemmäksi kuin teollisuusmaissa keskimäärin.
Teollisuuden asemaan vaikutti ajautuminen ra-
kenteellisiin ongelmiin idänkaupan rakenteen
muututtua ja lopulta lähes pysähdytryä. Muuros
vaikutti eriryisesti telakka-, teräs- ja vaatetusteolli-
suuteen.

Julkisten palveluiden laajenemisvaihe nojautui
ammatillisesti kouluttamattomien naisten laalaan
rekrytointiin. Nämä sijoittuivat erilaisiin hoiva-
tehtäviin, kuten perhepäivähoitajiksi ja laitosapu-
laisiksi. Tosin julkiselle sektorille tuli runsaasti
myös ammatillisen koulutuksen saanutta henki-
lökuntaa. Vielä 1960-luvulla julkisella sektorilla
työskenteli vain hieman yli 316000 henkilöä.
Heistä naisten osuus oli noin 39 o/o. Vuonna
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1990 julkisen sektorin henkilökunnan määrä oli
noin 705 000 .ia heistä oli naisia n. 65 o/o. Erilai-
sissa hoivatehtävissä työskenteli, kuten edellä to-
dettiin, 198O-luvun lopulla n. neljännesmiljoona
naista.

KUV|O 3.r 0.

Thloudrllisen kasuun e lintason, sosiaalisten onge lmien ja sosiaalime-
nojeru kehinyminen uuosina 1950- 1977.'ü

- 
Elintoso

* Sosiooliset ongelmot

'* Sosioolimenoien osuus
(%) bruttokonio nluotteesto

TAULUKKO 3.] 9.

Am m at iss a to im iu a u ä e s t ö e li n h e i n o a lo i ttai n 0/o.'06

1960 1970 1980 1990

Alkutuotanto
Jalostus
Palvelut
Ti,rntematon

Kokonaisuudessaan palvelusektorin työvoima-
osuus kasvoi vuosina 1960- 1990 noin kolmas-
osasta yli 60 o/o:än. Samanaikaisesti alkutuotan-
non ryövoimaosuus laski kolmasosasta noin kym-
menesosaan, eli lähelle OECD-maiden keskiar-
voa. Teollisuuden työvoimaosuus oli 1960-luvun
alussa hieman yli 30 7o, nousi 1970-luvulla 35
o/o:än ja on sen jalkeen laskenut taas noin 30
o/o :än. Yksiryisten palvel ui den ryövoima lisäänqyi

l980-luvulla noin l0 % ja julkisten palveluiden

ryövoima noin 30 o/o. Nopeimmin kasvoivat yksi-
ryisellä sektorilla yrirysten toisilta yriryksiltä osta-
mat tuottajapalvelut. Julkisella sektorilla palvelui-
ta tuli eniten kuntiin. Suomalainen yhteiskunta
viimeisteli 1 980-luvulla hyvinvointivaltioprojek-
tia laajentamalla kuntien tehtäväalueeseen kuulu-

via sosiaali-, terveys- ja koulutuspal-
veluita.

Taloudellinen kasvu ja yhteiskun-
nan rakenteellinen muutos vaikutti-
vat voimakkaasti kansalaisten tulo-
kehitykseen ja materiaalisen hyvin-
voinnin eli elintason kohoamiseen.
Vaikka palkkataso ei ollut Suomessa

eriryisen h1vä muihin teollisuusmai-
hin verrattuna, toimeentulon tasoa
kohensi kahden aikuisen osallistu-
minen perheestä ryöelämään. Per-
heet rakensivat huomattavassa mää-
rin toimeentuloansa molempien
puolisoiden työhön osallistumisella.
Toisen maailmansodan jälkeista hy-
vinvoinnin kehitystä ja taloudellista
kasvua kuvaa oheinen kuvio.

Vuosien l94B ja 1955 valilla elin-
raso parani suhteellisen rasaisesti.

Kehirys hidastui vuosien 1956 ja
1960 väliseksi jaksoksi. Nopean
elintason nousun vaiheeseen siirryt-
tiin 1960-luvun puolivälissä. Tirol-
loin ryömarkkinoilla otettiin käyt-

1e7s töön keskitetyt tuloratkaisut ja työ-
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markkinakenttä eheytyi 195O-luvun puolivälin
hajaannuksen tilasta. Lievän takaiskun taloudelli-
sen elintason kehitykseen aiheutti 1970-luvun
alun öljykriisi. Tilanteesta selvittiin, ja elintaso
nousi jdlleen suhteellisen nopeasti, mutta hidas-
tui taas 1970-luvun puolivälissä. Tahan elintason
kohoamisen kauteen sisälryi tulojen kasvun lisäk-
si tuloero.ien kaventuminen. Tähän vaikutti olen-
naisesti siirtyminen edellä mainitun laiseen tulo-
politiikkaan. Tyomarkkinajärjestöt korostivat ai-
empaa solidaarisempaa palkkapolitiikkaa ja sopi-
vat palkoista senmukaisesti. Täloudellisen kasvun
hidastuessa solidaarisen palkkapolitiikan piirteet
alkoivat karista työehtosopimuksista. Tilantee-
seen vaikutti myös se, että perinteisten työnteki-
jöiden rinnalle tulopolitiikkaan tulivat mukaan
koulutetut ryöntekijäryhmät. Vahvimmat työnte-
kijaryhmat luopuivat vähitellen minimipalkkojen
korottamisesta ja ajoivat prosentuaalisia palkan-
korotuksia. Ne vaativat myös tuloerojen kaventu-
mista estäviä ansiokehirystakuita ja saivat lapi ve-
rotuksen helpotuksia progressiota kiristämättä.

KUVTO 3.1 t.

Solidaarisen palkkapolitiikan murenemisesta
huolimatta toimeentuloedellytykset jakautuivat
moniin muihin maihin verrattuna melko tasaises-

ti. Suomi kuului l980-luvun alussa Pohjoismai-
den ohella niihin teollisuusmaihin, jotka olivat
kyenneet viemään pisimmälle yhteiskunnallisen
tasa-arvon epätasa-arvoistuneesta palkkakehityk-
sestä huolimatta. Tasa-arvoistumiskehitykseen
vaikutti olennaisesti sosiaalipolitiikka, jonka tu-
lonsiirrot kohdistuivat eroja tasoittavasti eniten
tarpeessa oleviin. Etuuksia ei myönnetry pelkas-

tään ansioihin sidottuna. Suomalaisen sosiaalipo-
litiikan erityispiirteenä, muiden Pohjoismaiden
tavoin, voidaan pitää laajaa perusturvaa, jota ke-

hitettiin ennen ansioturvaa ja jota ei purettu an-
siotu rvajärjestelmän laajetessa.

Täloudellinen .fa yhteiskunnallinen kehitys ei-
vät olleet 1960-luvun lopussa ja 197}-luvun alus-

sa ongelmallisia. Ongelmaksi muodostui työttö-
m1ys, johon liitryi laaja maastamuutto.

Maataloudesta nopeasti purkautuva väestö ei

löytänyt jalansijaa Suomen työ- ja asuntomarkki-
noilta. Runsaat 300 000 henkilöä
joutui 1950-luvun alun ja 1970-lu-

Työttömyysasteet työuoimasta auosind t96l-1992 työuoimatutki- 
vun alun välisenä aikana hakeutu-

muksen mukdan3o, maan Ruotsiin ryömarkkinoille' jo-
hon nopea taloudellinen kasvu avasi

uusia ryötilaisuuksia. Ruotsiin siirty-
minen oli sikäli helppoa, että Poh-
joismaiden kesken oli vuonna 1954
solmittu sopimus yhteispohjoismai-
sista ryömarkkinoista. Siirtolaisuu-
den huippuvuosina 1969 ja 1970
Suomen väkiluku suorastaan väheni.
Kyseisten vuosien muuttotappioksi
arvioidaan 77 000 henkilöä. Siirto-
laisuuden välittömiä seurauksia oli-
vat syntyylyden voimakas pienene-
minen ja väestön vanheneminen.
Siirtolaisuus tavallaan ratkaisi tuol-
loin taloudellisen kehityksen, työt-
tömyyden ja suhteellisen liikaväes-

0 t96l 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 i988 t99l

Vuodet I96l - 1992
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tön ongelman.
Vaikka siirtolaisuus sittem-

min 1970-luvulla väheni, ryöt-
tömrysongelmista ei pääsry

eroon. lyottomla olr enemman

Ja ryortomana oloalat Pttenlvat.
Ongelmaksi alkoi muodostua
uaiüeasti työllistettävien pitkäai- 2800

kaistyöttömien joukko. Sen

määräksi arvioitiin 198O-luvun 2600

alussa 30000-40000 henkeä.

Pitkaaikaisryöttömien joukkoon 24oo
kuului runsaasti vähäisellä am-
mattikoulutuksella työmarkli- .))^^
noille pyrkiviä nuoria ja ikäänty-
neitä ryöntekijöitä, joita ei enää

tarvittu työelämässä tuotanto- 2000

rekniikan uudistamisen jalkeen.

Työttömyys ei ollut enää pelkds- r Boo

tään alueellinen, maan ira- ja
pohjoisosien ongelma. Sitä oli
iisaantyvassa maärin myös van- I600

hoilla teollisuuspaikkakunnilla
ilmauksena tuotannon rakentei-
den muutoksesta. Tekniikka
korvasi työvoimaa, ja uusia työ-
paikkoja ei synrynyt ja ikadnty-
nyt työvoima ei poistunut yhtä
nopeasti kuin nuorta ryövoimaa
pyrki työmarkkinoille.

Kasvavista ongelmista huoli-
matta sosiaalipolitiikan kehittä-
minen ja taloudellinen kasvu ei-
vät olleet 1960- ja 1970-luvulla
vastakkaisia, vaan toisiaan tuke-
via ilmiöitä. Maataloudesta siir-

KUVTO 3.1 2.

Vuosityöajan kehitys ja sitä hoskeuat ratkaisut uuosina 1910- 1990."n

tuntio

3000

2g
6
7 8

9
IO

2
I3

I5
7

r8

9

I = B-tuntinen työpöivö
2 = Vuosilomo 4-7 pv
3 = ltsenöisyyspöivö
4 = Vuosilomo 9-12 pv
5 = Vopunpöivö
6 : Vuosilomo 12-24 pv
7 = Söönnöllinen työoiko

47 h/vükko
B = Pyhöinpöivö
9 = Söönnöllinen työoiko

45 h/viikko
l0 = Vuosilomo 18-24 pv
I I = Söönnöllinen työoiko

40 h/viikko

1910 20 30 40 50 60 70 B0 90

I 2 =.Jouluooito, Pöösiöislouontoi,
J u honnusootto

I 3 = Viikollo, iolle sottuu orkipyhö
toi muu iuhlopöivö, louontoi
on työpöivö

I4 = Arkilouontoit (v. 71 -791
'I 5 = Vuosilomo 24-26 pv
.l 
6 = Vuosilomo 24-28 pv

I Z = Vuosilomo 24-30 pv
I 8 = Söönnöllisen työoion osteittoi-

nen lyheneminen
l9 = Loppioinen

tJwälle väestölle palkkaryö tuli turvatuksi ja hou-
kuttelevaksi sosiaalipolitiikan ansiosta. Sosiaaliva-

kuutusrahastot tarjosivat takaisinlainausjärjestel-
män ansiosta edullisia pääomia investointeihin.
Lisäksi työvoimareservit saatiin käyttöön sosiaali-

politiikan ansiosta. Suomalaisten perheiden elin-

tason paraneminen rakentui sille, että kaksi hen-
kilöä kävi työssä. Sosiaalipalveluiden kehittämi-
nen helpotti naisten tuloa ryömarkkinoille.'""
Naisten työhön osallistuvuus oli vuoteen 1980
mennessä jo noin 60 o/o. Heidän osuutensa työ-
voimasta oli samana ajankohtana n. 47 o/o. Kehi-
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rykseen liittyi eriryisenä piirteenä ammattien eriy-
ryminen sukupuolirakenteen mukaisesti. Naisval-
taiset alat olivat yleensä matalapalkkaisia. Naisten
suuri ammatissa toimivuus vaikutti osaltaan sii-
hen, ettei palkkataso kohonnut Suomessa yhtä
h1väksi kuin kehittyneimmissä läntisissä teolli-
suusmaissa.

Kansakunnan vaurastuminen ei merkinnyt
pelkästään väestön aineellisten kulutusmahdolli-
suuksien parantamista. Hyvinvoinnin kohoami-
nen näkyi monilla eri elämänalueilla. Elinolojen
muutos vähensi asteittain sairastavuutta, raskaita
työpäiviä ja puutteellisia asunto-oloja sekä paran-
si koulutusmahdollisuuksia. Yhteiskuntapolitii-
kassa kiinnitettiin huomiota erityisesti kansalais-
ten tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin päästä osalli-
siksi koulutuksesta ja muista hlwinvointipalve-
luista. Tama merkitsi siirtymistä Ryysyrannasta
hyvinvointivaltioon, kuten Jouko Siipi ilmaisee
asian teoksensa nimessä.

Yhteiskunnan toimenpiteet väestön elinolo-
suhteiden parantamiseksi konkretisoituivat eriryi-
sesti terveyspolitiikassa, sosiaalipolitiikassa ja
koulutuspolitiikassa. Kokonaan ongelmia ei yh-
teiskuntapoliittisin toimenpitein kuitenkaan pys-

rytry poistamaan, vaan ryömömyyttä ja taloudel-
lista turvattomuutta esiinryi edelleen. Sosiaaliva-
kuutuksen keskeiseksi ongelmaksi jäi heikko
työttömyysturva, jota kohennettiin sittemmin
1 980-luvun jalkipuoliskolla. Ty<;tt<;myysvakuu-
tukseen suhtauduttiin monilla tahoilla epäluuloi-
sesti, koska epäiltiin sen heikentävän työmoraa-
lia. Täloudellisen turvattomuuden jatkuminen
paljastui myös sosiaalihuollon tilastoista toimeen-
tuloturvan tarvitsijoina. Sosiaalivakuutuksen ke-
hitryminen tosin alensi viimesijaisen toimeentu-
loturvan tarvetta lievästi 197O-luvulla.

Sosiaaliturvaj ärj estelmän rakentamisen kaudel-
la talouden ja elintason muutos kietoutuivat voi-
makkaasti toisiinsa. Nopealla muutoksella oli
kuitenkin myös kääntöpuolensa. Epäsosiaalinen
käyttäytyminen ja psykososiaaliset ongelmat li-

säänryivät ja osoittivat elämänhallinnan vaikeutu-
neen nopeassa muutoksessa. Maalta kaupunkiin
ja maatilalta tehtaaseen siirtyminen ei merkinnyt
vain uusia asuin- ja ryöpaikkoja ihmisten elämäs-
sä, vaan tapahtumat muuttivat myös maaseutua,
kuten Artjärveläisen isännän toteamus osoittaa:'"

"Kun ajatellaan oibein uanhan talon rytmiri, oli
porukhaa ja oli heuosta ja oli ihmistä ja määräryn-
lainen fl öry hmä, määrätynlainen k o h onainen zrgrt-
nisaatio, joka siinä toimi, niin oli se paljon haus-
kempaa buin yhsiruäan myllatä tuolla koneilla ja
hypätä yhdestä paihasta toiseen paihkaan ja hir-
ueällä kiireellä sirä ja tätä. Kylla sitA on uähän kuin
orPo Piru heluetissä."

Muuttoon liittyi uuden elämäntavan omaksu-
misen vaatimus. Ihmisten tuli sopeutua muuttu-
neeseen tai uuteen elinympäristöön sekä uusien
ryötehtävien vaatimuksiin. Eivätkä kaikki onnis-
tuneet samalla tavalla. Vaikka ryössä menestyt-
tiin, jokapäiväisessä elämässä saatettiin epäonnis-
tua tai kokea ryhjyyttd.. Monen perheen elämään
sopi hywin ongelmiaan pohtivan isän anallysi: '''

"Sisimmässäni tunnen, etten ole riittäuässä mää-
rin isä. . . Omaatuntoani rauhoitaru yleensä rahalla.
Lahjon lapseni jäätelölla, limpsalk. . . hienoilla le-
luilla... Olen lapsilleni oiua metenaatti, iso, eläuä

lompakko, joka aukeaa helposti ja /eensä nukbuu
silloin, hun sattuu olemaan kotona."

Nopeaan muutokseen liitryi monia sosiaalisia
ongelmia. Siirtymiseen pellolta tehtaisiin, kontto-
reihin ja valintamyymaloiden tiskien taakse sekä

maalaiskylästä kaupunkien lahir;ihin sisältyi
eräänlainen kulttuurishokki, jonka lapikayminen
ei aina ollut helppoa, kuten ilmenee Kyösti Rau-
nion tutkimustuloksista. Raunio osoittaa, että
yhteiskunnan nopean rakenteellisen muutoksen
kaudella erilaiset psykososiaaliset ongelmat li-
säänryivät nopeasti. Voimakas nousu ilmeni avio-
eroina, itsemurhina ja väkivaltaisuutena.''3

Täloudellisesta kasvusta huolimatta sosiaalisen
elämän ei-materiaalinen puoli heikkeni. Hyvin-
vointi kohosi ja rakenteellinen muutos toteutui
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ihmissuhteiden löystymisen kustannuksella. Yh-
teisll,songelmien ohella lisääntyivät myös alko-
holiongelmat. Alkoholin kulutus ja sen seuraus-
vaikutukset kasvoivat I 960-luvulta alkaen. Perus-

tellusti voidaan puhua siitä, että raju muutos to-
teutui suurin sosiaalisin kustannuksin, kuten elä-

määnsä tilittavä keski-ikäinen mies 1970-luvun
lopulla tuo esille: '''

' Juure tt o muut e n i u o i a i h eut td rt hy ö dy tt ö myy de n

tunnettd, ahdi.stusta elämän loppumisesta ja mah-
dollisuuksien uähäisyydestä, pärjäämättömyyden
pelkoa, uaikka baikbi merbit osoittauat hyuää me-

nesrytstä. Se uoi ilmetä myös riitaisuwtena kotona ja
ruumiillisend sdirututenA. . ."

Voimakkaan muutoksen kaudelta sosiaalista

tukea antaneet sosiaaliset verkostot hajosivat.
Muuttoliike vei yksilöt tukea antaneen perheen ja
suvun lähipiiristä. Samalla näiden sosiaalisten lai-
tosten kontrolli heikkeni ja tilaisuus poikkeavaan
käyttäytymiseen lisääntyi. Uuden elämäntyylin
opettelu tapahtui usein ilman sosiaalista kontrollia

Koupungistuminen oli teollistumisen ohello toinen suo-
moloisto elömöntopoo muuttonut tekiiö. Toimeentulo-
mohdollisuuksien koventuminen mooseudullo köynnisti
looion muuttooollon. Vöestö siirtyi koupunkeihin jo too-

lomiin, loihin piti nopeosti rokentoo osuntolo. Kuten
teollistumisen o/usso, syntyi nytkin osuinyhteisöiö kou-
punkien reuno-olueille Espoon Motinkylän tovoin. Löhiö-
rokentominen torlosi mohdollisuuden hyödyntöö teollisto
tuotantotopoo rokentomisesso. Uudenryyppisinö elinym-
pöristöinö löhiöt synnytlivöt elömöntovon, iohon ei oino
ollut helppo sopeutuo. Syntyneet ongelmot muodostivot
hooosteei,n sosioolipolitiikolle 1o sosioolityölle. Ongel-
mio rotkottiin mm. yhdyskuntotyön keinoin. Suuret mur-
rokset synnyttövöt oino ongelmonso. 1990-luvun hoos-
teeno on työttömyyden seurousten lievittöminen.

ja tukea. Historiattomasta, vasta rakennetusta lä-
hiostakaan ei löyrynyt helposti kulttuuria, joka
olisi normittanut uudenlaista elämäntapaa. Yksi-
loiden tuli hallita elämäänsä. Kaikki eivät selviy-
ryneet ja sopeutuneet muuttuneeseen tilanteeseen

samalla tavalla. Hyvinvointi ja sen profiilit eriy-
ryivät yhteiskunnassa.
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Edella esitettyjä aikalaiskuvauksia ja Kyösti
Raunion tilanneanalyysin tuloksia vahvistaa Olavi
Riihisen tutkimus Hyväosaisia ja huono-osaisia:
suomalaisen yhteiskunnan tyypittelyä. Suoma-
laista perhettä koskevan aineiston pohjalta Riihi-
nen on analysoinut h1väosaisuuden ja huono-
osaisuuden profiileja 1970-luvun lopulla. Riihi-
sen mukaan elämäntavat ja niiden ongelmat ovat
monimuotoistuneet.2'' Tutkimuksessa keskeisim-
miksi hyvinvointia vähentäviks i tekij öiksi palj as-

tuivat asunto-olot ja asumisahtaus. Tirtkimusai-
neistossa ongelma kosketti l9 prosenttia. Suh-
teellisen t1yt1väisiä elämäänsä ja ilman erityisiä
ongelmia oli neljännes haastatelluista. Erilaisista
puuteongelmista ja elamanhallinnan ongelmista
kärsi lähes neljännes. Varsinaisesti kovaosaisia oli
9 o/o tutkimuksen kohteista. Heidänkin osaltaan
asiat muuttuivat. Elämisen taso kohosi aina poh-
joissuomalaisia peräkamareita myöten, kuten käy
ilmi yhden ns. peräkamaripojan kertomuksesta:''o

"Kaikki oli yleensä tiukempaa, rahasta oli puu-
texa. Oli se ehhä ruohapuolihi uähän yhsinhertai-
sempda kuin nyt. Elama oli enemmän laontais-
taloutta kuin nyt."

Kaikkein huonoimmassa asemassa elaville oli
yhteistä, että taloudellisten resurssien vähäisyyden
ohella itsensätoteuttamisen mahdollisuuksia tar-
joutui vähän. Elämänhallinta oli kapea-alaista ku
lutuksen, asumisen ja sosiaalisten suhteiden sekä

ryöllisyyden osalta. Hyvinvointia edistävinä teki-
jöinä taasen toimivat koulutus ja ammatti sekä

eläminen nopeasti kehittyvilla ydinalueilla. Tirt-
kimuksessa hyvinvoinnin esteiksi paljastuivat lap-
suuden kodin ongelmat, syrjäinen sijainti, köy-
hyys seka toisen tai molempien vanhempien me-
nettäminen varhaisessa vaiheessa. Ne, jotka eivät
lähteneet kotikonnuiltaan opintielle, jäivät taval-
laan elinympäristönsä vangiksi, kuten pohjois-
suomalainen peräkamariasukki tuo esille pohties-

t..
saan elamaansa: -'

"Tietenkikän se. , . olis niinhA pitAnyt koulutuh-
sen kautta lahia. . . Että se on niinhö jäkbeen jää-

ryt, että on tullut monesti mieleen, että ois kannat-
tanu."

Hyuiruuointiualtio bienosäädön kohteena

Vaikka sosiaaliturvan keskeisin perusta rakennet-
tiin 1960- ja 197}-luvuilla, uudistustoiminta jat-
kui vielä seuraavalla vuosikymmenellä. Naille ja
näitä edeltäneille vuosikymmenille voidaan hy-
vinvointivaltion rakentamiselle määritellä toimin-
nan painopisteet. Näin ei voi menetella t9B0-1u-
vun suhteen. Sosiaalipolitiikan perusrakenteet
saatiin lähes valmiiksi.

Perhepolitiikka korostui sosiaalipolitiikan pai-
nopisteenä 1940-luvun lopulla. Seuraava vuosi-
kymmen oli työllistämisen vuosikymmen. Sosiaa-

livakuutusjärjestelmät rakennettiin 1950-luvun
jalkipuoliskolla ja 1960-luvulla. Sosiaalipalvelui-
den vuosikymmeneksi voidaan kutsua 197\-lu-
kua. Vastaavia painopistealueita ei voi nimetä
198O-luvulta, vaan se oli eräänlainen hyvinvointi-
valtion hienosäädön aikakausi, jolloin täydentä-
viä uudistuksia toteutettiin kaikilla edeltäneiden
vuosikymmenien painopistealueilla.

Viime vuosikymmenen kuluessa tehtiin varsin
merkittäviä eläkepoliittisia uudistuksia, joista so-

- vlttlln mm historiallisessa kompromississa ja joi-
ta ei ehdimy toteuttaa 1970-luvulla. TyOelakejar-
jestelmän puutteita paikattiin ja siirryttiin kaksi-
vaiheisesti joustavaan elakeika.iarjestelmään.
Vuonna 1986 saatettiin voimaan yksilöllinen var-
haiselake ja varhennettu vanhuuseläke. Vuonna
1987 tuli voimaan osa-aikaeläke. Järjestelmä
mahdollisti aiempaa yksilc;llisemmän eläkkeelle-
siirtymisen tilanteissa, joissa ryökyky oli heiken-
tynyt ja työn jatkamista voitiin pitää kohtuutto-
mana vaatimuksena.

Näitä ratkaisuja on sittemmin kritisoitu siksi,
että uudistus lisäsi suuresti eläkemenoja ja laski
elakkeelle siirrymisiän alle eurooppalaisen keski-
tason. Sittemmin eläkekomitea 1 990-luvun alussa
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asetti tavoitteeksi, että keskimääräinen eläkkeelle-

siirrymisikä nostetaan 5B vuodesta 60 vuoteen si-
ten, että keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä
nousee yhden vuoden vuosikymmenessä.

Epävakaistuneilla ryömarkkinoilla eläkkeestä

tuli houkutteleva vaihtoehto. Eläketurva takasi

vakaamman toimeentulon kuin palkkaryö. Moni
pyrkikin ratkaisemaan elämäntilanteensa vaikeu-
det hakeutumalla eläkkeelle, mikä ei aina kuiten-
kaan onnistunut.rls

"Läähäri uäittää sairauden kuuluuan ihään ja
kun minä tiedän, että se johtuu rytöstä. Ei minulk
ole päätä lukea ja kuitenkin ne on hursseille plfiistlt-
ruASSA. I(ylla ne työuiranomaiset... ouat nähneet,

ettei minusta ole töihin, mutta lääkärit eiuät".

Myös työttömyysturvaa uudistettiin merkittä-
västi. Pitkäaikaisesta työttömyydesrä kärsineer
ikääntyneet ryöntekijät saattoivat vuodesta I 985
alkaen siirtyä ennenaikaisesti eläkkeelle. Tata
mahdollisuutta tFönantajat ja ryöntekijät käytti-
vät runsaasti hyväksi tuotantoa .ia organisaatiota
uudistettaessa. Mahdollisuutta käytti hywäksi n.

60 000 ryöntekijää.
Eläkejärjestelmän käyttäminen työmarkkinoi-

den ohjausvälineenä ei synnyttänyt poliittista vas-

tustusta, koska työttömlystilastot kaunistuivat
menettelyn avulla. Myös työttömlysturvaa uudis-
tettiin vuonna 1985. Tirolloin toteutui kaksipor-
tainen työttömyysturvajärjestelmä siten, että
työttömyyskassojen jäsenet saivar ansioon sido-
tun työttömlysturvaetuuden ja jäsenlyttä vailla
olevien työttömyysturva muuttui harkinnanvarai-
seksi verotettavaksi etuudeksi, jonka maksamises-

ta huolehti Kansaneläkelaitos.
Työttömyysturvaa parannettiin vielä vuonna

1987 uudistamalla työllisyyslaki. Se velvoitti
kunnat ja valtion työllistämään pitkäaikaisesti
ryöttömät nuoret työntekijat määräajaksi. Nyt
järjestelmää ollaan purkamassa ankaran kritiikin
jälkeen, silla ryr;llistamistoimintaa on pidetry kal-
liina ja epätarkoituksenmukaisena. Nuoret on
työllistetty tehtäviin, jotka eivät ole edistäneer

heidän ryömarkkinakelpoisuuttaan. Työllistämis-
järjestelmä ei myöskään ole kyennyt ratkaise-
maan lopullisesti työllistettyjen työttömyysongel-
maa. Seurauksena on ollut elämanurien muodos-
tuminen pätkittäisiksi, epävakaiksi ja heikosti en-

nustettaviksi.
Epävakaat elämänurat yleisryivät 1 980-luvulla,

koska ryöttömyys oli edeltäneitä vuosikymmeniä
yleisempää. Epävakaus koski erityisesti sellaisia,
jotka eivät hakeutuneet koulutukseen ja joiden
ammatit olivat häviamässä tuotantokoneiden ja
-organisaatioiden uudistuessa. Työmarkkinoilla
tarvittiin aiempaa laajempaa ammattitaitoa ja
joustavuutta. Tahan kaikki eivät olleet valmiita.
Ajoittain 1980-luvulla ylläryniinkin, kun joudut-
tiin toteamaan, että suuren ryöttömyyden yhteis-
kunnassa vallitsi pula koulutetusta ryövoimasta.
Ongelmina olivat koulutushalumomuus ja koke-
mukset, ettei koulutus aina johtanut ryöllisrymi-
seen:2"'

"Ei se hannata, ei sen jälheen kuitenhaan työtä
saa. Mitä siellä istuu samoja asioita ja samalla ta-
paa jankutetaan huin bansahoulussa. Painostetadn

sellaisille kursseille, jonne ei halua eikä pääse sinne

minne haluaisi."
Tyoelakejarjestelmän Iisäksi uudistettiin varsin

Iaajasti kansaneläkejärjestelmää. Aiemmin maini-
tun historiallisen kompromissin yhteydessä sovit-
tiin kansaneläkejärjestelmän ja ansioturvan väli-
sestä työnjaosta. Samassa yhteydessä sovittiin
myös siitä, että kansaneläkeläisten etuuksien ei

anneta jäädä olennaisesti jälkeen työeläkejärjestel-
män etuuksien kehityksestä.

Tävoitteeksi asetettiin se, että kansaneläkkeistä
kehitetään yksilollinen, tarveharkinnasta vapaa

eläketurva. Tävoitteiden toteuttaminen edellytti
mm. etuuksien tason tarkistamista, puolison tu-
loihin liittyvän sidonnaisuuden purkamista ja

työeläkejärjestelmän uudistusten soveltamista
kansaneläkej ärj estelmään. Kansaneläkeuudistuk-
set sovittiin tehtäväksi neljässä vaiheessa. Naistä
kolme toteutettiin 1980-luvun puoliväliin men-
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nessä. Uudistus kohensi noin 700 000 pien- ja
keskituloisen eläkkeensaajan toimeentuloturvaa,
siitä huolimatta, että etuudet muutettiin veron-
alaisiksi. Pääosa sosiaalietuuksista tuli vuonna
1982 toteutetun uudistuksen yhteydessä veron-
alaisiksi. Kansaneläkeuudistuksen neljäs vaihe on
vielä toteuttamatta.

Eläke-etuuksien ohella tarkistettiin myös mo-
nia muita sosiaaliturvaetuuksia. Niistä mainitta-
koon äitiysrahakauden pidennys vuosikymmenen
alussa, sairaan lapsen hoidosta aiheutuneen ansio-
menetyksen korvaaminen, vaikeasti sairaan lap-
sen hoidon tukeminen vuosikymmenen puolivä-
lin molemmin puolin, vanhempainrahan piden-
nys ja 16-vuotiaan lapsilisä vuosikymmenen jäl-
kipuoliskolla. Vuosikymmenen aikana korjattiin
myös rintamaveteraanien eläketurvaa, terveyspal-
veluita ja kuntoutusta. Aivan 1990-luvun alku-
puolella astui voimaan myös perhe-eläkelakiuu-
distus, joka tasa-arvoisti nais- ja mieslesket.

Sosiaalivakuutusuudistukset vähensivät edel-
leen koyhyyttä. r']i' Neljännesvuosisadassa köyhien
osuus putosi I 1 o/o:sta lahes 2 o/o:rin. Ilman sosi-

aalipoliittisia ja verotuksellisia tulontasausjärjes-
telmiä koyhyys olisi alkanut lisääntyä 1970-luvun
jalkipuoliskolla, jos asiaa tarkastellaan suhteelli-
sen tulometodin avulla. Metodia sovelletraessa

koyhia ovat ne, joiden tulot jäävät 50 % alle kes-

kimääräisen tulotason. Vuonna 1990 keskimää-
räinen tulotason raja oli 32 900 markkaa. Vastaa-

va raja oli vuonna 1966 laskettuna vuoden 1990
hintatason perusteella 27 000 markkaa.

Vaikka kOyhien määrä väheni, avuntarve ei hä-
vinnyt.t'' Viimesijaiseen toimeentuloturvaan, toi-
meentulotukeen, joutui vuonna 1990 turvautu-
maan yli 300 000 henkilöä, mikä on lähes 6 o/o

väestöstä. Eläkejärjestelmien parantuessa pääosan

asiakaskannasta muodostavat aikuistuvat nuorer.
Toisena osana toimeentulotukiasiakkaiden ydin-
ryhmään kuuluvat keski-ikäiset. Toimeentulo-
tuen saajista pääosa on yksinäisiä miehiä, joskin
varsin suuri osuus on myös yksinäisillä naisilla il-

man lasta. Yksinäisten henkilöiden osuus yhteen-
sä laskien on lähes kolme neljäsosaa.

Sosiaalihuoltolakiin perustuvaa toimeentulotu-
kea korotettiin kaksi kertaa 198O-luvulla. Samalla
tarjottiin kunnille mahdollisuus purkaa etuuksien
myöntämisen tarveharkintaa siirtymällä ns. toi-
meentulotuen laajennetun perusosan käyttöön,
joka sittemmin toteutettiin vuoden 1994 alussa

kaikissa kunnissa. Uudistus lahensi roimeentulo-
tukea sosiaaliavustuksiin. Toimeentulotuen yh-
teydessä on korostettu sen ennaltaehkäisevää vai-
kutusta. Kaikki kunnat eivät ole uudisraneer käy-
täntöjään toimeentulotuen myöntämisessä, koska
ne ovat pelänneet sosiaalimenojen kasvua.

Parhaillaan on meneillään kuntakohtaisia ko-
keiluja, joissa toimeentulotuen maksaminen on
siirretty eräissä tapauksissa Kansaneläkelaitoksel-
le. Varsin monia etuuksien maksatuksia on jo ai-
emmin siirretry kunnilta Kansaneläkelaitoksen
paikallistoimistojen tehtäväksi. Varsin monet
asiakkaista ovat sosiaalitoimen ja Kansaneläkelai-
toksen yhteisasiakkaita, joiden avuntarve aiheu-
tuu muiden järjestelmien etujen pienuudesta.
Vailla mitään tuloja avustetuista oli vain 21,7
o/o.»2 Jokapäiväisistä menoista selviämiseen riiträ-
mättömiä ansiotuloja oli 24,8 o/o:lla toimeentu-
lonsaajista. Lahes kaikkien muiden ongelmana oli
muiden sosiaaliturvaetuuksien riittämättömyys.

Toimeentulotukijärjestelmä paljastaa, paitsi eri
järjestelmien puutteet> myös ne ongelmatilanteet,
joista kansalaiset eivät selviydy ja joissa he eivät
saa riittävästi apua muista järjestelmistä. Avun
tarvetta lisäsivät sekä tietyt elinoloja koskevat
taustatekijät errä elämänhallintaan liittyvät sei-

kat.2'3 Vuonna 1990 kolmannes asiakkaista sai

apua lyhyen aikaa, kuukauden tai alle. Neljä kuu-
kautta tai pidempään avustettujen osuus oli 40
o/o. Näistä osa oli sellaisia, jotka voidaan lukea
sellaisiksi tilapäisasiakkaiksi, joiden avuntarve oli
lähinna a.ioittain toistuvaa, ei varsinaisesti jatku-
vaa.

Toimeentulotukiasiakkaiden perusteella voi-
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daan todeta, että 198O-luvulla perusongelmaksi
muodostui elämän epävakautuminen nuorten ja
heikosti ryömarkkinoihin sidotun keski-ikäisen
väestön keskuudessa. Tämän väcstönosan ongel-
miin liitryy epävakauden lisäksi riittämättömät
tulot, sosiaalisten kontaktien vähäisyys seka pi-
dempi tai lyhytaikaisempi elämäntilanteiden hal-
linnan vaikeus. Tütkimusten mukaan lähes kaksi
kolmannesta asiakkaista oli sellaisia, joiden ongel-
mien ratkaisemiseen taloudellinen tuki ei yksin
riittänyt.

Viime vuosikymmenen merkittävät uudistuk-
set koskivat myös sosiaalipalveluita. Vuonna
l9B4 astui voimaan sosiaalihuoltolaki, joka kor-
vasi aiemman huoltoapulain ja sosiaalihallinto-
lain. Lakiuudistukseen liittyi uusi valtionosuus-
järjestelmä, joka tasa-arvoisti sosiaali- ja terveys-
toimen valtionosuuksien suhteen ja yhdenmu-
kaisti pirstaleista valtionapujärjestelmää. Luon-
teeltaan lakiuudistus oli ns. puitelakeja, jotka
säännöttävät toimintaperiaatteet, tehtävät ja teh-
tävien toimeenpanon. Kunnallinen sosiaalitoimi
sidottiin valtiolliseen suunnittelujärjestelmään.
Suunnittelujärjestelmän kautta määritettiin yksi-

ryiskohtaiset tavoitteet ja niiden toteutuminen.
Valtio ohjasi sosiaalipalveluiden rakentamista ja
toteuttamista, jotta kansalaiset maan eri osissa ei-
vät ajautuisi eriarvoiseen asemaan laadukkaiden
palveluiden saamisessa.

Varsin pian uudistusta kritisoitiin byrokraatti-
suudesta ja siitä, että se kavensi kunnallista itse-

hallintoa. Valtionosuusjärjestelmää uudistettiin
myöhemmin siten, että vuodesta 1993 alkaen
kunnat voivat aiempaa itsenäisemmin määrätä
valtionosuuden käytöstä ja toiminnan painopis-
teestä. Samalla kuntien toimintaa rajoittava suun-
nittelu- ja ohjausjärjestelmä purettiin. Valtion-
osuudet maksetaan kunnille yhtenä summana.

Sosiaalihuoltolaki johti hyvinvointipalvelujär-
jestelmän laajenemiseen ja sitä toteuttavan henki-
löstön enenemiseen. Uusia virkoja perustettiin
198O-luvulla noin 50000. Lakiuudistukseen si-

sälryi myös säädökset henkilöstön päteqysvaati-
muksista. Ensimmäisen kerran sosiaalilainsäädän-
nössä mainittiin sosiaalityö ja sosiaaliryöntekijä
sekä heidän pätevyysvaatimuksensa. Sosiaaliryö
määriteltiin sosiaalipalvelun alueeksi, jota toteut-
taa säädetyn koulutuksen saanut henkilöstö. Pä-

tevFysvaatimuksia koskeva säädös jäi voimaan
kuntien itsemääräämistä lisänneen valtionapu- ja

suunnittelujärjestelmän uudistuksen jälkeenkin.
Pätevlysvaatimuksien vuoksi sosiaalityöntekij öi-
den yliopistollista koulutusta laajennettiin voi-
makkaasti. Nykyisin sosiaalityön koulutuksesta
huolehtii kahdeksan yliopiston laitosta .ia kaikki
sosiaaliryöntekijät koulutetaan yliopistoissa.

Sosiaalihuollon kokonaisuudistuksen Iisäksi

uudistettiin varsin monia sosiaalihuolloin erityis-
ryhmiä koskevia lakeja. Uusi lastensuojelulaki as-

tui voimaan vuonna 1984. Se lisäsi lapsen itse-
määräämisoikeutta hanta koskevissa asioissa ja
korosti lapsen edun huomioonottamista ratkai-
suissa. Vammaispalvelulain ensimmäinen vaihe
astui voimaan vuonna 1988. Lain tarkoituksena
on edistää vammaisen elamää yhdenvertaisena
yhteiskunnan jäsenenä.

Lain perusteella vammaisen on mahdollista
saada taloudellista tukea ja palveluita, jotka lievit-
tävät vamman aiheuttamia haittoja ja esteitä. Pal-
veluina voi saada lain perusteella sopeutumisval-
mennusta, kuntoutusta, henkilökohtaisen avusta-
jan, apuvälineitä, asunnon muutostöitä, asun-

toon kuuluvia tarpeellisia laitteita ja välineitä.
Talla vuosikymmenellä palveluina on vuodesta
1992 alkaen annettu kuljetusapua ja asumispal-
veluita. Muita tarvittavia tukipalveluita kuntien
tulee järjestää vuodesta 1994 alkaen Tirkipalve-
luihin kuuluvat yhteiskuntaelämässä tarvittavat
tulkkauspalvelut ja muut kommunikaation sel-

ventämismenetelmät, joita vaikeasti kuuro- ja nä-
kövammaiset tarvitsevat.

Uudistuksen kohteeksi otettiin myös hajanai-
nen ja puutteellinen kuntoutusjärjestelmä. Kun-
toutuslainsäädäntö astui voimaan vuoden 199 I
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Kuntoutusloinsöödöntö uudistui vuonno
\1991 . Kuntoutuksen tovoitteeksi osetet-
tiin konsoloisten oktiivin elömön yllapita-
minen io ennenoikoiselle elökkeelle siir-
lymisen vöhentöminen, jotto turvotoon
lyövoimo tuleville vuosille. Kuntoutusloin-
söödönnössö korostuivot uudenloinen
polveluoiottelu 1o yksilölliset sosioolipo-
liiltiset rotkoisut. Kuntoutuksen myöto so-
sioolipolitiikosso siirryttiin menetysten
korvoomisesto sosioo/isiin investointeihin
yksilön tulevoisuutto oiotellen. Kuntoutus-
vironomoiset toimivot yhteistyössö mui-
den hyvinvointipolveluito tuottovien toho-
jen, kuten koulu-, terveydenhuolto- io työ-
voi moholli n non konsso.

Iokakuussa. Kuntoutuksen tavoitteeksi asetettiin
kansalaisten aktiivisen elämän yllapitaminen ja
ennenaikaiselle eläkkeelle siirtymisen vähentämi-
nen, jotta turvataan tulevien vuosien työvoima.
Perinteisen kuntoutuksen ohella kuntoutuslain-
säädäntö sisältää toimintamuotona ryökykyä yllä-
pitdvän toiminnan. Se on eräänlaista varhaiskun-
toutusta, joka tähtää ryöntekijän työn suoritus-
valmiuksien säilyttämiseen. Toimenpiteiden koh-
reet seulotaan pitkaaikaista kuluttavaa ryörä teh-
neiden ja runsaasti työterveyspalveluita käyttänei-
den ryönteki.iöiden joukosta.

Kuntoutuslainsäädännössä korostui uuden-
tyyppinen palveluajattelu. Lainsäädäntö velvoit-
taa kuntoutusviranomaiset yhteystyöhön muiden
hyvinvointipalveluita tuottavien kanssa. Näitä
ovat mm. koulu-, terveydenhuolto- ja ryövoima-
hallinto. Yhteistyötä varten tulee perustaa paikal-
lisia, alueellisia ja valtakunnallisia yhteisryöelimiä.

Toisaalta kuntoutuslainsäädäntö korostaa asia-

kasta aktiivisena toimijana, kuntoutujana, esi-

neellistetyn kohteen, kuntoutettavan sijasta.

Lainsäädännön valmistelussa on otettu huomi-
oon se kritiikki, joka kohdistettiin sosiaalipalve-
Iuihin 198O-luvun lopulla. Tüolloin arvosteltiin
sosiaalipalveluita siitä, että ne eivät toimi ihmisten

tarpeet lähtökohtanaan, vaan palvelut edustavat
lainsäädännön sovellutusaluetta. Palvelut toimi-
vat kritisoijien mukaan kaavamaisesti ja jäykästi

yksil<illisyyden ja joustavuuden sijasta.
Sinänsä sosiaalipolitiikkaan ja sen kehittämis-

nopeuteen eivät suomalaiset ole suhtautuneet
kriittisesti. Tirtkimusten valossa sosiaalipolitiik-
kaa voi pitää legitiiminä, yleisesti kannatusta saa-

vana yhteiskuntapolitiikan osa-alueena. Tämä
seikka ilmenee niistä tutkimuksista, jotka ovat
analysoineet kansalaisten asennoitumista sosiaali-
politiikkaan ja sen kehittämisnopeuteen.

TAULUKKO 3.20

Su h tautamin e n s o s iaa lituru an b e h ittämisno p eute e n
uuosina I975-I991 %."4
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Vuodesta 1950 vuoteen 1990 sosiaalipolitiikan
rakentaminen jatkui lähes keskeytyksettä. Tänä
ajanjaksona keskimääräinen sosiaalimenojen reaa-

lincn kasvu oli noin B o/o vuodessa. Nopeimmin
menot kasvoivat vuosina 1965-76. Mutta vielä
1 98O-luvulla, jolloin muualla Euroopassa käytiin
keskustelua hlwinvointivaltion kriisistä, meillä
jatkettiin hyvinvointivaltion rakentamista. Siten
ei ole yllättävää, että suomalaisten sosiaalipoliitik-
kojen kriisikeskustelu tuntui ontolta ja epäuskot-
tavalta. Yllättävä käänne oli kuitenkin edessä.

Vuoden 1990 jälkeen sosiaalipolitiikka on ollut
kritiikin kohteena laman vuoksi. Sen menoja on
vaadittu leikattavaksi ja niiden leikkaaminen on
aloitettu. Samanaikaisesti kuitenkin palveluiden
ja etuuksien kysyntä lisääntyi huoltosuhteen kas-
vaessa. Vuonna 1961 ryöelämässä ja sen ulkopuo-
lella olevien määrät olivat lähes yhtä suuret, hie-
man yli 2 mllj. henkilöä, eli yksi henkilö työelä-
mässä "huolehti" yhden ryöelämän ulkopuolella
olleen toimeentulosta. Vastaava suhde alkoi voi-
makkaasti heiketä 199O-luvulla. Vuonna 1994
kaksi tyoelämässä olevaa huolehti kolmen työelä-
män ulkopuolella olevan toimeentulosta. Suuren

ryöttömyyden ja väestön ikääntymisen vuoksi

ryöelämän ulkopuolella olevien määrä on noussut
lahes 3 miljoonaan ja ryöelämässä olevien määrä
laskenut noin 2 miljoonaan.

Lama yllatti suomalaisen yhteiskunnan ennen
kuin hlvinvointivaltion hienosäätö saatiin val-
miiksi. Edessä on uusi aika. Sosiaaliturvaan ja
-palveluihin jäi määrällisiä ja laadullisia aukkoja.
Nopeasti ikaäntywän yhteiskunnan väestö tarvit-
see seniorikansalaisilleen suunnattuja palveluita.
Erityisen nopeasti kasvaa vanhempien ikäryhmien
osuus. Laitoskeskeisen sosiaalipalvelujärjestelmän
purkaminen edellyttää asumispalveluiden ja eri-
laisten tukipalveluiden järjestämistä. Näitä palve-
luita tarvitsevat ikäänty'vien lisäksi eriryisesti lai-
toksista kotiutettayat mielenterveysongelmista
kärsivät ja kehirysvammaiset seka ikaanryvien
vanhempien Iuona asuvat kehitysvammaiset.
Vammaispalvelujär.iestelmän rakentaminen on
vielä kesken. Puutteita on myös muilla alueilla.

Lama ja suuri työttömyys ovat paljastaneet va-
kavia aukkoja seka ryöttömien että nuorten toi-
meentuloturvassa. Työttömien ja nuorten osuus
toimeentulotukiasiakkaista on noussut, mikä
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Lomo yllötti suomoloisen yhteis-
kunnon ennen kuin hyvinvointi-
voltio sootiin volmiiksi. l980lu-
vun kosvun vuodet kööntyivöt
1990-luvun olusso loskuun. Lo-
mon seuroukseno sosioolipoli-
tiikko on ollut kritiikin kohteeno.
Sen menoio on voodittu leikono-
voksi io niiden leikkaominen on
oloiteltu. Supislusloimenpiteet
ovot kohdistuneet koikkiin vöes-
töryhmiin, mutlo suhteellisesti
kovimmon hinnon toittuneesto
kasvusto ovot moksoneet työttö-
möt, ioiden möörö soovutti vuo-
den 1993 lopusso puolen mil-
joonon roion. Lomoon pöottyi
ko sv uho ku i se n so si ool i pol i ti i ko n
yksi voihe. Edessä on uusi aiko.
Kuvosso Murrostorsloin mielen-
osoittolio morroskuusso I 993.
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osoittaa muun sosiaalipolitiikan aukollisuutta.
Nuoret ovat erityinen haaste sosiaalitoimelle

myös sikäli, että heidän ongelmansa eivät ole aina
ratkaistavissa pelkalla toimeentulotuella. Heidän
vaikeutensa johtuvat usein koulutuksen kesken-
jäämisestä ja työmarkkinoiden edellyttämien am-
mattitaitovaatimusten puuttumisesta. He tarvit-
sevat sosiaalitoimen ja muiden palvelujärjestelmi-
en yhteisryönä toteutettua sosiaalista kuntoutusta
ja ammatillista koulutusta. Omia eriryisiä haastei-
ta nousee sosiaalipolitiikalle lisäksi yhteiskunnan
muutoksista ja kansainvälisrymisestä sekä hakeu-
tumisesta EU:n eli Euroopan Unionin yhteyteen.
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I HUOLENPIDON UUDET JAOT
HAHMOTTUVAT

Sosiaalisen työn juuria

1800-luvun lopulla suomalaisten sosiaalinen tur-
vattomuus sai yhä uusia ilmenemistapoja. Uu-
denlaisten puutteiden ja katkosten ilmaantumi-
seen vaikuttivat toimeentulon ehtojen muuttu-
minen, uudet moraaliset ihanteet sekä yhteisölli-
sen huolenpidon uudelleenorganisoiminen. Syn-
tynyttä sosiaalista turvattomuutta kuvattiin mo-
nella eri nimella. Puhuttiin esimerkiksi villiinry-
neiden lasten ongelmasta, rahvaan äitien tietä-
mättömyydestä, hygienian puutteesta, köyhien
huonosta moraalista, juoppoudesta ja pahanta-
paisesta elämästä.

Maanvuokralain tai työväenvakuutuksen kal-
taiset ryhmäkohtaiset massareformit olivat yriryk-
siä vastata julkisesti tunnustettuihin sosiaalisen
turvattomuuden ilmi<;ihin. Ne kattoivat kuiten-
kin vain pienen osan uuden turvattomuuden
monista ulottuvuuksista, koska ne keskitryivät
toimeentulon ja työvoiman turvaamiseen. Sa-

maan aikaan ilmeni puutteita myös köyhien,
avuttomien ja poikkeavien hoidossa, ohjauksessa
ja moraalisessa kontrollissa, ja niihin vastattiin
kokonaan toisin - eli paikallisin ja tapauskohtai-
sin keinoin. Niistä tuli sosiaalisesti valistuneiden
kansalaispiirien harrastuksen kohde ja organisoi-

tumisen tarkoitus. Yhdessä samaan aikaan tehos-
tuvan julkisen vaivais- ja koyhainhoidon kanssa

ne olivat alku sille, jota seuraavassa nimitetään
sosiaaliseksi ryöksi.

Sosiaalisen ryön käsite ei kuulunut 1800-luvun
lopun sanastoon, vaan aikalaiset nimittivät sitä
ajan ja toiminnan alan mukaan vaihdellen. He ei-
vät mieltäneet sitä kokonaisuudeksi, vaan toisis-
taan erillisiksi ja eri syistä välttämättömiksi käy-
tännöiksi.' Tässä sosiaalinen työ ymmärretään
yhteiskunnalliseksi toiminnaksi, jolla pyritään
ratkaisemaan ihmisten arkielämässä ilmennyttä
sosiaalista turvattomuutta (esim. hoidon, toi-
meentulon tai kontrollin tarvetta) tapauskohtai-
sesti. Sosiaalista työtä on tehcy ja tehdaan ainakin
itseavun, vapaaehtoisryön ja useiden ammatillis-
ten nimikkeiden (esim. sosiaaliryö) alla. Käytän-
nössä se on koyhien, avuttomien ja poikkeavien
avustamista, huolenpitoa ja ohjaamista, josta
huolehtii muu kuin oma perhe. Mutta miten tä-
hän, muusta elämänmenosta eriyryvään sosiaali-
seen tehtäväalaan oikeastaan päädyttiin?

1890-luvulle tultaessa oli sivisryneistön piiris-
sä tunnustettu tosiasia, että sosiaalista ryötä pitää
kehittää. Yhdeksi puheenaiheeksi nousi kysymys
naisten osallistumisesta köyhäinhoitoon, silla
naisten h1wäntekeväisylrstyö oli jo vakiintunut so-
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siaalisen ryön muoto. Keskustelu huipentui
Zachris Topeliuksen vuonna 1892 huomiota he-
rättäneeseen vetoomukseen sivistyneistön naisille.
Raamattuun viitaten hän perusteli:

". . . sinä, ennen muita, olet luotu rakkautta ja
Iaupeutta varten, sentähden että sinä, paremmin
kuin muut, voit lohduttaa kurjia, nostaa langen-
neita ja virvoittaa ruumiiltaan ja sielultansa voi-
mattomia, sentähden tulen nyt sinulle, joka voit
kokonaan antautua rakkaudellesi. Minä kutsun
sinut uusia velvollisuuksia täyttämään Jumalan ja
rakkauden palveluksessa. Tahän saakka olet men-
nyt kärsivän lähimmäisesi luokse yksin ja huo-
maamatta. . . Nyt pyydan sinulta uutta uhrausta,
sitä että esiinnyt kaikkien näkyvissä samalla ul-
juudella ja samalla kieltäymyksellä. Myötävaikuta
kriyhainhoidossa!"

Topelius jatkoi vetoamalla naisten luonnollisi-
na pitämiinsä ominaisuuksiin lujuuteen, vaka-
vuuteen, lempeyteen, lamminsydamisyyteen ja
äidillisyyteen. Vaivais- ja koyhainhoidon a.ian-

kohtaisin työvoimakysymys liitryi koyhaintalojen
johtamiseen. Vaivaishoidon tarkastaja oli toden-
nut käytännössä, miten siisteys, järjesrys ja asuk-
kien hoito oli parempi naisten johtamissa laitok-
sissa. Johtajan tehtävän havaittiin vaativan nais-
ten taitoa - kykyä taloudenpitoon ja huolenpi-
toon. Niinpä Topelius omisti loppuosan vetoo-
muksestaan sivistyneille naisille koyhaintalojen
johtajattarina. Johtajattaren pientä palkkaa hän
kommentoi näin:

"He (naiset) ovat niiden kaltaiset, .fotka rau-
hassa elävät suuren elinkoron turvissa ja joiden ei

tarvitse kaivata juomarahaa vaivastaan. Yksinään
ei heidän myöskään tarvitse olla. Jumalansa on
heillä aina, ja kenties on heilla lisäksi kciyhainta-
lossa tai sen ulkopuolella, ystävä, jolle voivat us-
koa ilonsa ja surunsa. Täikka valitsevat he lempi-
lapsen, nuoren tahi vanhan, hoidokkaittensa jou-
kosta, köyhän, puutteesta ja turmiosta pelastetun
ihmislapsen, jolle he ovat kaikki ja joka on heille
kylläksi."'

Topelius laati vetoomuskirjoituksen vaivaishoi-
dontarkastaja G. A. Helsingiuksen monien pyyn-
töjen jälkeen. Kirjailija ei itse ollut koyhainhoi-
don alaan perehrynyt ellei sellaiseksi katsota hy-
väntekeväisyystyötä, jonka uranuurtaja hän oli.
Sen sijaan hän oli lehtimiehenä esiintynyt nais-
asian puolestapuhujana. Hän kirjoitti naisyhdisrys-
ten välttämättömyTdestä jo silloin, kun niiden
perustaminen oli vasta idulla. Lisäksi hän toimi
Helsingin Fruntimmersftireningenin pitkaaikaise-
na sihteerinä ja naisyhdisrylaen vaikuttajahahmo-
na.r Ei siis ollut sattuma, että vaivaishoidontar-
kastaj a kaanryi ryövoimaongelmassa Topeli uksen
puoleen. Vetoomus oli tarkastajan mielestä tulok-
sellinen - muistelmissaan hän luonnehtii sitä
käannekohdaksi naisten osallistumisessa koyhain-
hoitoon.a

Kirjailijan sanat kertovat sivistyneisrön miehen
käsiryksestä naisen paikasta ja palkasta julkisessa

koyhainhoidossa. Samalla kirjailija ilmaisi jo pit-
kään naisten ja miesten tietoisuutta ja keskuste-
luja orientoineen ideologian, naisen "kutsumuk-
sen", jonka tärkein toteuttamisen paikka oli per-
heessä, lasten äitinä ja aviovaimona. Julkisen ke-
hotuksen tarkoitus oli naisten perhevastuun laa-
jentaminen hyväntekeväisyyden lisäksi k<;yhain-
hoitoon. Samalla se vahvisti ja julkisti sosiaalialal-
le muotoutumassa olevia sukupuolten suhteita.'

Keskustelu naisen paikasta koyhainholdossa ei

ollut sinänsä uutta. Naisten osallistumincn vai-
vaishoitolautakuntien työhön tuli julkisen kes-
kustelun kohteeksi jo vuonna iBBB, jolloin por-
varissääry teki ehdotuksen, että naiselle myönnet-
täisiin oikeus tulla valituksi vaivaishoitohallituk-
sen jäseneksi. Ehdotusta perusteltiin sillä, että en-
siksikin avustava tehtävä sopisi naiselle hyvin ja
toiseksi se olisi yhteiskunnan kannalta hyödyllistä.
Asiaa pohdittuaan senaatin talousvaliokunta pää-
ryi myönteiseen kantaan. Sitä perusteltiin edellis-
ten lisäksi niilla kokemuksilla, joita naisille oli
karttunut h1väntekeväislysryössä sekä naisten ko-
titalouteen liittyvilla taidoilla, joilla oli merkitystä
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Oululoinen sonomolehtimies io tinkimötön suomoloi-
suusootteen puolestopuhujo Konrod Fredrik Kivekös
(l 847 - I 9l B) iulkoisi vuonno I 9l 0 yksityiskohtoisen
se/osfuksen sokso/oisesfo Elberfeldin iöriestelmöstö, io
hon hön oli köynyt poikon pööllö tutustumosso. Kivek-
köön horrosfuksiin io lehtikirioitusten oihepiireihin kuu-
luivot sekö roittiusliike ettö köyhöinhoito, joillo fenno
maanit pyrkivöt sivistämään rohvosto. Runsooseen vo-
pooehtoisten klyhainkoitsiioiden köyttöön perustunut
Elberfeldin kayhainhoitoiöriestelmö otetliin ensimmöise-
nö köynöön iuuri Oulusso vuonno 1895 sen pitköoikoi-
sen köyhöinhoidon esimiehen, K. F. Kivekköön iohdol-
lo.

vaivaistalojärjestelmän toimeenpanossa. Oikeu-
den olla jäseniä saivat 25 vuotta täyttäneet nai-
mattomat naiset, eronneet ja lesket. Avioliitossa
elävät naiset jäivät kuitenkin tätä oikeutta paitsi."

Topeliuksen kiinnostus naisten asemaan ja hy-
väntekeväisyFteen oli kiinteä osa hänen ja monien
muiden sivisryneistön jäsenten isänmaallista qat-
telua. Keskustelu naisten as€masta koyhainhoi-
dossa oli sivujuoni suuremmassa pro.iektissa, jolla
sääry-yhteiskunnan kollektivismissa eläneitä ih-
misia ohjattiin uudenlaisen yhteiskunnan ja kan-
sallisvaltion jäseniksi.' Uuden yhteiskunnan ideat
suomalainen sivistyneistö sai Euroopasta, johon
silla oli kiinteät kulttuuriset yhteydet. Uusi yh-
teiskunta rakentui perheen, kansalaisyhteiskun-
nan ja valtion kolminaisuudelle. Siinä naisen

paikka oli keskeinen, sillä perhe, lastenkasvatus ja
sivisrynyt äitiys olivat sekä yhteiskunnan että val-
tion moraalinen perusta.

Suomessa tämän ajattelun tunnetuin kehittäjä
oli J. V Snellman. Hänen mukaansa perhe yllapi-
tää valtiota opettamalla lapsille oikeat tavat ja ar-
vot. Naisten tehtävä on kasvattaa kunnon kansa-

Iaisia palvelemaan yhteiskuntaa ja valtiota. Sivis-

tyneestä äidistä tuli ajan naisihanne.u Ajattelun
muuros vaikuri mytrs kasiryksiin lapsuudesta, jo-
ka alettiin erotraa muusta elämänkaaresta ja vaati
erityistä huolenpitoa. Tata taustaa vasten oli
myös valtion ja kansalaisyhteiskunnan edun mu-
kaista, että perhe onnistui sille annetun tehtävän
suorittamisessa. Se oli myös perustelu suojella
perhettä ja vaalia lastenkasvatuksen onnistumista.
Perheen tukemisesta tulikin kciyhainhoidon kes-

keinen periaate ja lastenkasvatuksesta sekä äitien
valistamisesta uusi naisten työala. Kuten füp.-
liuksen sitaatti osoitti, naisten perhekeskeiset tai-
dot haluttiin laajentaa koskemaan myös muita
aloja.

Sivistyneistön pyrkimyksenä oli sivistää koko
kansa valtiokansalaisiksi ja suomalaiskansalliset
ihanteet omaksuneiksi. Kansallisvaltion olemassa-

olon välttämätön ehto oli terve ja vahva väestö.
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Sivistyneistö uskoi, että se saavutettaisiin valis-
tuksella ja kasvatuksella. Ajatus perustui 1800-lu-
vun tieteellisiin löytöihin bakteriologian, laake-

tieteen, hygienian, rotuopin, pedagogiikan ja so-

veltavan juridiikan alueilla. Aikalaisten ajatteluun
vaikutti voimakkaasti lääketieteen edisrys tautien
ehkäisemisessä. Ehkäisyn ideasta kasvoi suoras-
taan ideologia, joka pani ihmiset järjestäyrymään
liikkeiksi niin kansanterveyden kuin yhteiskun-
nallisen moraalin edistämiseksi. Ongelmaksi
määriteltiin ryöväen ja rahvaan tietämättömyys.
Oppimattomat äidit määriteltiin sekä uuden per-
heideologian että palkkatyön vaatimusten perus-
teella valistuksen tärkeimmiksi kohteiksi. Kun-
non vaimon piti kontrolloida lastensa ja miehensä

moraalia. Aitia valistamalla uskottiin voitavan
opemaa ryöläinen pitkalla tähtäimellä huolehti-
maan itsestään ja perheestään.

Autonomian aikana oli useita muutosprosesse-
ja, jotka vaikuttivat sosiaalisen työn vähittäiseen
hahmottumiseen. Huolenpito lasten hoidosta ja
kasvatuksesta muuttui poliittis-yhteiskunnallisis-
ta syistä tärkeäksi. Sen opilliset ja ideologiset pe-
rustelut olivat ajan katsannossa kiistattomat. Sa-

ma koskee rahvaan ja äitien sivistämistä, joka
miellettiin yhteiskuntamoraalin ja kansakunnan
vahvistamisen ydinkysymykseksi.

Toisaalla uudistettiin rapoja, joilla koyhia avus-
tettiin ja kontrolloitiin julkisesti. Kuntien itsenäi-
slyttä vaivaishoidon järjestämisessä kavennettiin,
ja valtio mursi päätöksillaan talonpoikaisyhteisö-
jen perinteitä huolehtia omista köyhistään. Myös
vaivaisuuden käsite muuttui. Vaivaishoidon
muurramisen koyhainhoidoksi mahdollisti julki-
sen hallinnon tehostuminen sekä kansalaisyhteis-
kunnan harrastama sosiaalinen ryö. Samalla uu-
sista toimintamuodoista alkoivat huolehtia ni-
mettävissä olevat vapaaehtoiset ja palkatut henki-
lot. Juuri tämä huolenpidossa ja avustamisessa ta-

pahtunut murros on perustelu, jolla voidaan
erottaa 1800-luvun lopulta alkaen sosiaalinen ryö
päivittäisestä elämänmenosta vähitellen eriyty-

väksi tehtäväalueeksi. Ajallisesti siirtymäkausi
vanhasta vaivaishoidosta sosiaaliseen ryöhön kesti
pitkalle 1900-luvun puolelle - siis vuosikymme-
niä.

Sosiaalisen ryön kehitrymiseen vaikuttavat mo-
net tekijät. Sillä on välitön yhteys ihmisten arki-
elämään, sen ongelmiin, jotka ovat alttiita esi-
merkiksi vaihteleville taloudellisille suhdanteille.
Vallitsevat arvot ja ideologia ovat muokanneet
työn ihanteita ja tavoitteita. Muutokset arvoissa
ovat heijastuneet sosiaalisen ryön normatiivisissa
vaatimuksissa. Sitä mukaa kuin tieto sosiaalisista
ongelmista, niiden tuloksellisesta ehkäisemisestä
ja syistä on lisäänrynyt, on tiedosta tullut tärkeä

sosiaalista työtä ohjaava tekijä. Sosiaalista työtä
organisoivilla tahoilla, valtion ja kuntien sosiaali-

toimen hallinnolla, sosiaalialan järjestöillä, am-
mattiyhdistyksilla sekä itseapuryhmilla on aina
ollut vaikutusta sosiaalisen ryön suuntiin ja pai-
notuksiin (kuvio 4. 1.).

Tällaiset moninaiset vaikuttajatahot mielessä

pitäen tarkastellaan seuraavassa sosiaalisen työn
historiaa kahta näkökulmaa painottaen. Ensim-
mäinen niistä on julkisen vallan ja kansalaisyh-
teiskunnan työnjako. Monet nykyään julkiset so-

siaalisen työn muodot ovat saaneet alkunsa va-
paaehtoisryönä. Koyhäinhoito on aina ollut jul-
kisen vallan harjoittamaa.' Se on vaihdellut eri
aikakausien lisäksi maaseudun ja asutuskeskus-
ten välillä. Maaseudun ja kaupunkien sosiaalinen
työ kehittyi eri tahdissa."' Toiseksi huomiota
kiinnitetään valtaan ja vallankäyttöön ihmisten
välisissä suhteissa. Sosiaalisen työn kohteena ole-
vien ihmisten kokemus ei ole yhteneväinen aut-
tajan tavoittelemien työn vaikutusten kanssa.

Hierarkkisuus on jyrkintä työn kohteiden ja te-
kijoiden välisissä suhteissa, mutta hierarkiat ovat
läsnä myös työntekijöiden keskinäisissä suhteis-
sa, sillä jo sosiaalisen ryön ensimmäisistä iduista
alkaen hallinnon ja käytännön työn välille synryi
esimerkiksi sukupuolten välistä jakoa myötäile-
viä eroja.
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KUVIO 4.1 . Sosiaalisen työn kehitykseen aaikuttaaat yhteiskunnalliset tehijAt.
Analyso itauat suhteet uahuennetut.

Tärkastelua jäsentävät tasot.

I tieto, ideologia

Ii toimintaaorganisoiva
taho

III toiminnan kohde

IV vhteiskunnan
rakennetekijät

Sosiaalisen työn pioneerit

i 90O-luvun ensimmäisille vuosikymmenille tul-
taessa sosiaaliseen ryöhön oli vihkiyrynyt jo mel-
koinen joukko suomalaisia. Vaivais- ja kciyhain-
talojen yleistyminen teki laitoshuollosta koyhain-
hoidon voimaperäisimmän menettelytavan. Köy-
haintaloja tai vastaavia oli vuonna 1918 toimin-
nassa jo 223." Jokainen talo tarvitsi johtqan ja
usein myös emännöitsijän ja työnjohtajan. Toi-
miin otettiin aluksi keitä sopiviksi arveltiin, mut-
ta kokemuksen karttuessa johtajia ja johtajattaria
pyrittiin pätevöittämään koulutuksella. Ensim-
mäinen kaksiviikkoinen koulutuskurssi järjestet-

tiin 1896lyväskylässä. Sille osallistui edustaja lä-
hes jokaisesta maan vaivaistalosta, yhtensä 117

henkiloa. Heistä 90:stä on lahempia tietoja: mie-
hia oli 34, naisia 56. Ilman koulutusta oli toi-
meen valittu 7. Miesten tavallisin koulutus oli
maanviljelyskoulu ja naisten kansakoulu, mutta
eniten koulutusta saaneet, lyseon tai kansakou-
lunopettajaseminaarin käyneet, olivat kaikki nai-
sia. ''

Vuoden lB79 vaivaishoitoasetuksen mukaan
kunta piti jakaa peräänkatsomus-alueisiin, joilla
kullakin yksi lautakunnan jäsen toimi peräänkat-
sojamiehenä. Köyhäinhoidon toimeenpano ta-
pahtui kentä.llä, k<iyhan kodissa. Kodeissakäynti
kuului lautakunnan jäsenille. Maaseudulla teh-
dastaajamien ulkopuolella tämä järjestely toimi
pääasiallisena huollon muotona ainakin 193O-lu-
vulle saakka. Siella valtaosan ryöstä hoitivat lau-

:)

tiede
oppi

ideologiot
liikkeet

voltio
kunto

konsoloisten
yhteenliittymöt

sosioolinen iyö

ihmisten orkielömö
- kotkoksineen

- normeineen

- tukiverkkoineen

tolous
potriorkootti
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takunnan jäsenet, miehet. Kaupunkilautakuntien
jäsenille peräänkatsomisen taakka tuli ylivoimai-
seksi. Kaupungeissa työhön alettiin kutsua yapaa-

ehtoisia koyhainkaitsijoita ja kodeissakävijöitä.
Hyväntekeväisyydessä kokemusta hankkinut

rouvasväki oli toimeen luonnollinen ja lisäksi il-
mainen työvoimareservi. Mutta jo vuosisadan
vaihteessa suurissa kaupungeissa ryhdyttiin mak-
samaan julkisista varoista palkkaa pienelle osalle
koyhaintarkastaj ia. Vaivaishoidon neuvoja olikin
vakuuttunut siitä, ettei enää tultaisi toimeen il-
man palkattuja tarkastusmiehiä, "joiden tulee ei

ainoastaan kayda itsekunkin tarkastusalueessa

asuvan apua nauttivan luona kotonaan, vaan
myöskin näistä käynneistä antaa vaivaishoitohalli-
tukselle kirj allinen selonteko. " "

Palkan maksaminen köyhäinavun saajien val-
vonnasta yleistyi hitaasti, koska kansalaisyhteis-
kunnan piirissä oli herännyt harrastus kOyhien
kaitsemiseen. Nationalismin lisäksi kansalaishar-
rastusta innoitti ja jäsensi Elberfeldin järjestelmän
ideologia ja muoto, jonka toi kaikkien ulottuville
seikkaperäisesti järjestelmää kuvaava suomen-
kielinen teos.'a Vaikka .iär.iestelmä otettiin virallises-
ti käyttöön vain osassa kaupunkeja, ajatus palkat-
tomien vapaaehtoisten käyttämisesta koyhain-
apua saavien kotitarkastusten ja kodinhoidon
neuvonnan suorittamiseen omaksuttiin useilla
paikkakunnilla jo ennen kansalaissotaa."

Harrasrus huipentui vuoden 1913 köyhäinhoi-
tokongressiin. Lähes 300 henkeä koonneen kon-
gressin kutsui koolle asiaa harrastavien vaikutus-

valtaisten kansalaisten ryhmä. Avaussanoissa lau-
suttiin mm. seuraavaa:

"Suomen kansa, niin pieni kuin se onkin maa-

ilman suurten joukossa, tahtoo kuitenkin kan-
sana elää. . . Mutta lopultahan kansa elää vain
niissä yksilöissä, jotka kansan muodostavat, jo-
kaisen yksilön työvoima lisää koko kansan voi-
maa, hänen suorittamansa ryö koko kansan suo-
rittamaa ryömäärää. Kuinka voisivat sellaiset yksi-
löt, jotka puute ja sairaus lyö maahan, joilla ei ole
elämän välttämättömimpiäkään tarpeita, kuinka
voisivat sellaiset yksilöt lisätä kansan aineellista ja

henkistä voimaa?. . . Täistelu puutteenalaisuutta
vastaan on sekin osaltaan taistelua Suomen kan-
san olemassaolon puolesta."'o

Kongressin tavoitteena oli saada yhä useampi
h1wäosainen suomalainen koyhan asiamieheksi,
mutta siten että han teki kansan pelastus- ja ra-

kennustyötä kurinalaisesti ja oikeita periaatteita
noudattaen. Kongressin ohjelma koostui hyvän-
tekeväisyyden ja kunnallisen k<;yhainhoidon yh-
teisryön periaatteiden selventämisestä. Jo samana

vuonna toisella ilmesrymisvuodellaan oleva Köy-
hainhoitolehti'? julkaisi valtion virkamiesten eh-

dotuksen kunnallisen koyhainhoito-ohjesäännön
malliksi, jossa palkattomat kaitsijat olivat osa

kunnallista koyhainhoidon järjestelmää. Kaitsijan
oikeudet ja velvollisuudet lueteltiin yksiryiskoh-
taisesti. Vielä kansalaissodan ja k<;yhainhoitolain
uudistamisen jälkeenkin palkattomat kaitsijat säi-

lyivät kaupunkien koyhäinhoitoryön perusjouk-
kona.

Toinen ala, jolla hallinto turvautui jo varhain
kaupunkien naisyhdisrysten apuun, oli huostassa

olevien lasten huolto. Naisyhdisrysten jäsenet tar-
kastivat kasvatuskoteja ja esittivät kantansa lapsen

huoltoa ratkaistaessa. Jo lBS0Juvulla tästä ryöstä
muotoutui kunnallisen lastentarkastajan luotta-
mustehtävä. Tehtävään valittiin, jos mahdollista,
koulutusta saanut nainen.'8 Hanelle valtio kehot-
ti ensimmäisenä asiakasryönteki.iänä maksamaan

korvausta kasvatuskotien tarkastamisesta. Tama

Vuoden I 9 I 3 köyhöinhoitokongressin koollekutsujot pi-
tivöt köyhöinhoitoo sekö konsoloisyhteiskunnon - erityi-
sesfl sen hyvöntekevöisyyttö horioittoneiden tohoien -
ettö voltion vostuulle kuuluvono osiona. Kongressin tor-
koitukseno oli näiden tohoien yhteistyön iäriestöminen
io kehittöminen. Toimeenponotoimikunnon kokoonpo-
noslo io kongressin ohielmosto köy ilmi, ettö noiset oli-
vot hyvöntekevöisyystyössö 1o kotitoloudesso honkkt
monso kokemuksen töhden törkeö neuvottelukumpponi
köyh i en o si oi den jörjestö m i sessö.
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kertoo työn poikkeuksellisen suureksi arvioidusta
merkiryksestä.

Valtion hallintoa tehostettiin I 900-luvun alus-
sa jakamalla maa kolmeen vaivaishoidon tarkas-

tuspiiriin, joihin kuhunkin perustettiin neuvojan
virka. Selvä enemmistö sosiaalisen ryön tekijöistä
toimi yhdisrysren tai koyhainhoitolautakunnan
vapaaehtoistyöntekijöinä, eikä kokonaismääristä
ole säilynyt täsmällisiä tietoja. Sen sijaan kunnal-
lisen koyhainhoidon hallintoa tutkittiin jo silloin.
Tehdyn selvityksen mukaan koyhainhoitolauta-
kuntien toimihenkilöitä, esimiehia ja jasenia, oli
vuonna 1917 yhteensa 4 657."'

TAULUKKO 4.I .

Kölhäinhzidon esimiesten ja jäsenten ammatti
uuonna I917

maanvilj elij ä, torppari, vuokraaja
muun ammatin harjoittaja
kasiryolainen
korkeampaa sivistystä saanut
liikemies, kauppias
ammatti tuntematon

75 o/o

B o/o

6 o/o

4 o/o

2 o/o

4 o/o

Vuosisadan alun suomalaisesta koyhainhoito-
politiikasta vastasi pääasiassa maata vilj elevä väes-

tönosa. Tirlos selittyy maalaiskuntien suurella
os uudella (9 3 o/o) k<;yhainho itoyhdyskun n is ta se-

kä maatalousvaltaisella ammattirakenteella. Selvi-
tyksen tekijä, köyhäinhoidon tarkastaja Juusela,
pahoittelee oppineiden ja ryöväen vähäistä osuut-
ta lautakunnissa.

Kunnan koyhainhoitoa johti esimies. Hänen
työnsä oli kunnallinen luottamustoimi, josta
maksettiin pienehkc; korvaus. Esimiesten rinnalle
alettiin suurimmissa kaupungeissa jo 1800-luvun
puolella palkata virkamies-toimitusjohtajia. En-
simmäinen virka perustettiin Tirrkuun lBB0.'?u

Esimiesten ammatti ei poikennut paljon koko
koyhainhoitolautakunnan ammattijakaumasta.
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TAULUKKO 4.2.

Kryhäinhoidon esimiesten ammatti auonna 1917

maanviljelijä, palstatilallinen
lukkari-urkuri
korkeamman sivistyksen saanut
ammattilainen
muun ammatin harjoittaja
opettaja
Iiikemies
kasiryolainen
ammatti tuntematon

57 o/o

8 o/o

7 o/o

7 o/o

3 o/o

3 o/o

3 o/o

12 o/o

Selviryksessä ei erotella maaseudun ja kaupun-
gin esimiesten ammatteja, mutta kaupunkien esi-

miesten joukosta mainitaan löyryvän esimerkiksi
professorin, maisterin, insinöörin ja leskirouvan.
Nainen esimiehenä oli harvinaisuus ja paljon po-
lemiikkia aiheuttanut kysymys. Vaivaishoidon
neuvoja, Eemil Tolosen'' kanta naispuheenjohta-
jakysymykseen oli selvä:

"Muutamissa kunnissa on kokeiltu naista köy-
häinhoitolautakunnan puheenjohtajana. Mikäli
tunnen, kokeilun tulokseen ei liene oltu aivan

ryyryväisiä. Tama on mielestäni täysin ymmärret-
tävissä. Kunnallinen koyhainhoito lienee pyrki-
nyt tälkiin muodostumaan liiaksi vapaan hyvän-
tekeväisyyden kaltaiseksi. Muistettava on, että
näilla kahdella yhteiskunnallisella huoltoryöllä on
melkoinen ero. Edellinen huoltoryö suoritetaan
pakollisina veroina kootuilla varoilla lain mää-
räysten mukaan, jalkimmainen vapaaehtoisilla
lahjoilla ilman mitään lain asettamia rqojaja vel-
vollisuuksia avun saajalle. Tästä johtuen kayhain-
hoitolautakunnan esimiehen toimi vaatii enem-
män kylmään järkeen perustuvaa harkintaa kuin
mitä naisella yleensä on. Poikkeuksia tierysti on."

Naisten osallistuminen vaivaishoitolautakun-
tien työhön puhutti. Valtion virkamiehet olivat
asian puolesta, sillä yhdessä vaivaishoidon tarkas-
tajan kanssa he näkivät lautakuntien lastenhuolto-
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tehtävän kannalta välttämättömäksi, että päätök-
sentekoon osallistui myös naisia. Kunnan miesten
kanta naisten päätöksentekoon osallistumiseen
oli lähes päinvastainen. Se pcrustui sekä entiseen
käytäntöön että äskeisiin kokemuksiin naisista

lautakunnan kokouksissa. Miesten mukaan nai-
set eivät osallistuneet lautakunnan ryöhön riittä-
vän aktiivisesti, tai jos osallistuivat, eivät toimi-
neet ".iärkiperäisesti" eli samoin periaattein kuin
miehet. Miesten mielestä naiset sekoittivat ko-
kouksia ottamalla esille vääriä asioita, puhumalla
esimerkiksi sinisilmäisesti köyhien puolesta.

Pohjimmiltaan kiistassa lienee ollut kysymys
sukupuolten välisten rajojen määrittelystä ja etsi-
misestä. Julkisen vallan haltijoina miehet sekä

houkuttelivat naisia alalle että asettivat tarkat rajat
naisten toiminnalle. Naisten ei ilmeisestikään ha-
luttu kaventavan miesten työmahdollisuuksia.
Toisaalta kysymys lienee ollut myös siitä, etteivät
naisten näkemykset olleet yhteensovitettavissa
paikallishallinnon miehisen perinteen kanssa.

Kahden hyvin erilaisin moraalisin normein ja int-
ressein toimivan maailman, kodin ja julkisen
hallinnon, yhteensovittaminen tuotti ristiriitoja,
joiden ratkaisemiseen kummallakaan sukupuolel-
la ei ollut demokraattisia keinoja. Niiden ratkai-
semiseen tarvittiin reviirikamppailuja, joiden tu-
Ioksena sukupuolten väliset jaot vakiintuivat.

Edella kuvattujen ryömuotojen lisäksi lasten-
huollossa ja -suojelussa orasti kansalaisten vapaan

yhdistystoiminnan virittämänä22 muitakin ryö-
muotoja: ensimmäiset lastentarhat perustettiin
Helsinkiin jo l880Juvun lopulla, eivätkä naisyh-
disrysten köyhille lapsille pitämät ryötuvat olleet
suurissa kaupungeissa harvinaisia. Nämä olivat
naisten töitä. Lastentarharyön uranuurtajat hank-
kivat alan koulutuksen Berliinissä. Ensimmäinen
kansanlastentarha olikin nimeltään Fröbel-laitos.
Lastentarhatoiminta levisi nopeasti. Koulutus
alalle alkoi jo 1B80-luvulla, ja jo vuonna 1912
toiminnan arveltiin kattavan useimmat kaupun-
git ja tehdaspaikkakunnat.'3

HUOLENPIDON UUDET JAOT HAHMOTTUVAT

Lasten hlvinvointia pyrittiin lisäämään myös
terveydenhuollon uudistuksin. Vuosisadan vaih-
teen tienoilla kuntiin alettiin katil<;iden lisäksi
palkata niin sanottuja kiertäviä hoitajia. Heilla oli
sairaanhoitajan koulutus, ja heidän tehtävänsä oli
ehkäisevän terveysvalistuksen levittäminen sekä

kotisairaanhoito. Silloisissa oloissa työ oli väistä-
mättä yhtä paljon sosiaalista kuin terveydellistä-
kin huolenpitoa. Lisäksi yksityiset yhdisrykset
toimeenpanivat esimerkiksi lastenhoidon neu-
vontaa kaupungeissa."

Myös kirkko teki sosiaalista työtä. Se jatkoi vä-
häosaisen avustamisen perinnettään. Vaikka viral-
linen vastuu koyhien hoidosta oli siirrynyt julki-

Vuosisodon olkupuolello oinoot koulutetut huolenpito
lyön ammottiloiset olivot diokonissot. He toimivot sekö
kirkon ettö kuntien polkollisino. Diokonisson työ oli sie-
lunhoidon lisöksi terveydenhoidollisto io sosioolisto. Ku-
vosso diokonisso So//i Koiovo (CaionusJ on l92}Juvullo
löhdössö so i ro sköyn nille.
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l,apinla[üen finnnan ll0y[älnlalossa
julistetaan

Iuilahllarun ia luüniollahn

lilmil
alaan perehtyneitten haettaviksi ensi
tulevan syyskuun 6 päivään mennessä
Köyhäinhoitohallltukselle osotetuilla
hakemuksilla, joihin on.liitettävä ha-
kijan mainetoditus ynnä muut mah-
dolliset todistukset. Toimista saa-
tavat palkkaedut ovat, paitsi vapaata
asuntoa ja ruokaa talon ruokavaroista,
johtajattarelle 500 mk. ja työnjohta-
jalle 600 mk. vuodessa. Toimet ovat
vastaanotettavat marraskuun I päivänä.
Erotessa on kolmen kuukauderr irti-
sanomisaika molemmin puolin nouda-
tettavana. Valitulle ei myönnetä oi-
keutta kieltäytymiseen.

Lapinlahdella 3 p. Elokuuta 1914.

II[y[ilu[ollolallllus.

lluuruiun Irilainn luimi
Perniön kunnan köyhäintalolla iln!oiletaan
täten mieluummin ammattitaitoisen nais-
henkilön haettavaksi ennen ensi syysk. li
päivää. Hakemukset palkkavaatimxksineen
ja suosituksineen lähetetään allekirjoitta-
neelle köyhäinhoitohallituksen esimiehelle.
Hoitajalle kuuluu vapaa asunto ja lämpö
sckä ruoka lailoksessa käytettävistä aineista,
jonka laittamiseen tulee hoitaiatr itse osaa
ottaa. Toimi on johtajattaren valvonnan
alainen. Ja tulee hoitaian myös siistiä hou-
rujen osasto. sekä tilaisuuden mukaan tehdä
käsitöitä Iaitoksen hyväksi. Toimi on vas-
laanotettava, jos mahdollista heti kutsun
saatua, mutta viimeistään I p ensi marrask.
Perniö elok. 13 p. 1914.

Karl Karlsson.
llllh Iärkl.

lepuan Uilla[e[ruule[üas,
: JePua. 

-Erikoisata: SÄHf VHUO.
PlEt{ VALMISTU§ vaivais-
taloja, sairaaloita, paranto-
loita ja kylpylailoksia vartsn.

Pyytäkää larjousla.

96 SöUDöinDoitoleDti !l:o 16 - 1914

,{ÖLLER, ENUIRLD & JnRNEFELT:
RSlnNnJo. JR TtUTOrr{rSTO, H ELSINKT.

Etelä Esplanadik. 2 Suomi yhtiön talo kauppatorin varrella.
: Puhelin9505 :--

Erikoisala: Kunnalliset asiat.

Oinista,at:

Axel Th. Möller IIJ. Enwald G. JärneleltLääDinsihieort Y&rotuom&rr' 
ilHitlfxflill,"tä1l-T,'Hf,.

Postiosote: Helsinki. Sähköosoite : Hj. Enwald, Helsinki.

Vesannon kunnan vaivaistalossa ilmoite-
taan siihen pätevien henkilöiden haetta-
vaksi ensi syyskuun 26 p'divÄi]f, mennessä
hallitukselta Palkkaa on 500 mk. vuo-
dessa sekä vapaa asunto ja täysihoito lai-
toksella löytyvistä ruokatarpeista, vaan ei
kahvia. Toirni orl vastaanolettava ensi
Marraskuun I päivänä. tlallitus pidättää
3 kuukauden irtisanomisajan toimesta mo.
lemmin puolin.

Vesannolla Elokuun 15 päivänä 1914.

Valvaishoitohallltus.

llailiuilaian lilmi

Iillaiallarun lillni

ll. u. ffiflffilfiltilr tilIlfltffit[rflil[

lluilainllnrun luimi
Vihdin kunnan kövhäintalon mielisairas-
osastolla iulistetaan'täten toimeensa amma-
tillisesti valmistuneitten haettavaksi tärnän
kuun aikana, Palkkaetuina seuraa:350 mk.
vuodessa, huone, Iämpö ia ialo, ylläpito
laitoksen ruokavaroista sekä kahden viikon
kesäloma. Kahden kuukauden irtisanomis-
aika molemmin puolin pidetään. Toimeen
on astuttava I p:nä lokak., eikä valittu
saa kieltäytyä. Hakemuksettodistuksineen
ja suosituksineen ovat tämän kuun ajalla
lähetettävä allekirjoittaneelle.

Vihdissä tol" 
-14.

J. O. Terho.
Os. Vihti & Hovi.

KVIINTZX
KYSYKAA

HAAPANIEMEN
VALSSIMYLLYN

hyviksi tunnettuja

illllllfillllIJI
H. §AA§TAMOINEN
:KUOPIO.:

Krr-\ll7 =!x

Viitasaaren kunnan vaivaistalossa ju-
listetaan hakukelpoisten haettavaksi
vaivaishoitohallitukselta ennen ensi
tulevan Syyskuun 15 päivää. Todistuk-
set palkkavaatimuksineen kuin myös,
kin papintodistus bvat lähetettävät vai-
vaishoitohallitukselle, Laitoksen puo-
lesia on vapaa asuntoj lämpö, valo
sekä ruoka laitoksessa olevista ruoka-
varoista. I(ahden kuukauden irtisa-
nominen molemmin puolin. Valitun
on toimeensa tultava heti kutsun saa-
tuansa. Viitasaarella Elok. 1l p.1914.

Vaivaishoitohallituksen puolesta.:

F. U. Biörkman.

jälkeläinen IBllhelm Ekmrn
tlelslokl. Laolnlahdenk. 13. Puh. 428.

Hautakiviä aina varastossa
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selle vallalle, ei se merkinnyt, että kirkko olisi sa-

malla menettänyt kristillisen vastuun kärsivistä
lähimmäisistä. Kristirylle vapaaehtoinen rakkau-
denryö, jollaiseksi sosiaalinen työ ymmärrettiin,
oli osa elämän normaalia kulkua. 18O0-luvulla
sen toteuttamistapa alkoi jäsentyä diakoniatoi-
meksi, jolla oli raamatullinen perustansa:

"Diakoni-sana merkitsee'palvelijaa' ja tehtä-
vänsä valvoa vaivaisten etuja. Diakonit ovat siis

seurakunnan valitsemia vaivaishoitajia, joten dia-
koniatoimi taas on sama kuin 'seurakunnallinen

vaivaishoito' . " '5
Ensimmäinen "palveluspiikoja' kouluttanut

laitos, Helsingin diakonissalaitos, aloitti jo 1867,
ja se oli samalla ensimmäinen opin väylä sosiaali-

seen työhön. Seurakunnissa diakonian hoitoa
varten perustettiin diakonissan virkoja, ja pian
koyhainhoidon valtiollinen johtokin antoi tun-
nusrusra heidän ryöstään kOyhain hyvälai. Myös
kaupunki saattoi palkata diakonissan "köyhäin-
hoitajattareksi".'o

Sosiaalisen työn tekijöiden määrä ja tehtävät li-
säänryivät voimakkaasti jo autonomian ajalla. Tä-
tä edisti työn kohteen ja tavoitteen selkiintymi-
nen: terve perhe ja vahva kansa itsenäisessä val-
tiossa. Samassa prosessissa asetettiin paikoilleen

monet sosiaalisen ryön periaatteet. Ensinnäkin se,

että huolenpito yhteiskunnan avuttomista, köy-
histä ja lapsista oli ensisijaisesti naisten ryötä. Toi-
seksi hyvää huolenpitoa piti antaa mahdollisim-
man monelle mahdollisimman vähin kustannuk-
sin. Kolmanneksi hallinnon ja huolenpitotyön
hierarkkinen, sukupuoleen sidottu suhde tasoitet-
tiin ylistämällä naisen ryötä naiskutsumuksen yh-
tenä yhteiskunnallisesti välttämättömänä osana.

Kutsumus vakiinnutti toiselle sukupuolelle tar-
koitettua paikkaa, sillä ensimmäisen sija julkisessa

oli jo hahmollaan. Naisten paikka määriteltiin
suhteessa siihen.

Oletettavasti aikalaisten mielestä ihmisten hoi-
don, kasvatuksen ja huolenpidon määrittyminen
naisten ryöksi oli yhtä luonnollista kuin kaiken
julkiseen liitrywän päätölsenteon, organisoinnin
ja taloudenpidon määrittyminen miesten työksi.

Ja sukupuolten välille vakiintuneen hierarkian
mukaan yhtä luonnollista oli, että naisten työ oli
askelta alempana niin palkassa kuin ryöhön sisäl-

t1vän vallan määrässä: lautakunta kontrolloi jä-

sentensä työtä, jäsenet puolestaan kaitsijoiden te-
kemisiä ja kaitsijat koyhia. Köyhäinhoidon tar-
kastaja Bruno Sarlin arveli, että näin luotaisiin
täydellinen j ärjestelmä.z'/

l900luvun ensimmöisino vuosikymmeninö polkottuo
henkilöstöö otettiin ennen koikkeo loitoshuollon tehtö-
viin, voivois- io kayhaintoloihin. Köyhöintoloio toi vos-
toovio oli vuonno l9l8 toiminnosso fo 223. Jokoinen
lolo torvitsi iohtoion 1o usein myös emönnöitsiiön io
työniohtojon. Toimiin otettiin oluksi keitö sopiviksi orvel-
tiin, multa kokemuksen korftuesso iohtoiio io johtojonorio
pyrittiin pölevöittömöön koulutuksello. Kuvosso vuonno
I 9 I 2 ilmestymisensö oloiftoneen Köyhöinhoitolehden il-
moitussivu vuodelto I 9 I 4.
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II SOSIAALISTA TYÖTA
LAIN, MORAALIN JA KASVATUKSEN KEINOIN

Kansalaissota lastenhuo llon ja laitoshuollon
käännehohtana

Sotien välisellä ajalla maatalousvaltaisten ja kau-
punkimaisten paikkakuntien sosiaalisen työn to-
teuttamistapojen erot olivat suuret. Seka valtion,
kuntien että kansalaisyhteiskunnan eri tahot li-
säsivät ponnistuksiaan. Niiden yhteisryö lisäänryi
ja keskinäistä ryönjakoa jouduttiin toistuvasti tar-
kistamaan. Sosiaalista ryötä koskevat ratkaisut
tehtiin tilanne tilanteelta kertyneen kokemuksen
varassa mutta uusien aatteiden ohjaamana. Tälle
ajanjaksolle on ominaista monien huoltotraditi-
oiden kohtaaminen sekä toisaalta kehirystä ku-
vaavien sosiaalipoliittisten tilastojen ja tutkimus-
ten vähäisyys. Seuraavassa tilastojen ja tutkimus-
ten puutteita paikataan sosiaalialan ryöntekijöi-
den, vapaaehtoisten ja asiakkaiden muistelmilla."
Muistelmat kertovat eri näkökulmista myöskin
ryön ristiriidoista - sen omimmasta olemuksesta.

Kansalaissotaan ajauduttiin vain muutama
vuosi köyhäinhoitokongressin jälkeen. Kongres-
sissa koko parempiosainen kansa pyrittiin valjas-
tamaan rahvaan sivistämiseen ja k<;yhien kaitse-
miseen. Sodan seuraukset jouduttiin kohtamaan
ilman valmistelevia toimenpiteitä: vuonna 1918
noin 5 200 perhettä, joissa oliyli 14 000 lasta, jäi
puutteellisen toimeentulon varaan toisen van-
hemman, yleensä isän, kuoltua. Täysorvoksi jäi
yli 1 000 lasta. Huoltoa vaille jääneistä alaikäisistä
yli 90 o/o oli sodan hävinneiden punaisten lapsia.
He olivat enimmäkseen kotoisin maan neljästä
eteläisimmästä ja elinkeinorakenteeltaan kehitry-
neimmästä läänistä. Suurin osa heidän perheis-
tään arvioitiin köyhiksi, joten perheiden omillaan
toimeen tuleminen oli hyvin epävarmaa pulan,

inflaation ja työttömyyden jäytämässä yhteiskun-
nassa.'e

Yhteiskuntarauhan takaaminen sekä välttämät-
tömimpien huollon ja toimeentulon tarpeiden
täyttäminen olivat sekä aineellisesti että moraali-
sesti valtava tehtävä valtiolle, kunnille ja kansa-
laisyhteiskunnalle. Sen vaikeutta korosti sota, joka
jakoi ihmiset voittajiin ja haviajiin poliittisesti,
mutta myös sosiaalisesti, kulttuurisesti ja ideolo-
gisesti. Mäarällisen ja ideologisen mittavuutensa
tähden huolto-ongelma särytti kaikkea kansalais-
sodan jalkeistä sosiaalista ajattelua ja toimintaa,
vaikka sodan tuottamat välittömät kärsimykset
olivatkin maantieteellisesti ja yhteiskuntaluokit-
tain keskitryneitä.

Nuoressa itsenäisessä valtiossa kansan yhtenäi-
syyden palauttaminen oli asia, josta sodan voitta-
neet eivät voineet tinkia. Yksi siihen sopiva väline
oli sosiaalinen rFö, eriryisesti lastensuojeluun liit-
tyneet tehtävät, sillä sodanjälkeisessä epäluotta-
muksen ilmapiirissä ei voitu ajatella, että parem-
piosaisia olisi saatu toimimaan vetoamalla vain
solidaarisuuteen hävinneitä kohtaan. Voittajat ja
haviajar vetäyryivät omiin leireihinsä. Ainakin so-

dan vakavasti runtelemilla paikkakunnilla elettiin
suorastaan kahdessa, toisilleen vihamielisessä
maailmassa. Epäluulo toista osapuolta kohtaan
syöpyi syvälle ihmisten mieliin. Esimerkiksi voit-
tajien ja koyhainhoidon viranomaisren suhrauru-
minen punaleskiin oli sodan pääqrtqrd. karjekästä,
leimaavaa ja katkeruuden säryttämää. Heti sodan
jiilkeen rajuimmissa kannanotoissa leskiä nimitel-
tiin jopa hirviöiksi, jotka saastuttavat lastensa sie-

lunelämän. Lisäksi §seenalaistettiin punaleskien
kodinhoito ja lastenkasvatus.r')

Sosiaalista ja ideologista jakoa on perusteltu
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autonomian aikana muotoutuneella suomalaisten
ihmiskuvalla, joka piti rahvasta ja ryöväkeä poh-
jimmiltaan lainkuuliaisina. Kun kuvassa ei ollut
kansankapinalle sijaa ja kun sotaan johtaneet ta-

pahtumat jäivät sodan molemmille osapuolille
käsittämättömiksi, saivat ihmisten eriarvoisuu-
teen perustuvat ajattelutavat hyvän jalansijan.r'

Niinpä voittajat selittivät sodan syitä yllattavilla
yksinkertaistuksilla hävinneistä. Sodan syitä etsit-
tiin esimerkiksi punaisten huonoista rodullisista
ominaisuuksista tai sivisrymättömyydestä. Jäl-
kimmäisen tosin uskottiin ratkeavan yleisellä op-
pivelvollisuudella. Ajan ilmapiirissä auttavan so-

siaalisen ryön kohteeksi sopivat punaisten lapset,
jotka olivat äitejään slyttömämmät kansalliseksi

onnettomuudeksi kutsuttuun tapahtumasarjaan.
Lisäksi lasten auttamista voitiin perustella isän-
maallisilla argumenteilla: punaisten lapset oli kas-

vatettava luotettaviksi ja lainkuuliaisiksi Suomen
kansalaisiksi. Epäiltiin, että kapinamieltä ja kat-
keruutta ei kitkettäisi ilman kunnollista kasvatus-

ta.
Lapsikeskeisyys toistui myös ryöväenliikkeen ja

erityisesti sen naisliikkeen ohjelmissa. Ne pyrki-
vät turvaamaan punaisten lasten kasvatuksen ryö-
väen arvoihin ja perinteeseen.32 Vaikka monet las-

tensuojelun, -hoidon ja -kasvatuksen yhteiskun-
nalliset idut olivat olemassa jo ennen kansalaisso-

taa, sota seurauksineen muutti niiden painotuk-
sia. Julkisen huolenpidon, kasvatuksen ja opetuk-
sen tarpeellisuutta ei kunnanisilläkään ollut
muuttuneessa yhteiskunnallisessa tilanteessa enää

perusteita kyseenalaistaa, vaikka niistä aiheutui-
kin kuluja. Julkisessa päätöksenteossa oli lopulta-
kin tullut aika siirtyä elatusnäkökannasta kasva-
tusnäkökantaan33, ryhtyä lujittamaan äidin ja
lapsen sidettä sekä tukemaan perhettä, vaikka
poikkeuksiakin yha oli (ks. seuraava luku).

Sosiaalitoimen valtionhallinto organisoitiin
uudelleen kansalaissodan alla. Valtiolla ei ollut
kovin paljon resursseja lievittää sodan seurauk-
siar', mutta sitä ei valtiolta odotettukaan. Valkoi-

set pitivät kansalaisyhteiskunnan vastuuta itses-

täänselvänä. Punaisten silmissä valtio oli voitta.ian

asialla ja siksi epäluulojen ja vihamielisyyden
kohde. Valtion ja teollisuuden taloudellisella tuel-
la sodan voittajapuoli perusti kansallisia yhdisryk-
siä punaorpojen auttamiseksi. Toiminnalla täh-
dattiin samalla kaikkien Suomen lasten terveyden
ja hyvinvoinnin parantamiseen.

Valtion ja kansalaisyhteiskunnan sosiaaliselle

toiminnalle muotoutuivat joustavarajaiset reviirit.

Jako kulki korjaavan ja ehkäisevän työn välillä.
Valtio ja kunnat perustivat lastenkoteja ja kun-
nalliskoteja, joiksi vaivais- ja k<;yhaintalo nimi-
tykset olivat vähitellen muuttumassart. Laitos-
huollon ensisijaisuus oli asetettu kyseenalaiseksi
jo 1900-luvun alussa, kun alettiin tiedostaa, että
perhe on yhteiskunnan perusyksikkö ja että per-
hesiteet ovat tärkeitä lasten terveelle kehirykselle.
Ajattelun muutos on kirjattu esimerkiksi vaivais-
hoidon uudistamista pohtineisiin komiteanmie-
tintöihin. Ne asettivat julkisessa laitoksessa anne-

tun huollon edelle kotiin annetun avustuksen se-

ka hoidon yksiryiskodissa.
Samanaikaisesti yksi kunnallinen huoltolaitos

pyrittiin eriyttämään: vuoden 1922 köyhainhoi-
tolaki ei enää tuntenut vaivaistalo-nimistä, kaikil-
le tarkoitettua laitostl.yppiä, vaan puhui kunnal-
liskodista. Kunnalliskodin sisällä hoidettavia piti
ryhmitella sukupuolen, iän, elämäntapojen ja

moraalin mukaan. Mielisairaille tuli järjestää oma
osastonsa ellei erillistä sairaalaa ollut käytettävissä.

Sen lisäksi kunnan piti perustaa lastenkoti, ellei
kaikkien lasten hoito ja kasvatus yksityiskodeissa
ollut mahdollista. YIi kaksivuotiaan lapsen pysy-

vän sijoittamisen kunnalliskotiin laki kielsi. Kol-
mas laitosty,yppi, joka kunnan tuli perustaa tai
hankkia osuus, oli työlaitos. Täustalla oli vaati-
mus panna elatusvelvollisuutensa laiminlyöneet
ja moraalisesti poikkeavat ryöllään korvaamaan
sekä oma että perheenjäsentensä elatus. Köyhäin-
hoidon naispuolinen apulaistarkastaja Elli Tävas-

tähti perusteli uutta laitosryyppiä näin:
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Voivoishoidon torkosteliio
G. A. Helsingiuksen pitköön
foivomo virkomies, noi spuo-
linen köyhöinhoidon opu-
lo i storko sto jo, e rikoi solo no
neuvojen onfominen sairoi-
den io losten hoidosso sekö
kosvitorhon jo kotitolouden
hoidosso, nimitettiin I 9l B.
Ko n sokoul u n o petlo j o n kou-
lutuksen soonut '1o myöhem-
min kokoomuksen kon-
sanedustoiono toiminut Elli

Useillo poikkokunnillo voivoistoloo oli vuosisodon olusso
olettu nimittöö köyhöintoloksi eikö vuoden 1922 köy-
hainhoitolokikoon enöö tuntenut voivoistoloo, koikille
ovun torpeesso oleville torkoitettuo loitosto. Loki puhui
kunnolliskodisto, fosso hoidettovot piti ryhmitellö suku-
puolen, iön, elömöntapojen jo moroolin mukoon. Mieli-
soiroille tuli iöriestöö omo ososlonso, ellei erillistö soi-
rooloo ollut köytettövissö. Kuvosso Ristiinon hoidokit
vuonno l9l B.

Tovosttihti (l 883 - l95l ) oli yksi ensimmöisistä voltion
keskushollinnon virkoon volituisto noimoftomisto noisis-
to. Kun hön 46-vuotioono ovioitui, oli hönen o'1on tovon
mukoon erotlovo io " siirryttövö yksityiselömöön".

"Jos koyhainhoitoa tahdotaan järkiperäisesti
kehittää jayhä enemmän toimia siihen suuntaan,
ettei apua anneta niille, jotka eivät sitä ansaitse,

vaan että päinvastoin koetetaan taivuttaa jokaista
ryökykyistä kunnan jäsentä ryöllään hankkimaan

oman ja perheensä elatuksen, niin on tähän mel-
kein välttämättömänä edellyryksenä se, että kun-
nalla on yksin tai yhdessä muiden kuntien kanssa

työ1aits5." r"

Vuoden | 9 22 lakän ki rj atut periaatteet, laitos-
ten eriyttäminen ja avohuollon ensisijaisuus, oli-
vat ensimmäinen irtiotto liberalistisesta, totaali-
sesta vaivaistalo- ja kuripolitiikasta. Tosin monet
kaupunkikunnat olivat kehittäneet huoltotoimin-
taansa tähän suuntaan jo 1890-luvulta alkaen. Ir-
tautumista edelsi kasiryskannan muutos: huolen-
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pitoa ja kurinpitoa ei enää voitu ajatella toteutet-
tavaksi samassa paikassa.

Huoltolaitosten perustamista kuntiin vauhdi-
tettiin valtionavulla. Työlaitoksista valtio esitti sa-

man näkemyksen kuin aikaisemmin vaivaistalois-
ta: laitoksista piti tulla hoidokkien ryc;lla, kurilla
ja järjesryksenpidolla itse itsensä kannattavia, jopa
kunnan koyhainhoitokustannuksia vähentäviä
yksikc;ita. Köyhäinhoitolain pyrkimys avohuollon
ensisijaisuuteen ei ainakaan huollonsaajatilastojen
perusteella toteutunut. Yksityiskotihoito väheni
jayh; useampien hoitoa jouduttiin antamaan lai-
toksissa. Vaikka perheiden hajottamista pyrittiin
välttämään, ei silti ollut tavatonta panna perheen
isää työlaitokseen suorittamaan joko rästiin jää-

neitä elatusmaksuja tai köyhäinhoitoavun kor-
vausta kunnalle. sT

Kuntien harjoittaman sosiaalisen työn paino-
piste oli lastensuojelussa. Ne panivat lisää rahaa

k<;yhainhoidon kotiavustuksiin, tehostivat las-

tenhuollon ja -hoidon valvontaa sekä tukivat las-

tenhuollon työntekijoiden koulutuksen aloitta-
mista. Julkisista toimenpiteistä ehkä merkittävin
oli kuitenkin kansakoululaitoksen vakiinnuttami-
nen sekä oppivelvollisuuden voimaan saattami-
nen vuodesta 1921. Kansakoulua perusteltiin sekä

lastensuojelullisilla että kasvatuksellisilla näkö-
kohdilla. Kansalaisyhteiskunnan lastensuoj eluoh-
jelma ei samassa määrin toistanut vanhoja muo-
toja, vaan etsi uusia uria. Virikkeet uusiin toi-
mintamuotoihin saatiin ulkomailta, jopa Yhdys-
valloista saakka. Yksiryinen lastensuojelutyö vas-

tasi lähes kaikesta ehkäisevästä työstä. Sen piirissä
on laskettu sotien välisellä kaudella olleen yli
52 000lasta."

Punaäidit, -oruot ja auiottomat lapset
työn kohteina

Vaikka voittajat pian lievensivät asenteitaan hä-

vinneisiin, kielteiset asenteet jäivät elämään huol-

topolitiikan perusteissa. Valkoisten orpojen ja les-

kien toimeentuloksi myönnettiin valtion eläke,
jonka markkamäärä riippui kaatuneen perheen-
elättäjän virka-asemasta. Punaisten toimeentulo-
huolto järjestettiin koyhainhoitona ja ensisijaises-

ti omassa kodissa. Jos sijaishoitoa tarvittiin, ko-
mitea suositteli punaorvolle kasvatuskotia ja vasta

toissijaisesti lastenkotia.r' Tähän järjestykseen vai-
kuttivat sekä poliittiset että taloudelliset syyt -
punaisten huoltoon pyrittiin löytämään halvin
voittaneiden arvomaailmaa vastaava vaihtoehto.
Lisäksi punaisten huolto - kuten muukin köy-
häinhoito - nöyrlytti avunsaajaa: avustusta sai

vain tarpeen mukaan ja sitä piti erikseen anoa

kunnalta, saaja menetti äänioikeutensa, oli vel-
vollinen korvaamaan saamansa avun ja sai yhtei-
söltään kunnanelätin leiman usein Ioppuiäksi.

Lisäksi avustusta seurasi kunnan lastentarkas-
tajan valvonta ja ohjaus, joka kohdistui niin avus-

tuksen käyttöön kuin kotielämän laatuun. Sosi-

aalihallitus kehotti kaikkia sotaorpojen huollosta
vastaavia kuntia valitsemaan las tentarkas t alan v al-
vomaan sekä perhehoitoon sijoitettujen että
omassa kodissaan hoidettavien punaorpojen kas-

vatusta. Lastentarkastajan oli määrä pitää "tarkas-

ti silmällä, että lasten huollosta tehtyjä sopimuksia
noudatetaan". Tärkastajan tuli olla "lastenkasva-

tusta ymmärtävä, mieluummin kasvatusopillista
sivisrystä saanut henkilö". Ohjeiden mukaan tar-
kastajan piti käydä kodissa vähintään kuusi ker-
taa vuodessa. Hänen piti tutkia kotikäynnein ja
naapuria kuulemalla miten lasta hoidetaan ja kas-

vatetaan, ohjata vanhempia kodin siisteydessä ja
lastenhoidon käytännöllisissä kysymyksissä sekä

tehda ehdotukset avustuksen lopettamisesta tai
hoitosopimuksen muutoksista.

Niiden punaleskien, jotka joutuivat kunnan
avun varaan, piti sosiaalihallituksen ohjeiden mu-
kaan allekirjoittaa hoitosopimus omassa huollossa

olevista lapsistaankin. Tätä sopimusta valvoi sit-
ten lastentarkastaja. Huoltovälikirjaksi kutsutulla
sopimuksella äiti sitoutui pitämään kodin puh-
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Konso/oissofo iötti iölkeensö löhes 5 000 punokoorti-
loisleskeo, joillo oli olle lS-vuotioito lopsio huollettovo-
noon. Kuvosso yksi heistö, tompereloinen viiden lapsen
öiti, Morio Virtonen työnsö ööressö l920Juvun o/usso.
Tompereello yli puolet punoleskistö kykeni huoltomaon
koikki lopsenso kotono. Siinö onnistuminen riippui työn
soonnisto, öidin terveydestö, tilopöisovusto sekö siitö,
oliko lopsisto opuo perheen leivön tienoomisesso.

Voltion virkomiesiohto ei vorsinkoon heti konsoloisso-
don jölkeen luottonut punoleskien holuun kosvottoo lop-
senso iscinmoollisiksi io lumoloo pelkööviksi. Niinpö so-
sioolihollitus pyrki siioittomoon punoorpolo huolellisesli
volittuihin yksityiskoteihin sodosto vöhemmön kärsineil-
le olueille, erilyisesti Etelö-Pohionmoolle jo Pohiois-So-
voon. Punoorpojen sijoitukset volkoisten kosvottikoteihin

1öivöt kuitenkin suunniteltuo vöhöisemmiksi, sillä puna-
/esket vosfusfivot niitö yksiluumoisesti.

taana, huolehtimaan lapsen flysisestä ja moraali-
sesta terveydestä, panemaan lapsen kansakou-
luun, opettamaan hänet ryön tekoon ja "samoi-

hin välttämättömiin kansalaishyveisiin kuin kan-
sakoulu". Niskuruudesta saattoi seurata kasvatus-

oikeuden menetys ja lasten huostaanotto.'n
Valtion tarjoamat vaihtoehdot punaorvolle oli-

vat siis koyhainhoidon kotiavustus, perhesijoitus
kasvatuskotiin tai hoito lastenkodissa. Joillakin
kaupungistuneimmilla paikkakunnilla alle koulu-
ikäinen lapsi saattoi saada päivähoitoa lastentar-
hassa.*' Valtio teroitti kunnille, että jokaiselle pu-
naorvolle oli taattava mahdollisuus oppivelvolli-
suuden suorittamiseen kansakoulussa, ja lisäksi
valtio tuki sotaorvon ammatillisia opintoja l9-
vuotiaaksi asti. Valtion punaorpopolitiikka pyrki
varmistamaan sen, että orvot kasvaisivat kunnon
kansalaisiksi ja löytäisivät paikkansa yhteiskun-
nassa. Kiertokirjeessääno' kunnille sosiaalihallitus
lausui:

"Avustakaa kutakin äitiä harkintanne mukaan
siksi runsaasti, että han silla avulla oman ansionsa
ym. perheellä olevien tulojen kanssa yhteensä voi
hankkia lapsilleen riittävän ravinnon, vaatteet,
jalkineet ja lämpöisen asunnon... niukimman
varaaminen ei riitä. . . on varattava sellaiset toi-
meentulotarpeet kuin ryydyttdvästi toimeentule-
valla ryömiehen perheellä paikkakunnalla yleensä
keskimäärin on."t3

Kunnat avustivat kuitenkin toisin. Vaikka val-
tio maksoi puolet kuluista, kunnat kitsastelivat
koyhainhoitomenoissa vanhan tayan mukaan.o'

Seuraavat tositapahtumiin perustuvat muistel-
mat puhuvat koyhainhoidon kohteeksi joutunei-
den punaisten suulla ja näkökulmasta siitä, mil-
laisia olivat heidän kokemuksensa kunnan lauta-
miehistä ja viranomaisista. Ensimmäinen perhe
joutui pakon edessä alistumaan loppuun saakka
vastustamaansa kohtaloon, perheen hajoittami-
seen. Toisen esimerkin perheet eivät joutuneet sa-

malla tavalla yksisuuntaisen vallankäytön uhreiksi.
Yhdessä toimien he pääsivät qan ja koyhainhoi-
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<.H uolto väliki r.1a N : o ........

Minä allekirjoittanut sitoudun kun,
nan avustuksen varaan joutuneiden,
mutta minun lähimmässä huollossa ole,
vien seuraavien alaikäisten lasteni kas,

vatuksessa noudattamaan alempana lue,
teltuja huoltorohjeita :

Lapset:

synt. .......kuun .... p:nä 19...
)) ....... )) .... » 19...
» ....... )) » 19...
)) ....... )) .... » 19...
>) ....... >) .... » 19...
>) ....... >) ..,. » 19...

Huolto ohjtet :
1. Hankin lapsilleni ja itselleni sel,

laisen asunnon, ruoan ja vaatetuksen
kuin omat varani, ansioni .ja kunnan
avustus tekevät mahdolliseksi.

2. Pidän kotini ja lapseni puhtaina.
l. Floidan lasteni terveyttä. Jos joku

lapsistani vakavasti sairastuu, niin ilmoi,
tan siitä heti lastentarkastajalle tai lä,
himmälle köyhalnhoilq, (lastensuojelu,
lautakunta,) viranomaisille sekä nou,
datan näiden sekä mahdollisesti lääkä,

rin antamia määräyksiä.
4. Lapseni tultua säädettyyn .... vuo,

den ikään panen heidät kansakouluun.

, §. Estän lapseni kerjäilemästä tai ku,
JOS'JJ,nol"rki ':laina kaduilla, teillä tai
'lorvitsi kunnon kayhain- E'r';n heidät

!: * i "f :;,", "!r ;':,i: : u,,|,?'i Eli !i,,, 
",, 

u un h r r v i'
vuonno 1920 tekemöön öidin konsso "Huoltovöli-
kirjon". Avun soomiseksi punolesken piti sitoutuo hy-
vöön losten hoitoon, nuhteettomoon elömöön jo volkoi-
sen Suomen orvopöömööriin. Niitö hönen oli noudotet-
tovo losten huollon menelyksen uhallo. Tiedossa ei ole,
kuinko polion nöitö sopimuksio punoleskien konsso köy-
tönnössö loodittiin.

topolitiikan ankaruudesta huolimatta sanelemaan

ehtoja, joilla heitä avustetaan. Vaikka kc;yhain-
hoidon valta apua tarvitseviin oli suuri, ei se sit-
tenkään ollut rajaton.

"Kapinaa käytiin 19lB keuäälk Vilppulan hir-
honkylassa Hopunmäen metsässä. Thlo, jossa asuim-
me, oli metsän laidassa. MeitA lapsia oli kabsi - äi-
ti odotti holmatta. - . Rintaman edettyA uaimot et-

siuät miehiään metsästä kaatuneitten joukossa kä-
aellen. Tbiset löysiuät toiser eiuär. Aitini ei löytänyt.
Isä oli uiety Thmmisaaren uankileirilk. Vihdoin tu-
li tieto, että isä oli kuollut nAlhAAn. Niin alboi äi-
dille purualesben osa ja meille lapsille punaoruon
osa.

Isän äiti oli meille hyuänä a?un/t. Isän siskokin
auttoi jonhin uerran. Apua ei tullut yhteiskunndn
puolelta. Äiti sai työrä Vilppulan. asemalla. Siella
laxattiin propsia juruan uaunuun Mäntän tehtaalle
uietäuäksi. Raskasta oli rya ja pihkaista. Me lapset

olimme kotona keskenämme, uauua m1tös. Ä;t; lalt-
toi ouen säppiin lähtiessään. - Pihkaisena ja mär-
kana aiti tuli hotiin ja niin uäsyneenä. A;tl ;tk;
usein kun *, hAnrr y*pärilhän iargyn laidalla is-

tuttiiru. . .

Vuonna 1926 tai 1927 alkoi meille uaikea uael-

lus. Äld;ha loppui ryö. Aii oli kääntynyt hunnan
puoleen: ?itääbö meidän siis kuolla nälbään niin-
kuin isämmekin oli buollut? Vihdoin tuli kunnan
täti hatsomaan miten asiat ouat. Sattui juuri silloin
olemaan ruis-uesi taikinaa astiassa, josta äiti oli

?aistdmassa räiskäleitä.

- Eihän teillA mitAAn hätäA ole kuru rAiskAleitA-
bin paistetaan, sanoi täü. Aiü alhoi ääneen itkeä.
Wljeni, joka buuitteli oleuansa jo miet meni tätiä
kohti ajaakseen häruet pois. Täti alkoi lohduttaa ja
rauhoittaa. Luuaten tehdäjotain asian hyuäksi hän
lahti. . .

Ä;t; oh sdanut mummulta oppia hieromisesta.

Hän hieroi jos jobw taruitsi. Kerran twli bunnan ni-
mismies hierottamaaru kipeätä selkaansa. Äidin
haruxa han jutteli jotahin hyuin uakauaa asiaa niin
hiljaa, ettei me kuultu mitä se oli. Pois lähtiessään
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setä otti baramellipussin taskastaaru, tarjosi siitä mi-
nulle samalla sanoen:

- Menisitkö sinä lastenkotiin? Siellä olisi ruohaa
ja uaatteita.

Sydämmeni tuntui meneuän aiuaru sykkyrään.
Söin kynsiäni.ja huusin ei, en mene. Ei siinä enää

paljon neuuotteluja bäyty. Setä oli ilmoittanut, että
muuten ei apua tule. Tltttöjen on mentäuä lastenbo-

tiin, jolea on ?erustettu orpoja udrten Huutijäruen
taloon. Ä;din ia pojan oli tultaua omin auuin toi-
meen.

Koitti sitten päiuä, jolloin äiti sdi tiedon, että
lastenkodista tuodaan lasta läähäriin heuosella.

Siebä palatexa lte ottauat meidät ja uieuät uuteen
botiimme. Äiti seisoi kahden itheuän lapsen hanssa

mddntien uarrella hhdunaen, tyJ)nqtttäen. Ä;tl lu-
pasi birjoittaa ja kayda katsomassa. Tielh heuoruen

lahesryi, pienet badet puristi aidin hatta. IQirryt py-
sähtjtiuät. Äiti nosti ensin sisareni rattaille ja sitten
minut. Niin reuittiin perhe kahtia."6

Tämän koyhainhoidon varaan ajautuneen per-
heen tarina on yksi monista. Kun apua tarvittiin,
sitä pyydettiin ensin sukulaisilta, naapurilta tai
työläisten omalta avustusorganisaatiolta, Suomen
ryöläisten avustustoimikunnalta, .ioka ehti jo kah-
tena ensimmäisenä sotaa seuranneena toiminta-
vuotenaan avustaa yli 12 000 kotia. Työväenliik-
keen tavoitteena oli estää punaleskien perheiden
joutuminen koyhainhoidon varaan sekä estää

työläislasten sijoittaminen sellaisiin koteihin ja
ylairyisiin laitoksiin, .ioiden henki oli ryöväenliik-
keelle vieras - uskonnollinen tai porvarillinen.n6

Toiset punalesket onnistuivat elättämään per-
heen ja kasvattamaan lapset omillaan. Usein on-
nistuminen kuitenkin riippui työn ja taloudelli-
sen tuen saannista, äidin terveydestä ja siitä oliko
lapsista apua elannon hankkimisessa. Joka ta-
pauksessa lesket sinnittelivät perheen elättämisek-
si niin kauan kuin se oli mahdollista. Esimerkiksi
Tämpereella yli puolet sotaleskistä kykeni hoita-
maan kaikki alaikäiset lapsensa kotona.a' Punales-
ket ja heidän lapsensa eivät todellakaan olleet vain

toimenpiteiden kohteita. Kun elämäntilanne ja
tarpeet olivat yhteisiä, oli olemassa perusta, josta
käsin toimia, ottaa kantaa ja vaikuttaa. Sotaorpo-
jen huoltoa ei esimerkiksi voitu järjestää porvaris-
henkisissä yksiryiskodeissa voittajien suunnittele-
massa laajuudessa, vaan kunnat joutuivat perusta-
maan suunniteltua enemmän lastenkoteja puna-
äitien vaatimusten takia. Vuonna 1920 Suomessa

oli jo 183 lastenkotia, joista 61 oli yksityisiä.a8

Joukkopainosrusta käytettiin myos koyhäin-
hoitoon. Turussa punalesket olivat saaneet rästiin
jääneistä vuokrista haadAn ja joutuivat rurvauru-
maan köyhäinhoitoon:

,ti'.'Aitini, joka oli siihen mennessä härsinyt joba
tahoba tullutta iuaa ja julheutta, ei paljonbaan
hatkahtanyt uaan kutsui kaikbi muutkin haatakas-
kyn saaneet kokoon. Siella hierottiin älynystyröitäja
tehtiin monia ehdotuksia.

Seuraauana Admund äiti ja muut punikinleshet
keräsiuät hakaransa ja yhtenä miehenä ja naisena
marssittiin Rantahadulla o leuaan uaiaais kans liaan.
Vaiuaiskanslian sisällä oli jo muita samanlaisia
kurjimuksia buin mebin ja jokainen samalla asialla,
kuin mehin. Huone ei ollut erikoiseru suuri siihen
ihmismäärääru ruähdrn, joten johtaja ja uirkailijat
oliuat erihoisen hermostuneita. Johnja otti heti tiu-
han kannan ja ilmoitti, ettei markkaakaan heru,
heitti ouen hiinni ja painui ltuoneeseensa. Siittipä
naiset julmistuiuat ja herjoja heitettiin niille uirkai-
lijoille, jotkajtiiuät paikan päälle, uaikka hyuin tie-
dettiin, ettei se heidän uikansa ollutkaaru. Vaan

naisetkaan eiuät uoineet lähteä tyhjin toimin, silla
asunto oli saataua tai auokrauelha maksettaua. Äiti
ja pari muutd päästettiin taas johtajan puheille.
Siella johtaja saatiin uskomaan hadan todellisuu-
teen. Naiset näet uhkasiuat jättää joka ainoan mu-
kulan kansliaan, ellei jotakiru tehda. He ruäet tiesiuät
kouin hyuin, enä haibki Turun lasterukodit oliuat
tu?dten tälnnä ?anaorpoja, joista eiuät äidit olleet

Pls1lneet huolehtimaan. Niin meidät uietiin kimp-
suinemme ja kampsuinemme (muutamabsi huu-
kaudehsi) kaupungin uaiuaistaloon. Se oli järunä
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paikha asua, uaibkei hai kouin hyuää kuuaa meistä

antanutkdan, olihan se ikäänkuin uiimeinen kur-
jaliston paihka. Mutta meille lapsille se oli jotain
muutd. Siebahan löytyiuät siihen aihaan sellaiset

ihmiset, joilla ei ollut ketään, jolle olisiuat puhu-
neet, joten me lapset olimme uarsinaisesti heidän
kuunte lijoita*n. " o"

Valtio ei jättänyt punaorpohuollon onnistu-
mista sattuman varaan, sillä sodan jakama kansa-

kunta oli saatava jälleen yhdeksi. Yksityisen ja
julkisen lastensuojelutoiminnan välille syntyi vil-
kas yhteistyö. Sosiaalihallitus tarjosi järjestöille
valtionapua, ja sen omaa virkakuntaa vahvistet-
tiin "naispuolisella koyhainhoidon apulaistarkas-

tajalla erikoisalana neuvojen antaminen sairaiden
ja lasten hoidossa sekä kasvitarhan ja kotitalou-
den hoidossa' sekä sotaorpojen huollon neuvojal-
Ia. Punaorpohuoltoa valvottiin sekä kunnan että
keskushallinnon tasolla. Kunnan lastentarkasta-
jan piti lähettää neljä kertaa vuodessa selostus las-

ten tilasta sekä sosiaalihallituksen koyhainhoi-
dontarkastusosastolle että kunnan kr;yhainhoi-
dolle."' Lisäksi kunnan ja äidin tai kasvatusvan-

hempien vastuita säänneltiin kirjallisella sopi-
muksella. Se oli syvälle kayva puuttuminen työ-
läisäitien kasvatukseen. Kansalaissodan jälkeises-

sä lakia, järjesrystä ja moraalia yaativassa ilmapii-
rissä sellainen kuitenkin oli sekä poliittisesti että
eettisesti mahdollista.

Punaiset eivät kuitenkaan olleet ainoita, joiden
lastenkasvatusta ja sukupuolimoraalia kontrolloi-
tiin ankarimman mukaan 192O-luvulla. Toinen
tällainen ryhmä oli aviottomat äidit. Au-lasten
ongelma oli ikivanha, mutta äitien meno palkka-
työhön ja perhemoraalikäsiryksissä tapahtunut
muutos vaikuttivat kysymyksen ajankohtaistumi-
seen. Sen käsittelyssä kohtasivat huoli lapsen kas-

vatuksesta ja toimeentulosta mutta myös yleisestä
sukupuolimoraalista. Naiset ottivat poikkeuksel-
lisen vilkkaasti osaa julkiseen keskusteluun. Työ-
laisnaisliike pyrki aidin ja lapsen toimeentulon
turvaamiseen, mutta porvarilliset naiset korosti-

vat aviottoman äitiyden siveettömyyttä ja tuhoi-
suutta - oikea äitiys oli heistä mahdollista vain
kokonaisessa perheessä. Au-lapsikysymys osui eri
yhteiskuntaluokkien arvojen ja suhteiden kannal-
ta yhtä herkkään paikkaan kuin punaorpojen
huolto.5' Kysymysten ajallinen laheisyys saman-

kaltaisti ryömenetelmiä.
Au-äitien kasvatusperiaatteita ja kykyä kasvat-

tajina epäiltiin. Pelättiin, että he siirtävät siveet-

tömrytensä lapsiin, vaadittiin jopa lasten erotta-
mista äideistään. Vuonna 1922 säädetyssä laissa

avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista tyy-
dyttiin kuitenkin lapsen elatuksen turvaamiseen
ja kasvatuksen valvontaan. Jokaisen kunnan tuli
palkata holhouslautakunnan alaisuudessa työs-
kentelevä au-lasten uskottu mies eli lastenvalvoja,
jolla saattoi olla apulaisia. Kysymyksessä ei siis ol-
lut luottamustoimi vaan palkattu, usein osa-ai-

kainen kunnallinen virka, johon vain mies tai
naimaton nainen oli kiistatta pätevä. Holhouslain
mukaan aviovaimo ei saanut olla muiden kuin
omien lastensa holhooja."

Lastenvalvojan työn tarkoitus ei rajoittunut
vain lapsen edun valvontaan. Kansan suussa an-
nettu nimitys "pillupoliisi" 5r kuvaa sattuvasti
työn toista puolta. 1930-luvun Helsingissä au-äi-
dille saattoi ka/a nain:

"Laastinbannossa ja muurarin apulaisena ollut
tätini ,lnryrtti uanhoilla päiuillään pojan auioliiton
ulkopuolella. HAn ei pystynyt lapsen kanssa töihin
ja hoitopaihkaa hAn ei saanut, joten häru joutui

P»ttämään hunnaba apua. Tauanomainen tarhas-

tajan haynti toi hänelle auan, muttd koska hän oli
'langerunut nainen', bän leimautui myöshin 'huo-

noksi naiseksi' ja näin ollen häntä piti pitää silmäl-
la eli mihin aikaan uuorokaudesta tahansa oli oi-
keutettua talla lasterusaoj e lulautakunndsta tarh ista-

mlzdn, oliko hänen luonaan miehiri. Kun tämä oli
leaynyt usedmmdn kerran yalla, tuli tAtini meille
kertomaan. Tallain isäni otti yhuyttä näihin 'lap-

serusuoj e lij oihin' saadrn heidät us komaan, ettei täti-
ni ollut mihään /einen nlinen."'o
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Pakkoa ei huoltomenetelmänä kaihdettu maa-

seudullakaan eikä sen käyttö rajoittunut vain äi-
teihin. Kun ison maalaistalon poika Antreassa
seurusteli pienen maalaistalon ryttären kanssa ja
tyttö tuli raskaaksi, asetti köyhäinhoitolautakunta
avioliittoa vastustavalle pojalle kaksi vaihtoehtoa:
solmia avioliitto tai joutua toimitetuksi pakko-
ryölaitokseen tienaamaan elatusapua.tt

Teollistumisen aiheuttamat yhteiskunnalliset
muutokset koskettivat sellaisinaan vain kaupun-
kien ja maaseudun tehdastaajamien elämää. Maa-
ja metsätaloudesta elavalla seudulla muutos oli
hitaampi. Maaseudullakin eri sosiaaliryhmien vä-
liset erot kasvoivat rahatalouden myötä ja kun-
nan apua saaneita opittiin pitämään pohjasakka-
na, mutta ydinperheistymisen ja k<;yhainhoidon
byrokratisoimisen vaikutukset ulottuivat sinne
vasta vuosikymmenien kuluttua kaupunkien jäl-
keen. Vaikutukset myös osaltaan mukautuivat ta-
lonpoikaiseen elämäntapaan. Sotien välillä esi-
merkiksi maalaislasten kasvatus tapahtui edelleen
perinteen varassa - Iapset kasvoivat ja oppivat
osallistumalla vanhempien kanssa jokapäiväisiin
töihin. Entistä elamanjarjesrystä rikkoi vain las-
ten pakolliseksi muuttunut kansakoulunkaynti.

Maaseudulla perinteisellä talousmuodolla,
omavaraistaloudella, oli sotien välisenä aikana
suuri merkirys. Se säilytti tuotannon ja perhe-elä-
män läheisen yhteyden. Kun ihmisten liikkumi-
nen asuinpaikasta toiseen oli vähäistä, lukuun ot-
tamatta muuttoa kaupunkeihin ja taqamün, säilyi
vanha yhteisövastuu vähäosaisista. Toisin oli kau-
pungeissa. Palkkatyölle ja pääomanmuodostuk-
selle perustunut järjesrys veti ainakin koyhimpien
perheiden äidit isien lisäksi pois kodista. Kau-
punkien lastenkasvatus ja avuttomien hoito on-
gelmallistui, kun taas maaseudulla huolenpito
kotitalouteen ja kylään kuuluvista säilyi luonnol-

lisena osana elämisen kokonaisuutta. Lisäksi
maaseudun rouvasväki oli harvalukuinen, joten
kaupunkien lastensuojelun pioneeritkin puuttui-
vat.

Maaseudulla vanhusten ja kciyhien huolto
noudatteli paikkakuntakohtaisia yhteisvastuun
perinteitä. Muistitieto 1920-luvun Multialta ker-
too:

'Jokainen elAtti perheensä niinhuin jahsoi.
Mautamille hyuin uanhoille ja sairaille ihmisille
kunta myönsi pienen rahasumman. He tekiuät ta-
loissa töitä minkA jahsoiuat ja saiuat palkakseen lei-
pää, uoita tai lihaa - isännän harkirunan mukaan.

Kun leikimme, tai niinkuin äiti sanoi reukas-

timme, hAn kehoitti meitä menemään uanhuksia
duttdmddtt. Sehän oli poihakurihoille mieleistä. En-
sin menimme duttamaltn Manta Tuomistoa, joka
asui lähinnä kotia. Tbimme hänelle puita ja uettä.

Sen ajan uanhukset halusiuat boruata lapsille.

Saimme Manta tädibä nenänuusbaa. Hän antoi
sitä tuohisesta nuuskarasiasta hyppysillaan ja me

kiskasimme nenään. Se oli kaibkein hauskinta, kun
me j o kainen auoro np erään aiuastimme.

Seuraaua uanhus oli lda Koponen. Hänelle toim-
me puita ja uettä. T!ö kun tali teht)tä, hän myöskin
halusi palkita. Otti astiahyllyxa pienia kiuihuppia
ja lusibat. (Lautasia oli uain isoissa taloissa.) Han
kaatoi buppeihin piimää, joka oli ruiiru hapanta, että
oihein pussahteli ja sitten sebaan talhkunoita, Saim-
me, uältän toisiimme uinosti batsoen. Ä;tl oh kuiten-
kin sanonut, että tarjoustd ei saa ylenkatsld."56

Maatalousyhteiskunnan perinne eli myöskin
Länsi-Teiskon vanhustenhuollossa vuonna I 9 22:

"Ertiänä päiuänä tuli kotiini uanha uaimo kyse-

lemään, saisiko tulla meille Asumadn. Hanellä ei
ollut ainahaan silhi hetkellA paibkaa mihin mennä.

Tbxa kai hAnebAbin bysyttiin, että kun hän niin
iäbäs oli, eihö hän uoisi mennä kunnallisbotiin.
Mutta se oli hänelle kauhun paihka. Hän ei kun-
nan hoidohiksi mene eikä mitään taruitse kurunaha,
itse itsensä elAttää.

Kun meilla pirtissä oli tilaa, uaimolle annettiin
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lupa tulla. Hän toi sänkynsä - sellainen siuustaueet-

täuä karunellineru sänky - ja rubbinsa, eibä siinä kai
sitt€n muutlt ollut; josakin ryrytissä kahuipannu ja
musta leattila. Meilla hän sitten joitakin uuosia

uietti ja meilla hän myös mathansa päätti."57
Esimerkit osoittavat, että sosiaalinen työ saattoi

vielä sotien välillä tapahtua yhteisöllisesti, vaikka
huoltolaitosten rakentaminen ja samalla köyhien,
poikkeavien ja avuttomien eristäminen yhteisöis-
tään eteni myös maaseudulla. Parempiosaiset

kantoivat edelleen moraalista vastuuta koyhista ja

avuttomista. Niiden valossa yhteisöllistä apua

säänteli kirjoittamaton, mutta molempien osa-

puolten tiedossa ollut sopimus: parempiosaisella
oli velvollisuus autraa ja köyhällä olla kiitollinen
saaja. Auttajan palkka oli kahtalaineil WWdi-
nen mieli, "tein oikein", mutta myös tietoisuus
siitä, että eri ryhmien suhteet säilyivät lojaaleina.
Köyhän etua palveli turvan olemassaolo sinänsä.

Köyhäinhoitoa, siis koko myöhempää sosiaali-

tointa, järjestettiin maalaiskunnissa yhtenä kun-
nallishallinnon osa-alueena. l930luvulla se kuu-
lui usein sivutoimena kunnankirjurin tai muun
yleisvirkamiehen tehtäviin. Kunta oli jaettu köy-
hainhoitopiireihin, joista jokainen oli yhden lau-
takunnan jäsenen valvonnassa. Piirivalvojan teh-
tävänä oli huollon tarpeen arviointi, kotiavustus-
ten jakaminen ja niiden käytön seuraaminen sekä

lasten .ia vanhusten hoitosopimusten uusiminen.
Etenkin jos pitäjä oli suuri, piirimiesten apuna
toimi lisäksi köyhien kaitsijoita. Yuonna 1934 sessä oli suuri
Polvijärvellä kaitsijana aloittanut mies kertoo
ryöstään:

"Huollon baitsijan tehtäuä oli erittäin tärheä.

Me kaksi kaitsijaa tuthimme piirissämme huollon
tdrpeen ja myöskin muut tdr?eelliset asiat seluitet-

tiin. Kerran kuussa pidettiiru kaitsijoiden hohous.

Siinä huo bo lautakunnan j äsen to imi puheenj o hta-
j ana. Paata ksis tä pidrttiin p Q täkirj aa. Huo bo lau-
tahunnan bo bouksissa kaitsij airu ko kousten päätö kset

piti aina. Ne ei muuttuneet.
Tama jarjestelmä oli siihen aikaan erittäin hyuä

SOSIAALISTA TYÖTA

ja tehobas olihan kolme henkeä hoitamassa asioita
piirissä. Titntemus oli parhain mahdollinen. Silloin
o li es imer k i b s i y ks ity is k o ti h o ito o n s ij o ite xuj a lap s i a

piirissämme 12 kpl. Tama lapsimäärä jo antoi erit-
täin paljon ryöil jd erittäin udstuullista sellaista.

Toiruen kaitsija oli ammatibaan opettaja (naisihmi-
nen). Hän ei käyttänyt edes polbupyörää. IQiueli
uairu j alan. Huo bop iirimme etäisim?ään ko lk haan

oli matbaa 15 km. Siihen aihaan ei ollut tiet du-
rattu. Oli l|ettaua taluella heuosella tai hiihdettäuä
suksella. Kesalla uoi käyrtää pyörää."'n

Aina koyhainhoito ei toiminut edellä muistel-
leen kaitsijan tarkoittamalla tavalla. Kaikki riippui
paikallisen päätöksenteon humaaniudesta ja vaiis-

tuneisuudesta. Vieremäläinen huoltoryötä 1930-
luvulla seurannut kunnanvirkailija toteaa, että
koyhainhoitolautakunnan jäseneksi valittiin ne,

joiden tiedettiin venyttävän markan soikeaksi.

Hän muistelee lasten sijoittamista yksityiskoteihin:
"Lapsen hannaba oli uarmaanhin paras rdtklti-

su, että hän sai jatbaa oloaan jo tutuksi tulleessa

paikassaan. Näin ei kuiterukaan läheskAAn aind ta-
pahtunut. Lahellä oleua naapuri oli alkaruut katsas-

tella - taossahan on jo heuosen ajoon so?iua poika,
dlennetaan?a hoitomaksud muutAmalla kympilla,
leylla tuollainen poika alkaa ruobansa tiendtd. Ld?-
seru mielipidenä ei byseby eihä ithuista uälitetty -
säästettiinhän yhteisbunnan kassaan muutdmd
bymppi."

Lastenhuollon ja vanhustenhuollon järjestämi-
porsaanreikä - lautakunnan jäsenet

saattoivat käyttää valtaansa myös oman edun ta-
voitteluun:

"Kqthäinhoidon tlßoa kylla tarhkailtiin silloin
tälhin toimitetuin tarhastubsin. Yksityiskoteihin si -
joitetuistakin lähetettiin pari kertaa uuodessa tar-
kdstusbertomukset läänin kayhainhoidon tarkasta-
jalle, joka palautti ne kunnalle uarustettuina run-
sailla punahynämerkinnöillä. Kertomuksiin tehdyt
huomautukset oli käsiteltäuä lautakunnassa ja teh-

täuä perustellut merkinnät pöytähi(aan. Klisit-
tääkseni menettelyllA ei ollut sanottauaa merbitystä,
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n. s.

'on valittu

uskoo.

a

Vuonno l9l3 iulkoistiin voltion virkomiesten ehdotus
kunnollisen köyhöinho.ito-ohiesäönnön molliksi, iosso
polkottomot koitsiiat olivot oso kunnollisto köyhöinhoi
don iorjestelmöö. Koitsijon oikeudet io velvollisuudet
lueteltiin yksityiskohtoisesii. Vielö konsoioissodan io köv-
höinhoitoloin uudistomisen iölkeenkin polkottomät ko'it
sijot söilyivöt köyhöinhoitotyön peruiioukkono, kuten
es.imerkiksi Kongosolan 

-kunnon Köyhöinhoidon ohje
soönnöstö vuodelto 1923 io koitsi'jolle vuonno l93l
tulleesto kirjeestö ilmenee.

samaksi ajaksi
Näihin

asetetaan
kuin
toimiin on valittava miehiä

niin monta kilöä,

tähän
meeD

Kangasalan kunnän

Köyhä1nho i tolau talcunta

Kangasalla

helmlk. 14 p:nä 1951.

N:o 50 '

Lohkot lt al].lnen Ja]'ee31 trotvl8to.

tranga,-6&la, HavlBovc..

Saa$rE täten kunnioittaen i]Jßoittaa, että KangasaLan kun-

ran köyhäinhoitolautakunta on kokouksessaan kuluvsn holmllcuun 5 pä1vänä

valtnnut Teldät kunnan köyträiritoldon lcaitsl jaksl . II :leen kaltslJa-
pilrl In, jrssa piirieslr:iehenä on köyhälnholtolzutakunaar jäsen . Iarpgl-
P*,q. .v.. .qptr4E1

Kaltsl jai-n tehtävät i]-nenevät oheenllltetystä kunnan köy-

hälnholdon obJäsäännöstä, J.ähämrin sen 9, 14 ja J-5 §:stä.
I(altsl Jakokouks et pldet ää'rr joka kuuka,rfl sn ensjmäisenä arki

rnq.anantalDa pllrteslnlehear, lurEä tai muussa näärätyssä p€rikassa pl1rie61-

miehqn tlmolttarna.Lla aJa}Ia. Kaltsljolta ireholtetaan nätssä kokouksi.Esa

käynään sekä lruolehti maan kal tsl jatehtäv1stä köyhäinhold on oh jesäännön

muh'lsestl' 

Köyhälnlro1tolautakunren puoresta:

fr.6./ßa-,aul-
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koska tarkastuksen toimittajina ja hertomubsen laa-
tijoina oliuat samat sijoitubsen toimittaneet henhi-
lat, hayhainho ito lautabunnan piiriualuoj at. " i'

Koska kunta pyrki säästämään hoitoon sijoitet-
tujen vanhusten ja lasten hoitomaksuissa, ei ollut
harvinaista, että hoitaja otti hoidettavan ryövoi-
masta kaiken mahdollisen irti. Kasvatuskodissa
ollut poika kertoo koulupäivästään:

'Aamuisin minut herätettiin lähtemään heti na-
aettddn tai hauuja hahkaamaan. Kun sain siebä
tulla tupaan, oliuat naapurien lapset usein tulleet jo
odottamaan houluun lahtAa. Joskus pääsin ruiin
myAhAän aamuaskareihani sisään, etteiuät hauerit
jaksaneet odottad minua. Silloin minulle ithu mais-
tui. Koulusta palattuani sain ruokaa ja sitten taas

heti töihin. Jouduin kutomaan mertoja ja rjtsiä.

Emäntä piti huolen siitä, enä kudoin uahjen sam-
muttamiseen asti. Thlo oli askouainen, joten pyhai-
sin minun ei taruinnut töihiru osallistua. Silloin
luin ahberasti. . . Talossa hAui joskus kunnallinen
lastenualuojakin, eräs ruaapuribylän isäntä, muttd
kertaahaan hän ei sdnonut sanaaleaan minulle."6o

Ymmärrettävistä syistä avun antajien kerto-
mukset antavat ajan sosiaalisesta työstä ja toimi-
joiden suhteista humaanimman kuvan kuin avun
saajien muistelmat. Kansalaissodan luomassa yh-
teiskunnallisten jakojen ilmapiirissä auttajien
suhtautuminen kohteisiinsa saattoi olla tdynnä
halveksun taa, o manvoi to npyyteitä ja nöy ryy tta-
mistä, mutta se saattoi olla myös sopuisaa yhdessä

elämistä niiden normien mukaan, jotka sitä yh-
teisöissä sääntelivät. Yhteisövastuun säilymistä
maaseudulla tuki pappien kristillinen opetus. Ah-
kera kirkossakäynti oli luonnollinen osa sotien
välisen ajan maalaiselämää.

Kaupun kien j a taaj amien
uap aae h to in en s osiaa lin e n ty ö

Lasten päivähoito oli taajamien ja eriryisesti suur-
ten kaupunkien ongelma, sillä maaseudulla nai-

set hoitivat lapset muiden töidensä ohessa. Las-

tentarhat olivatkin laajalle levinnyt ehkäisevän
lastensuojelutyön muoto: l9l9 roimi 75 tarhaa,
joista vain 12 yllapidettiin julkisin varoin. Las-

tenseimiä oli 19, joista kaksi omisti kunra."'
1920-luvulla virinnyt suuri kiinnostus lastensuo-
jeluun piti lasten päivähoitokysymyksen julkisen
mielenkiinnon kohteena, mutta valtion ja kun-
tien taloudellinen tuki suuntautui lastenkoteihin.
Pysyvän, lailla sääderyn valtionavun lastentarhat
saivat 1927. Lain yhteydessä käyty keskustelu
osoitti, etta kasirykset lastentarhan merkityksestä
olivat silti varsin .iäsentymättömiä. Lasten päivä-
hoidon järjestämistä ei nähry yhteiskunnan vel-
vollisuudeksi, epäiltiin jopa, että se näivettäisi äi-
tien huolenpitohalua. Pian suuret kaupungit jou-
tuivat kuitenkin pohtimaan, kunnallistaako toi-
meentulovaikeuksissa kamppailevia yksityisiä las-

tentarhoja vai lisätäkö taloudellista tukea, sillä
tarhat olivat osoittaneet tarpeellisuutensa. Ensim-
mäisenä ratkaisun teki Helsinki, joka 1931 kun-
nallisti 28 yksiryistä tarhaa. Muut kaupungit seu-

rasivat, ja toisen maailmansodan päättyessä jo 61

prosenttia lastentarhoista oli kunnallisia. Kunnal-
listumista vauhditti mm. lastensuojelulaki, joka
edellytti, että kuntien piti järjestää kotikasvatusta
tukevia vaihtoehtoja.6'

Kaupunkien julkinen sosiaalinen ryö noudat-
teli sotien välisellä kaudella samoja periaatteita
kuin maaseudun. Kontrolloiva, jopa rankaiseva

ryöote vahvistui, kun pula-aika ja työttömryS pa-
kottivat sankat joukot kansalaisia koyhainhoi-
toon. Sen sijaan yksiryisten järjestöjen harjoitta-
massa, kaupunkeihin ja tehdastaajamiin keskitry-
neessä ehkäisevässä ryössä puhalsivat uudet, va-
paamielisemmät tuulet. Romaanissaan Katuojan
vettä Helvi Hämäläinen kertoo omien kokemus-
tensa valossa selvästä erosta 1930-luvun helsinki-
Iäisen naispuolisen koyhainhoitovirkailijan ja las-

tenneuyolan hoitaj attarien suhtautumisessa aviot-
tomaan äitiin: kotikäynnillä romaanin koyhain-
hoitotarkastaj at ovat itsevaltaisia, virkaintoisia j a
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I

kovia, mutra hoitajattaret myötäeläviä, kannusta-
via ja avuliaita. Samankaltainen kokemus toistuu
myös aviovaimojen muisteluissa.t'3

Mannerheimin Lastensuojeluliitto t" aloitti las-

ten neuvolaverkos to n luomisen | 9 22. S ew aav alla
vuosikymmenellä neuvolaverkko kattoi jo lähes

kaikki kaupungit ja tehdastaajamat, osin maaseu-
tuakin. Sodan alla lastenneuvoloiden määrä oli
1 50. Niinpä helsinkilaisella tyovaen lapsiperheella

saattoi jo pula-aikana olla nimetry ammatillinen
tukihenkilö, lastenneuvolan terveyssisar. Kun lap-
si sairasti, neuvolan sisar ja tarvittaessa laakarikin
tuli kotikäynnille, seurasi sairauden kehittymistä
ja antoi hoito-ohjeita. Lisäksi kaikkia lapsia käy-
tettiin neuvolassa, jossa koyhille lapsille tervey-
denhoidon ohella annettiin vaatteita ja terveellistä

Aiteiö lopsineen Tommelon neuvolasso Tompereello
I 949.

syötävää, joskus jopa banaania ja appelsiinia. Eni-
ten ryöläisperheen elämäntapaa muutti kuitenkin
äideille suunnattu valistustoiminta:

"Tya laisaideille neuuottiin ennenhaih kea hßin-
nisyna lasten hoidossa. Seuraubsena oli, että mei-
dAnhin äiti pesi ja uielapa silitti jokaisen ?isutun
uaatehappaleen, hoska kursseilk oli neuuottu, ettei
hastuneita uauuanhousuf a saa sellaisenaaru pdnna
narulle buiuumaan, kuten fleinen tdpa oli ollut.
Niinpä meilla oli keittiössä jatkuua juhlaliputus
uauuanhousujen kuiuuessa ja sitten seinlin takana
asuua äidin äiti tuli auttdmdan silityksessä."65

Toinen Mannerheimin Lastensuojeluliiton
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1. 9 25 aloittama toimin tamuoto, yhteiskunnallis-
psykiatrinen työ, oli selvästi aikaansa edella. Vii-
den kokeiluvuoden jälkeen toiminta päättyi,
mutta se ilmaantui uudelleen 1930-luvun lopulla
ja kehittyi sittemmin koko maan kattavaksi kas-

vatus- ja perheneuvolaverkoksi. Liitto avasi Poh-
joismaiden ensimmäisen, yhdysvaltalaisen mallin
mukaisen Child Guidance Clinicin. Se oli psy-
kiatrian, psykologian ja sosiaaliryön asiantunte-
muksella varustettu yhteiskunnallis-psykiatrinen
toimisto ongelmalapsille. Sen tuomat ryötavar
olivat uudenlaisia: koulu- tai kasvatusvaikeuksista
kärsivää lasta tutki tieteellis-ammatillinen tiimi,
joka käytti hywäkseen niin lääketieteellistä, psy-
kologista kuin sosiaalista tutkimusta. Sosiaalisen
tutkimuksen suoritti USA:ssa koulutettu klinikan
ainoa sosiaaliryöntekijä, joka sovelsi ensimmäistä
kertaa Suomessa case workiä eli yksilökohtaista
sosiaalityötä, vanhinta sosiaaliryön ammatillista
ryömenetelmää. Tama tapahtui äitiä, joskus
myös isää, klinikalla haastatellen, mutta se sisälsi

myös sosiaalisessa työssä jo vakiintuneen ryöta-
van, kotikäynnin. Sosiaalinen tutkimus tapahtui
lapsipsykologian ja sosiaalityön ammatillisen tie-
don orientoimana. Alusta lähtien käytettiin psy-
kologisia testejä, esimerkiksi älykkl.ystestiä. Puoli-
päiväisen psykiatrin ja kokopäiväisen yhteiskun-
nallis-psykiatrisen ryöntekijän tiimi sai ongelma-
lapset tietoonsa kouluilta, vanhemmilta tai las-

tensuojelulautakunnilta. Uutta oli myös se, että
tiimi toimi lasten auttamiseksi yhteistyössä mo-
nien eri tahojen, vanhempien, koulun, lastensuoje-
lulautakunnan ja poliisin kanssa.oo

Seuraava psykiatrinen klinikka, mielenterveys-
toimistojen pioneeri, Sielunterveysseuran (per.

1897, myöh. Suomen Mielenterveysseura) huol-
totoimisto sielullisesti sairaita varten, aloitti Hel-
singissä 1927. Myös sen toimintatavaksi vakiin-
tui mielenterveysongelmista kärsivien potilaiden
vastaanotto toimistossa ja kotikäynnit, joita suo-
ritti sosiaalisen koulutuksen Ruotsissa saanut sai-

raanhoitaja ja vahtimestari. Lisäksi henkilökun-

taan kuului osa-aikainen psykiatri, Einar Antti-
nen, joka oli ollut aloittamassa myös lapsipsykiat-
rista työtä Mannerheimin lastensuojeluliitossa.
Klinikoiden välillä oli yhteisryötä alusta pitäen."'

Terveydenhuollon sosiaalinen työ alkoi muu-
tenkin orastaa 192O-luvulta alkaen valistuneiden
kansalaisten ja useiden yhdisrysten aloitteesta.
Asiaan ulkomailla perehtyneet laakarit ja sairaan-
hoitajat olivat tehneet yriryksiä sairaalan sosiaali-
työn aloittamiseksi jo aiemminkin. Tiettävästi
ensimmäinen yritys tehtiin vuonna 1916 Türun
kunnallisessa mielisairaalassa ja seuraavat kokeilut
jo vuonna 1921 Lastensairaalassa ja Helsingin ki-
rurgisessa sairaalassa. Sosiaalihoitajan päiväkirjan
perusteella työn kuva näytti tällaiselta:

"Aluksi sosiaalihoitajan tehtävänä oli huolehtia
ruumishuoneen järjestyksestä, ottaa vastaan kuol-
leiden omaisia, ilmoittaa heille suru ja lohduttaa
heitä. Lisäksi hänelle kuului ruumiiden saattami-
nen ja arkkujen ostaminen. Vahan myöhemmin
työn tarkoitukseksi tuli tehda potilaan olo sairaa-

lassa turvalliseksi ja auttaa häntä sairastumiseen
liitryvien pelkojen ja huolien selvittämisessä." 6'

Sosiaalihoitajan tehtävänä oli sittemmin saat-

taa potilaat poliklinikalta kylpyhuoneen kautta
osastolle sekä ilmoittaa kotiin potilaiden jäämi-
sestä sairaalaan, hoitaa potilaiden asioita seka pi-
tää yhteyttä omaisiin. Kirurgisessa sairaalassa

työn vankimman tukijan, ylihoitaja Sophie Man-
nerheimin, kuoltua työn kehitys kuitenkin py-
sähtyi.6"

Sotien välisellä kaudella terveydenhuollon so-

siaalisen työn suurimmat edistysaskeleet otettiin
avoterveydenhuollossa. Edella kuvatut klinikat
sekä lastenneuvolat olivat osa tätä kehitystä. Nii-
den rinnalle on kuitenkin nostettava huoltosisar-
ten, sittemmin terveyssisarten, merkittävä tervey-
dellinen ja sosiaalinen työ lasten-, kodin- ja sai-
raanhoidon parissa 1920-luvulta alkaen. Edelli-
sistä työmuodoista poiketen terveyssisarten toi-
minta-alue ulottui alusta lähtien myös maaseu-

dulle. Ensimmäisiä toiminnan kohteita oli köy-
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hän itäsuomalaisen rajaseudun kansanterveystyön
parantaminen.'t'

Ehkäisevää sosiaalista työtä ei sotien välisellä
kaudella tehry ainoastaan lääketieteen tietoperus-
talta. Kokonaan toisenlaisen ajattelun ja perin-
teen varassa toimivat esimerkiksi teollisuudesta ja
metsätyöstä leipänsä ansaitseville suunnattu
settlementtityö tai eriryisryhmien valtakunnalliset
yhdistykset.

Brittiläisen settlementtityön välittivät Suo-
meen yksityiset kansalaiset. Kuten monet muut
sosiaalisen työn idut tämäkin oli syntynyt Eng-
lannissa lievittämään teollistumisen aiheuttamaa
kurjuutta. Työväestön ja porvariston luokkaerot
kasvoivat. Työväestö eli kurjasti lontoolaisissa
slummeissaan. Kristitty sivistyneistö piti ryöväes-
tön tilaa huolesruttuvana ja näki sekä yhteiskun-
tarauhan että kristillisJyden takia välttämättö-
mäksi työväestön moraalin ja aineellisten olojen
parantamisen. Yliopistomiehet päättivätkin pe-
rustaa ryöläisasutuksen keskelle settlementin eli
yhteisötalon. Perustajat ryöskentelivät settlemen-
tissä perehryäkseen ryöväen oloihin sekä valis-
taakseen ja auttaakseen ihmisiä siellä, missä nämä
elivät ja missä useat heidän ongelmistaan synryi-
vät. Tämä oliyhdyskunta- ja asuinalueryön pään-
avaus.'' Työmuoto levisi nopeasti Yhdysvaltoihin
ja useisiin Euroopan maihin.

Ensimmäisen suomalaisen, Kansankoti-nimi-
sen settlementin, avasi opettajatar AIli Thygg Sör-
näisiin vuonna 1890. Se oli toiminnassa 17 vuot-
ta. Luokkasuhteiden kärjistyessä työmuoto herä-

tettiin uudestaan. Aloitteentekijänä oli pappein-
kokous, jonka osanottajista muutamat olivat tu-
tustuneet ja viehättyneet Lontoon ensimmäisen
settlementin, Toynbee-Hallin toimintaan. Settle-
menttityön edistämiseksi perustettiin Teollisuus-
seutujen Evankelioimisseura -niminen yhdisrys
1918. Suomalaista settlementtiä ryhdyttiin kut-
sumaan kristillis-yhteiskunnalliseksi työkeskuk-
seksi. Se oli tarkoitettu eri yhteiskuntaluokkien
kohtauspaikaksi. Työntekijät pyrkivät läheisiin

suhteisiin ryöväestön kanssa, ymmärtämään sen

ajattelutapo ja ja tarpeita. Luokkien välisten suh-
teiden, valistuksen ja sananjulistuksen tarkoitus
oli lieventää luokkavastakohtaa. Kalliolan, Suo-
men toisen settlementin, tavallisimmat ryömuo-
dot olivat uskonnollisesti rakentava työ eli sanan-
julistus, diakonia ja sosiaalinen työ, monipuoli-
nen sivistysryö sekä nuorisokerhotyö. Settlement-
tien johtava toimintaperiaate oli joustavuus ja so-

peutuminen paikallisiin oloihin. Joissakin settle-
menteissä toimi lastentarha tai lastenneuvola.
1920-luvulla ryökeskus avattiin Helsingissä, Vii-
purissa, Kemissä ja Rovaniemella. Valtio tuki ryö-
tä merkittävästi.7'

Vammaisten ja poikkeavien huolto oli yksityis-
ten yhdisrysten varassa. Vuonna 1928 laaditusta
huoltojärjestöjen luettelosta'r kay ilmi, että en-
simmäiset koko maan kattavat vammaisjärjestöt
perustettiin jo ennen vuosisadan vaihdetta. Kuu-
romykkien, sokeiden, raajarikkoisten, langettava-
tautisten ja tylsämielisten järjestöt (1928 koko
maan kattavia vammaisjärjestöjä oli luettelon
mukaan seitsemän) tarjosivat mm. laitoshoiroa,
koulutusta, taloudellista avustusta, henkistä tu-
kea, omia lehtiä. Ensimmäiset poikkeavien" kan-
salaisten huoltoon omistautuneet järjestöt synryi-
vät 1800-luvun puolella. Vankeusyhdisrys ja Val-
konauha ovat niiden ryyppiesimerkkejä.

Vankeusyhdisrys (myöh. Kriminaalihuoltoyh-
disrys) oli itsenäisen Suomen synryessä toiminut
jo 50 vuotta vankien hyväksi. Sen ryö keskittyi
entisille vangeille tarjottuun ryönvälitykseen,
asuntolatoimintaan sekä ehdonalaisen rikoksen
tehneen esitutkimukseen. Tässä työssä se sai jo
varhain puolivaltiollisen aseman. Yhdistyksen

ryön laajuutta valaisevat seuraavat vuoden 1929
tilastotiedot: yhdisrykseltä haki apta2 061 hen-
kili;a, yhdisrys hankki 527 ryöpalld<aa (459 mie-
hille, 68 naisille), otti yhdisryksen tilapäisryöhön
167 henkilöä, suoritti 413 esitutkintaa, majoitti
naisten turvakodissa ja miesten yömajassa yh-
reensä 60 henkil<;a.
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Yhdistyksen avainhenkilöitä olivat palkatut
asuntoloiden j ohtajat, työnvälitystoimiston hoita-
ja ja kiertävä matkasihteeri, joka vieraili vanki-
loissa, hankki asiamiehiä seka ryr;paikkoja javaat-
teita vapautuville vangeille. Pääosan yhdisryksen
työstä sotien valilla tekivät maan eri puolilta rek-
rytoidut vapaaehtoiset asiamiehet, joita oli enim-
millaan toista tuhatta. Asiamies hankki alueeltaan
vapautuville vangeille työpaikkoja, piti yhteyttä
entisen vangin ryönantajaan ja toimi suojattinsa
edunvalvojana .ia tukihenkilönä, valvoi ehdon-
alaisesti tuomittuja, herätti harrastusta ja pyrki
poistamaan vankiryöhön kohdistettuja ennakko-
luuloja. 193O-luvulla yhdisryksen toiminta alkoi

vakiintua yhteisryöksi valtion ja kuntien viran-
omaisten, järjestöjen sekä suojattien välilla. Las-

tensuojelua ja nuorisorikollisuutta koskevien Ia-

kien voimaantulo lisäsi ryön piiriin nuorisonval-
vonnan ja lasten oikeusedustuksen. Samalla ryö

alkoi enenevässä määrin siirtyä palkatuille ryön-
tekijöille."

Toinen esiteltävä järjestö on naisten raittiuden,
kotielämän sivistämisen ja kristillisyyden periaat-
teiden motivoimana perustettu Valkonauhaliitto.
Yhdistyksen aktivisti kokoaa toiminnan ytimen
näin: "Valkonauha on monipuolista, maailman-
laaj aa j drj esty nyttä äidinrakkautta, j oka maassam-

me taistelee Kristuksen Hengessä raittiuden ja

Volkoisin kösivorsinouhoin vorustelut henkilöt pöivystivöt roulotieosemollo pitkön molkon junien soopumisoikoon io toi-
vot moolto koupunkiin työnhokuun tulevot Helsingin Volkonouhon yökotiin tilopöiseen moioitukseen. Kodisso ioettiin
myös tieloo toriollo olevisto polveliiopoikoisto.
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puhtauden puolesta, kotien ja isänmaan puoles-
ta.""' Jumalalle, kodille ja isänmaalle omistautu-
neen Valkonauha-aatteen toi Yhdysvalloista Suo-
meen ensimmäisenä AIli Tiygg. Suomen Valko-
nauhayhdisrykset aloittivat raittiusyhdisrysten
naisosastoina. Oma kansallinen katto-organisaa-
tio perustettiin 1904. Monin paikoin yhdisrystä
oli vaikea saada perustetuksi, koska naiset toimi-
vat raittiusyhdisryksissä. Runsaiden kansainvälis-
ten kontaktien siivittämänä paikallisyhdistyksiä
kuitenkin alkoi kieltolain aikana syntyä niin, että
Iiitolla oli 193O-luvulla yli 20 paikallisosastoa.
Toimintaan kuului esitelmä-, valistus- ja julkaisu-
toimintaa, etsivää työtä maalta kaupunkiin
muuttavien naisten parissa, menestyksellinen
taistelu vuoteen 1907 voimassa olleen laillisen
prostituution kumoamiseksi, yömajojen ja turva-

kotien yllapitoa prostituoiduiksi ajautuneiden
naisten pelastamiseksi, lastenhuoltotoimintaa ja
eläintensuojelua. Muutamiin kaupunkeihin yh-
distys onnistui saamaan naispoliisin-' huolehti-
maan nuorten ja naisrikollisten kasittelysta. Yh-
disrys oli myös kodinhoitajatoiminnan uranuur-
taja, sillä ainakin Kuopion 131-jäseninen yhdis-
tys palkkasi 1920-luvun lopulla kotisisaren teke-
mään sairastuneiden äitien tehtävia. Yhdisrys sai

toiminta-avustusta kirkolta.'n
Tütkimuksen luoma kokonaiskuva toista maa-

ilmansotaa edeltäneen yksiryisen sosiaalisen työn
määrästä ja motiiveista on toistaiseksi hatara. Sa-

ma koskee sen suhdetta julkiseen työhön. Vuonna
1 928 sosiaaliministeriön k<;yhainhoito-osasto ko-
kosi luettelon vapaaehtoisista huoltojärjestöistä ja
-laitoksista. Sen perusteella sosiaalista ryötä teke-

TAULUKKO 4.3.

Vapaaehtoiset sosiaalista huobotoimintdlx uuzwtd 1928 harjoittaneet fidistykset ja toiminnan julki-
lausuttu tarboitus yhdistystyypeinäiru ?e

Yhdistystyypin julkilausuttu tarkoitus

liilffi[r" uH:"#,i:" ",,;',llär" Hl"l]x rvanv:ilitvs Kourutus

Yhdisrysryyppi (rr) 
edistäminen

Rouvasyäenyhdistys(at;02310
Naisyhdisrys(573)032100
Miesyhdisrys (6) 3 -
Lastensuojeluyhdisrys(4BB)231000
Kansanterveysyhdisrys(25)3231 I
Vammaishuoltoyhdisrys(Z+1 3201
Poikkeavienhuoltoyhdisrfs (2) 2 - 3 2 2 -
Yleinen hyvtek. yhdisrys (26) 0 1 2 3
Uskonnollinenyhdisrys (347) 3 I 2 0 0 0

Yhteensä 1 532 yhdisrysta

3 = kaikkein useimmin julkilausuttu yhdistystrypin tarkoitus 2 = toiseksi useimmin julkilausuttu yhdistysryypin
tarkoitus I = kolmanneksi useimmin julkilausuttu yhdistysriypin tarkoitus 0 = harvemmin julkilausuttu yhdis-

rystyypin tarkoitus - = ei esiinny yhdisrysryypin julkilausuttuna tarkoituksena
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viä yhdistyksia oli toiminnassa yli 1500. Oheinen
taulukko esittelee yhdistysriypit, määrät sekä nii-
den toiminnan julkilausutun tarkoituksen. Luet-
telo ei silti kata kaikkia toimijoita. Olettavasti sii-
tä puuttuu ainakin osa ryöväen perustamista sosi-

aalisista yhdisryksistä.
Luettelon mukaan sosiaalista työtä tekevät yh-

distykset olivat useimmin naisyhdisryksiä, Iasten-
suojeluyhdistyksiä tai uskonnollisia yhdistyksiä.
Niiden tarkoitus vaihteli: naisyhdistykset ja las-

tensuojeluyhdisrykset korostivat lasten- ja kodin-
hoidon edistämistä ja uskonnolliset yhdistykset
painottivat kristillisylrttä ja elämäntapojen sivistä-
mistä. Vähemmistönä olevat miesyhdistykset,
kansanterveysyhdisrykset, vammaisyhdisrykset ja
poikkeavien huoltoa harrastavat yhdisrykset ylla-
pitivät usein alan laitosta huollon ja suojan arjoa-
miseksi avuttomille. Eriryisryhmien laitoshuolto
oli julkisen vallan laiminlyömä alue. Sama pätee
lastenhoidon ja kodinhoidon edistämiseen, joka
oli naisten suuri haaste yksityisessä sosiaalisessa

työssä. tloudellinen avustaminen näyttäisi jo
1920-luvun lopulla jäteryn julkisen koyhainhoi-
don huoleksi, sillä se on mainittu vain rouvasväen-

yhdistysten ja yleisten hyväntekeväisJysyhdisrys-
ten tärkeimpänä tavoitteena. Nämä olivat ennen
vuoden 1922 köyhäinhoitolakia perustettuja yh-
disryksiä, sääry-yhteiskunnan jäänteitä ajalta, jol-
loin ryökykyinen ei saanut kunnan vaivaishoitoa.

Ammati llis tuua h uo lenp i to 4tö

seka sisallollinen että symbolinen merkki uudesta
ajasta. Naimattomienkin naisten päästäminen
ministeriötasoisiin virkoihin säilyi tosin viela pit-
kaan lahinnä poikkeusmenettelynä. Toisin sen si-
jaan oli huolenpitoryön ruohonjuuritasolla. Edel-
lisellä vuosisadalla alkanut naisten suostuttelu jul-
kisesti sosiaaliseen työhön jatkui:

"Samaa mitä äiti on kodille ja pienokaisilleen,
samaa on naisen, etenkin naimattoman, oltava
yhteiskunnalle ja turvattomille lapsille. . . Jos han
sen tekee, on uusi positiivinen voima virtaava
kansojen elämään, täydentäen miehistä työtar-
moa. Hänen tehtävänänsä sekä suuressa että pie-
nessä kodissa on oleva sama: suojella ikuisesti elä-
män ja rabkaufun pyhää tuha." r"

Naisten osuus vahvistui hitaasti huolenpito- ja
palvelutehtävissä sekä julkisella että yksiryisillä ta-
hoilla. Yhteiskuntaäitiyden harjoittaminen alkoi
samalla vähitellen muuttua palkkatyöksi ja am-
matiksi, silla tgZO-luvulla lastenhoidon koulutus
kehitryi nopeasti. Ainoa kehiryksen syy ei kuiten-
kaan ollut kansalaissodan seurauksien hoitami-
nen, vaan samaan aikaan lasten- ja kodinhoito
kavi lapi suuren murroksen. Airiyrra ja korira-
loutta ruvettiin hoitamaan tieteellisen opin valos-
sa perimätiedon sijasta. Uutta tietoa jakoivat las-

tenhoidon asiantuntijat, laakarit ja hoitajartaret.
Oikeasta taloudenpidosta ja lastenhoidosta tuli
naisen kunnia-asia. Muutos tapahtui ensin kau-
pungeissa, mutta Martta-yhdisrykset, Tyolaisnais-
liitto ja Maatalousnaiset levittivät uuden tiedon
pian myös maaseudun äideille.''

Yhdessä kansalaissodan seurausten kanssa las-
ten- ja kodinhoidon tieteellisryminen vaikutti ai-
nakin yhden sosiaalialan ammattikunnan vahvis-
tumiseen. Mikäli kodin-ja lastenhoidon tietämys
olisi edelleen ollut arkitiedon varassa, olisi sodan
aiheuttamat lastenhuoltotehtävät luultavasti voi-
tu hoitaa perinteisin naistaidoin, ilman koulutus-
ta. Nyt sen sijaan valmisteltiin lastenkotien joh-
tajattarien ja opettajattarien koulutuksen aloitta-
mista Suomen Kirkon Sisälähetysseuran diako-
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Kun sosiaalisen ryön painopiste kansalaissodan
jälkeen siirtyi voimakkaasti lapsiin, se johti yha 
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useampien naisten siirrymiseen palkalliseen las-

tenhoitoryöhön. Useimmille se oli vaihtoehto 
]

omalle äitiydelle. Naimisissa olevien naisten an- 
|

siotyötä ei pidetty yleisesti hyväksytrynä etenkaan 
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silloin jos perheessä oli lapsia. Ensimmäisen nai- 
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sen, kansakoulunopettajatar Elli tvastähden, va- 
|
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nissakoulutuksen yhteydessä. Siellä annettayan
koulutuksen aatemaailman arveltiin tukevan val-
mistuvien työntekijc;iden arvovaltaa epävakaissa

oloissa. Ehdotettiin kahta koulutuslinjaa, toinen
orpohuoltolain johtajattarille ja toinen ja pie-
nempi, miespuolisille kaitsijoille. Näistä kuiten-
kin vain naislinja toteutui 1918, aluksi yksivuoti-
sena, sittemmin kaksivuotisena. Valmistuneet pe-
rustivat 1.929 oman ammattiyhdistyksen, Lasten-
kodin johtaj ayhdisryksen."

Lastenhoitokoulutuksella oli vielä varhaisem-
pia perinteitä. Lastentarharyön uranuurtaja Han-
na Rothman aloitti kansanlastentarhansa yhtey-
dessä ruotsinkielisten lastenhoitajien ja lastentar-
hanopettajien koulutuksen jo lB80-luvulla. Suo-
menkielisten Iastentarhanopettajien koulutus
aloitettiin 1905 ja lastenhoitajien koulutus Man-
nerheimin lastensuojeluliiton Lastenlinnassa
7921 . Lastenlinnan opetus- ja tutkimusklinikka
oli uudenlaisen lastenhoito-opetuksen keskus. Se

aloitti sairaanhoitajien jatkokoulutuksena huolto-
sisarkurssit ja antoi lastenhoidon opetusta useille
sosiaalisen työn ammattilaisille, esimerkiksi köy-
haintalojen johtajille ja lastenvalvojille. Jo ensim-
mäisen kymmenvuotiskautensa aikana sen suojis-
ta lähti 535 koulutettua lastenhoidon työnteki-
jää. Lastenhoidon ammatillistumisen ladunaukai-
sijoita olivat lastentarhanopettajat, joiden yhdis-
tys perustettiin 1 9 i9."

Kolmas samalla vuosikymmenellä auennut
alan opintie oli lastensuojelututkinto Yhteiskun-
nallisessa Korkeakoulussa. Vaikeassa taloudellises-
sa tilanteessa koulutus tuli mahdolliseksi siten,
että yksiryiset lastenavun järjestöt maksoivat en-
simmäisinä vuosina osan koulutuksesta aiheutu-
neista kustannuksista. Tütkinto oli tarkoitettu
kuntien ja järjestöjen lastenvalvonnan ja -suoje-
lun tehtäviin aikoville. Sen tärkeimmät oppiai-
neet olivat lastensuojeluoppi, yksiryisoikeus ja so-

siaalipolitiikka. Yksivuotisen lastensuojelututkin-
non korvasi vajaan kahdenkymmenen vuoden
kuluttua huoltotyöntekijöiden koulutus. Lasten-

suojelututkinnon suoritti vuosina \927-1944
vain 57 oppilasta.na

Vuonna 1922 saädetry köyhäinhoitolaki lahin-
nä vain vakiinnutti jo tapahtunutta sosiaalisen

ryön kehirystä..5 Hywä esimerkki tästä on kunnal-
liskodin johtajien koulutus, joka oli aluksi vain
nelipäiväinen. Se vakiintui 192O-luvulta alkaen,
kun siitä tuli uuden koyhainhoitolain mukainen
päteryysvaatimus alalle. Koulutuksen vakiinnut-
tamista ajoi sosiaalihallituksen naispuolinen köy-
hainhoidon apulaistarkastaja tvastähti. Tutkin-
to oli aluksi poikkeuksellisesti tarkoitettu jo viras-
sa toimiville naispuolisille johtajattarille."' Tirt-
kintoa varten piti opiskella alan peruskirjallisuus:

Helsingius: Vaivaishoidon kasikirja
Nikula: Mielisairaat ja niiden hoito
YIppö: Aitl pikkulapsensa hoitajana
Kanervo: Kodinhoito- .ia ruokatavaraoppi
Kovero: Oppikoulujen kirjanpidon oppikirjan

I vuosikurssi.

Kunnalliskotien johta.iat alan vanhimpina am-
mattilaisina olivat myös ammatillisen järjexäyqr-
misen pioneereja. Suomen Koyhainhoitovirkaili-
jain Yhdistys (myöh. Suomen Kunnallisten
Huoltoryöntekijäin Liitto, Suomen Huoltoryön-
tekijäin Liitto, Sosiaalihuollon Keskusliitto, Sosi-
aaliturvan Keskusliitto) perustettiin kunnallisko-
tien johtajien aloitteesta ja johdolla l9l7 .

I 93Oluvulle tultaessa havahduttiin uuteen las-

ten- ja kodinhoidon ongelmaan. Torpparivapau-
tuslain ja Lex Kallion säätämisen vuoksi oli syn-
fynyt kymmeniä tuhansia uusia irsenäisiä pienti-
loja, joilla toimeentulostaan taistelivat enimmäk-
seen monilapsiset perheet. Maaseudun terveyssi-
saret esittivät hätähuutoja äitien tukemiseksi.
Pienviljelijäkodin äidin työtaakka - tuotannolli-
sen roolin kantaminen maataloudessa sekä uusien
normien mukainen äidin rooli - osoittautui
usein ylivoimaiseksi esimerkiksi silloin, kun äiti
oli synnytyksen tai sairauden takia estynyt töis-
tään. Mannerheimin Lastensuojeluliitto Iahti
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suunnittelemaan dlapäistä naisapulaista äidille :

"Kodinhoitajattaret eivät ole kotiapulaisia ei-
vätkä sairaanhoitajattaria. He ovat kodinhoitoon
pyst)'viä, Iämminsydämmisiä naisia, jotka työs-
kentelevät kotien hywinvoinnin säilyttämiseksi
tarmolla ja työllä sen totuuden elähdy'ttaminä, er-
tä kansakunnan menesrys ja suuruus riippuu ko-
tien kunnosta ja hyvinvoinnista." "

Toiminta kaynnistyi hitaasti. Aluksi liiton pai-
kallisosastot palkkasivat kouluttamattomia ko-
dinhoitajia työhön. Vasta välitön sodanuhka
vuonna 1939 sai laajat kansalaispiirit kiinnostu-
maan naisten koulutuksesta uusille sosiaalisen
ryön urille, ja sen vuoksi lyhy.t kodinhoitajakou-
lutus aloitettiin sodan edellä useilla eri tahoilla.
Kestoltaan vaatimattoman kurssin tavoite oli
kahtalainen: nuoria naisia pätevöitettiin sekä ko-
dinhoitajiksi että oman perheen perustamista ja
äitiyttä varten. Suunnitelmat valtakunnallisen ko-
dinhoitajajärjestelmän pystyttämiseksi laadittiin
sota-aikana. Kodinhoitajan ryön tarkoitus oli tar-
jota ryöapua, suorittaa kodinhoitotehtäviä sekä

valistaa äitejä talouden- ja lastenhoidossa.uu

Maaseudulla kiertävät sairaanhoitajar, kärilöt ja
terveyssisaret olivat 193O-luvulle tultaessa diako-
nissojen ohella maalaiskuntien ainoita palkattuja
sosiaalisen tyr;n tekijöitä. He paneutuivat työhön
naiskutsumuksen viitoittamalla antaumuksella.
Kätilö kertoo 1920-luvun lopun vuosilta:

"Ranualla ollessani perustimme diakonissan
banssa kayhain lasten ompeluseurln. Aloitimme si-
ten, että ?irkin @laA kerjäsimme k4tettfiA uddtt€i-
ta,.joista sitten ompelimme uduudn uaatteita. Miruä
otin käärön mubaani, bun menin synnytybsiä hoi-
tttmddn. Oli pula-niba ja uaatteista puure. . . Näin
lehdessä ilmoitubsen, että tehdds myi bangaspaloja

balualla. Kerjäsin ja ilmoitin tehtaalle, €ttä meillä ei

ole uaroja udlxtteiden ostlon. Saimme ison lAhetyk-
sen,. jostd oli hyuä ommella näitä uauuan pakette-
ja." "

Yleensä naimattomien ammattilaisten koko
elämä t.ayttyi sosiaalisesta työstä. Kutsumus ei

tuntenut vapaa-aikaa, eikä ensimmäisten työnte-
kijöiden elämässä juuri ollut yksiryisyyttä. Hei-
dän odotettiin palvelevan yhteisöään tarpeen mu-
kaan. Se oli luonnollinen toimintamalli sekä nais-

ammattilaisille itselleen että niille yhteisöille, jois-
sa he työskentelivät.eo

Vir k am i e h istyu a k ay h ain h o i to ty ö

Virallisen tilaston mukaan kc;yhainhoitohenkilö-
kunnan kokonaismäärä kasvoi vain noin 400

ryöntekijällä vuodesta 1918 vuoteen 1936. Olen-
naisimmat muutokset tapahtuivat ryhmän sisällä:

palkattujen toimihenkilöiden ja työntekijöiden
luku kaksinkertaistui ja vapaaehtoiset vähenivät
puoleen 1920-luvun alun määristä. Luvut eivät
kuitenkaan paljasta koko totuutta, sillä palkattui-
hin luettiin myöskin vuosipalkkiota saavat luot-
tamusmiehet, joten emme tiedä kuinka moni
palkattu luottamusmies muuttui virkamieheksi
"tilaston varjossa". Työntekijät eli tilaston mu-
kaan "palkolliset" olivat lähinnä huoltolaitosten
henkilökuntaa.

TAULUKKO 4.4.

Palkattu ja uapaaehtoineru kayhainhoitohenbilö-
bunta uuodesta l91B uuoteen 1936.0'

mosi toimihenk. työntek. vapaaeht. yht.

1918
r920
1922
1,924

r926
r928
r930
r932
1934
1936

2606
3389
3432
4620
4673
4580
4657
4936
5079
4977

623
819
871

1050
1070
1126
1323

1263
1318
t274

5460
5490
4208
3764
3563
3287
340t
3016
3240
2817

B6B9

9698
851 1

9434
9306
8993
938 1

9215
9637
9068
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Vuodesta 1923 lähtien kuntia kehotettiin mm.
k<;yhainhoitolailla palkkaamaan tarkastajia köy-
hien tutkimiseen, silmällapitoon ja hoidon val-
vontaan tai köyhäinkaitsijoiden ryön ohjaami-
seen. Aluksi näin menettelivät vain kaupungit,
joissa työn määrä oli suurin. Vuoden 1936 huol-
tolait eivät säätäneet palkatuista virkailijoista mi-
tään. Huoltolautakunta oli kunnan huoltoasioi-
den perusyksikkö, eikä lautakunta ollut laillinen
ilman naisjäsentä. Lautakunnalla tuli olla aiem-
paa enemmän opillista asiantuntemusta: lauta-
kunnassa piti olla koulunopettaja ja mielellaän
terveydenhoitoon perehrynyt henkilö. e'?

Sosiaaliministeriössä uskottiin viela 1930-lu-
vun alussa huoltoryöhön, jonka ydinjoukkona
olivat vapaaehtoiset kaitsijat. Toisin kuitenkin ka-
vi. Huoltolakien myötä huolto monimutkaistui,
ja sitä piti kyetä tekemään tarkasti lain kir.iaimen

Köyhöinhoitoo, siis koko myöhempöö sosioolitointo,
hoidettiin mooloiskunnisso yhtenö kunnollishollinnon
oso-olueeno. 193}-luvullo se kuului usein sivutoimeno
kunnonkiriurin toi muun yleisvirkomiehen tehtöviin. Kun-
to oli joeftu köyhöinhoitopiireihin, ioisto iokoinen oli yh-
den loutokunnon jösenen volvonnosso. Piirivolvoion teh-
tövönö oli huollon torpeen orviointi, kotiovustustän 'joko-

t .' ..:
minen io niiden köytön seuroominen sekö /osren 1o von-
husten hoitosopimusten uusiminen. Lestiiörven köyhain-
hoitoloutokunto I 940-luvullo

mukaan, ei vain sinnepäin. Tärvittiin tietoa ja
yhä enemmän työaikaa. Monet kunnat yrittivät
selvitä ongelmasta valjastamalla terveyssisaren si-
vutoimiseksi huoltotyöntekijäksi ja huoltolauta-
kunnan jäseneksi. Se kertoo terveystyön eriyty-
mättömyydestä - terveyssisar roimi kansan kes-
kellä tehtävänään ihmisten koko arkielämän on-
gelmat. Terveyssisaret protestoivat työn kohtuut-
tomasta lisääntymisestä, vaikka toisaalta näkivät
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huollon ja hoidon riippuvuuden.'r'
Ptrlan vuosista tuli koyhainhoitotyön ja lasten-

suojelutyön kannalta vedenjakaja useistakin syistä.

Laajoihin kansalaispiireihin lcvinnyt kodin- ja
lastenhoitotieto edellytti lasten kasvatusta tarkas-

tavalta henkiloltä ajanmukaisia tietoja. Maalais-
kunnissa isäntien hallussa edelleen ollut "kun-
nanlasten" kasvatuksen ja huollon valvonta
muuttui omituiseksi jäänteeksi. Kc;yhainhoidon
apulaistarkastaj a EIli Tävastähti kirj oitti :

"Köyhäinhoidon lastentarkastus ei tarkoita ai-
noastaan epäkohtien keksimistä ja poistamista,
vaan myöskin koyhainhoidon varassa olevien las-

ten hoidon kohottamista. Sentähden on pidettävä
suurena etuna, jos lasten tarkastuksen suorittaa
henkilö, joka ei ole ainoastaan lasten parasta har-
rastava, vaan jolla on tässä suhteessa ammattipä-
teryyttä tai joka on ainakin silla sivistysasteella,

että hänen neuvoistaan on hyöryä ja että ne ote-
taan arvonannolla vastaan."'a

Toinen seuraus asiantuntijuuden ensimmäisistä
askeleista oli se, ettei maallikon sana enää paina-
nut. Asiaan vaikutti varmasti myös perhe-elämän
yksityistyminen. Toisten kotikasvatuksen tarkas-
tamisen oikeutukselta putosi perusta. Ne muut-
tuivat kaikille osapuolille kiusallisiksi. Koyhain-
apua saavien kotien kaitseminen ei aiheuttanut
samanlaista polemiikkia. Se jatkui piirimiesten ja
kaitsijoiden vapaaehtoistyönä, sillä kaitsemisoppi
ei osoittanut etenemisen merkkejä.

Tälouspulan vaikutuksista k<;yhainhoiroon on
julkaistu useita tutkimuksia.e5 Apua sai kolmena
laman viimeisenä vuonna lahes 10 o/o väestöstä
eli noin 350000 kansalaista. Köyhän kunnan
menoista puolet tai enemmän saattoi mennä köy-
häinhoitoon, vaikka avustamisen perusteita kiris-
tettiin, alan työntekijöiden palkkoja laskettiin ja
huoltolaitokset turvasivat omavaraistalouteen.
Pitkat ryöttömien jonot kaupunkien kr;yhainhoi-
don ovilla lisäsivät valtavasti työtä.

Helsingissä pulan vuodet mullistivat toimin-
nan: köyhäinhoitopiirien lukumäärää lisättiin la-

man ajaksi, työntekijöille annettiin ohjeita avus-
tusten supistamiseksi ja koko organisaatio uusit-
tiin. Köyhäinhoidon johtajan, Bruno Sarlinin,
mukaan nyt oli aika luoda "suurten sivistysmai-
den tapainen" järjestelmä. Hallintoa ja kenttätyö-
tä tehostettiin sekä eriytettiin. Johtajia lisättiin ja

siirryttiin esittelijejarjestelmään. Helsinkiläistä
kaitsijaa ruvettiin kutsumaan kodeissakavijaksi.
Heitä ryöskenteli köyhäinhoidossa vuonna 1935
jo 45 diakonissojen lisäksi.'n Nimenmuutos kielii
ryön ammatillistumisesta.

Pulan mainingit tuntuivat myös pienten kau-
punkien ja maalaiskunrien köyhäinhoidossa. Lo-
pullinen yllyke niiden köyhäinhoidon uudistami-
seen olivat vuodesta 1937 voimaan tulleet huol-
tolait. Viimeistään nyt huoltoryöstä tuli tiukasti
valtiojohtoista. Se jakautui lastensuojeluun, irto-
lais- sekä alkoholistihuoltoon f a koyhainhoitoon.
Siitä tuli modernin kunnallisen huoltotoimen pe-
rusta. Lait määrittelivät laitoshuollon viimesijai-
seksi huollon muodoksi. Uudistus perustui aja-

tukseen asteittain toteutuvasta kasvattavasta ja so-

peuttavasta huoltotyöstä. Laitoshuolto ja erityi-
sesti sen pakkomuodot, alkoholistihuoltola, ryö-
laitos ja pakkotyölaitos, oli tarkoitettu kasvatta-
maan huollettavaa kovalla kurilla - ja suojele-
maan yhteiskuntaa eristämällä huollettava.

Irtolaislain mukaan henkilöä tuli pitää työlai-
toksessa "... siksi, kunnes on saatu perusteltua
syytä olettaa, että hän tulee viemämään säännöl-
listä ja kunniallista elämää... "" Alkoholistihuol-
tolassa juoppoa piti pitää yksi vuosi ensimmäisel-
lä hoitokerralla, mutta jos henkilölla oli ollut
edellisvuosina aiempia laitosjaksoja alkoholismin
takia, saattoi huoltolassa vietetty aika venyä nel-
jäksikin vuodeksi. Yksiryisyyttä ei laitoshoidetta-
valla ollut. Laitoksen johtajalla oli oikeus kont-
rolloida huollettavan kontaktit laitoksen ulko-
puolelle." Varsin pian irtolaishuollosta tuli keino
kasitella naisprostituoituja, kun taas alkoholisti-
huolto oli miesten huoltoa. Naisille ei alkoholisti-
huoltoloissa ollut paikkoja. Sen sijaan valtio pe-
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rvsti 1937 Ilmajoen työlaitoksen naisirtolaisten
sijoituspaikaksi.

Lakiuudistusten jälkeen huoltotoimesta alkoi
kehitryä kaupungeissa byrokraattinen virasto.
Maaseudulla lait eriyttivät huoltotoimen omaksi
kunnallishallinnon alaksi. Viiden huoltolain ja äi-
tiysavustuslain toimeenpanoon keskitrynyt huol-
totyö tuli liian monimutkaiseksi ja liian paljon
paperiryötä vaativaksi vapaaehtoiselle ryönteki-
jalle. Isot kunnat olivat pakotettuja 1930-luvun
lopulta alkaen palkkaamaan huoltotyöntekijän,
huoltosihteerin tai huoltotoimen johtajan. Hä-
nen ensisijainen tehtävänsä oli hallinnollinen,
mutta hän osallistui kaitsijoiden ja piirimiesten
rinnalla kodissakäyntiryöhön ja vastaanotti huol-
lettavia kunnantoimistossa, minka papereiltaan
ehti. Palkattuihin ryöntekijOihin siirrymistä vauh-
ditti se, että ihmiset alkoivat maaseudullakin
odottaa rahallista koryausta tehdystä ryöstä.ee Va-
paaehtoisryön suurin hohto oli himmenemässä.

Köyhäinhoidon ryöntekij öiden ja vapaaehtois-
ten tietämystä oli s),vennetty jo vuosikymmeniä
koyhainhoitopäivillä ja sittemmin huoltopäivillä,
joiden osanottajamäärät olivat l93OJuvulla
500- 1000 henkilöa. Päivien järjestelystä vastasi
Suomen Huoltoryöntekijain Liitto. Päivien esitel-
möitsijät olivat ministeriön virkamiehiä tai koke-
neita kunnallisen koyhainhoidon työntekijöitä.
Esitelmät julkaistiin Huoltajassa (myöh. Sosiaali-
turva), alan ainoassa ammattilaisille ja vapaaeh-
toisille tarkoitetussa aikakauslehdessä.r00 1 930-lu-
vun lopulle tultaessa huoltotyöntekij öiden koulu-
tuksen aloittamista ei voitu enää viir,yttää. Esi-
merkiksi Helsingin kaupunki järjesti hallintouu-
distuksensa tehostamiseksi kuuden kuukauden
pituisia kursseja koyhainhoidon virkailijoille jo
vuodesta 1933 lähtien. Koulutusta suunnittele-
maan asetettiin komitea, joka ensitöikseen tutki,
palj onko maassa oli palkattuja huoltoryöntekijOi-
tä. Tiedustelun mukaan huoltolakien alaisissa

tehtävissä toimi noin 3700 henkilc;a (johtavista
toimenhaltijoista oli osa-aikaisia 358).

TAULUKKO 4.5

Pa I h anuj e n h uo lto ty ö nre k ij ö i de n m äärä s u k up uo le n
mukaan uuonnd l938.tut

A. Johtavat viranhaltijat

miehia % naisia o/o

yhteensä
henkiloita

Huoltotoimen
johtajia,
huoltosihteerejä 95
Kunnalliskodin ja

ryölaitoksen johtajia B

Lastenkodinjohtajia 72

Lastentarhan johtajia
Seimen, päiväkodin
johtajia 2 9B 44

l19l

yhteensä
henkilöitä

5 497

394
185

71

9t
BB

100

Johtavia viranhaltijoita yhteensä

B. Muut toimenhaltijat

miehiä o/o narsiao/o

Huoltotarkkailijoita 25
Lastenvalvojia 97
Lastentarha nopett ajia l 2
Sairaanhoitajia
Mielisairaanhoitajia 21.

Hoitajattaria 24
Kansliahenkilökuntaa 15

Muuta henkilökuntaa 47

75
3

88
100

79
76
B5

53

436
508
293
263
244
267
307
189

Muita toimenhaltijoita yhteensä 2 507

Huoltoryöntekijöiden kaksivuotinen ammatil-
linen koulutus alkoi sota-aikana. Sen lisäksi tarvit-
tiin pikakoulutusta työssä jo oleville, mutta myös
siihen aikoville, silla valmistuneiden määrät eivät
olisi riittäneer vielä pirkaan aikaan rJydyrtämään
sodan jalkeistä sosiaalialan ryöntekijätarverta.
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VAPAAEHTOI STYÖN HUI PE,NTUMA

Kri is iaj aru j rirj este ly t j a aattee t

Tälvi- ja jatkosota seurauksineen alistivat suoma-
laiset turvajärjestelyt ja niiden yllapitajat ennen-
kokemamomaan testiin. Vaikka pahimman varalle
oli tehty suunnitelmia elintarvikejakelusta, ter-
veydenhoidosta sekä kotinsa menettäneiden si-
joittamisesta ja kriisivalmiutta oli lisätry ylittivät
aineelliset ja inhimilliset menerykset kaikki ole-
tukset: yli B5 000 ihmistä, yli kaksi prosenttia vä-
estöstä, menetti henkensä, sotaleskeksi jäi 24 000
henkiloa ja sotaorvoksi yli 50 000 lasta. Sodassa

fyysisesti vammautuneita oli 50 000, mutta vä-
häinen ei ollut myöskään niiden määrä, joille so-

dasta siviiliin sopeutuminen tuotti psiykkisiä ja
aineellisia vaikeuksia. Noin 420 000 ihmistä me-
netti kotinsa ja kotiseutunsa Neuvostoliitolle luo-
vutetuilla alueilla. r"'

Suomalaisten oli jo sodan kuluessa ratkaisrava
mittavat huoltotehtävät sekä turvattava välttä-
mättömän siviili- ja sotatuotannon jatkuminen.
Sosiaalisen ryön näkökulmasta tämä runsaan nel-
jän vuoden jakso on ainutlaatuinen. Poikkeusajan
järjestelyjä ei hoidettu niinkään olemassa olevien
huoltokanavien kautta, vaan luomalla uusia orga-
nisaatiota ja kansalaisvelvoitteira. Toinen jakson
ominaispiirre ovat ihmisten toimintaa isänmaal-
Iisesti suunnanneet aatteet. Ihmisiä kannustettiin
mm. talkootoimintaa elr,yttämällä naapuriapuun
sekä - lisäämään Suomen väkilukua.

Tuloksena oli ainutlaatuinen sosiaalisen työn
kokonaisuus. Tütkimustietoa ajankohdan huolto-
jär.iestelyistä on toistaiseksi vain vähän. Joka ta-
pauksessa julkinen vastuu sosiaalisesta ryöstä te-
rävöiryi. Valtio ja kunnat kantoivat yasruusra

suuremman osan kuin milloinkaan aikaisemmin.

Mutta myös vapaaehtoisten eli naisten, nuorten
ja ikääntyneiden miesten työpanos kasvoi asevel-

vollisuusikäisten miesten ollessa rintamalla. Va-
paaehtoistyön ja julkisen ryön välinen tehtäväjako
myötäili yleensä joustavasti eteen tulevien tilan-
teiden vaatimuksia. Myös maaseudun ja kaupun-
gin väliset jaot saivat uusia ulottuvuuksia. Useilla
kaupunkilaisilla oli maalaisserkku tai koti, josta
elintarvikesäännöstelyn aikana saatiin lisäsärvintä
tai johon kaupunkilapset saatiin turvaan pommi-
tuksilta. Mutta sota-ajan henki myös tasa-arvoisti
ihmisten välisiä suhteita sosiaalisessa ryössä: ryö-
läisten ja herrojen, punaisten ja valkoisten, autta-
jien ja autettavien sijasta oltiin ensisijaisesti Suo-
men kansalaisia, joiden itsenäis1ys ja olemassaolo
oli uhattuna.

Valtio ryhryi valmisteleviin toimenpiteisiin
193O-luvun lopun vuosina. Tälvisodan edella pe-
rustettiin kansanhuoltoministeriö ja kunnalliset
kansanhuoltolautakunnat huolehtimaan elintar-
vike- ja siirtolaishuollosta. Sodan ajaksi säädettiin
työvelvollisuus kaikille 18-59-vuotiaille. Lisäksi
kuntiin piti perustaa kuukausipalkkalautakunta
maksamaan säädetryj ä korvauksia sotapalveluk-
sessa olevan perheenjäsenille. Lisäksi sotainvali-
dien huolto järjestettiin erillisorganisaation kautta
ja laajaksi paisunutta vapaaehtoistyötä pyrittiin
yhteensovittamaan ja koordinoimaan.

Lääneihin organisoitiin vapaan huollon läänin-
keskukset. Niiden tehtävänä oli talvisodan reser-
vilaisperheiden, sodasta kärsimään joutuneiden
sekä siirtoväen avustaminen. Keskuselimeksi eri
ministeriöiden ja suurten sosiaalista työtä teke-
vien jär.iestöjen välille perustettiin Vapaan Huol-
lon Keskustoimikunta. Se huolehti avuntarpeen
kartoituksesta ja eri tahojen työnjaosta, otti vas-

295



MIRJA SATKA

taan lahjoituksia ja jakoi niitä apua tarvitsevien
parissa huoltotyötä tekeville. Poikkeuksellisissa
oloissä katto-organisaatio koki monia muodon-
muutoksia. Ulkomailta toimitettua humanitääris-
tä apua jakamaan perustettiin uusia toimikuntia.
Vapaaehtoistyön organisaatio saatiin pysywäksi
vasta kesällä 1941, kun sitä varten perustettiin
Suomen Huolto -niminen yhdistys. Sen jäseniä

olivat lähes kaikki sosiaalista ryötä harjoittavat
järjestöt Lotta Svärdistä ja Sosialidemokraattisesta
Tyolaisnaisliitosta aina Suomen Huoltoryönteki-
jäin Liittoon. Suomen Huollon alueellinen orga-
nisaatio perustui lääninkeskusten ja kuntien va-

paan huollon keskusten varaan. Toimintaa valvoi
sosiaaliministeriö. "''

Kuntien huoltotoimi sääsryi lisääntyviltä köy-
hainhoidon hakijoilta ja lastensuojelutoimenpi-
teet vähenivät."'4 Tämä ei ollut sattumien summa
vaan tietoinen valtion viranomaisten toiminta-
strategia. Nyt ei haluttu toistaa kansalaissodan jäl-
keistä tilannetta, jossa vähäosaisempi väestö saisi

apua vain leimaavan koyhainhoidon kautta. Yh-
teisen vihollisen edessä tarvittiin yhtenäinen kan-
sa ja siksi sotasiirtolaisia, sotilaiden omaisia ja so-

dan uhreja haluttiin kohdella tasa-arvoisina ihmi-
sinä. Vaikutusvaltaiset tahot loivat ideologiaa,
jonka mukaan menetyksiä kokeneilla oli kansa-

laisoikeus apuun ja parempiosaisilla kansalaisvel-
vollisuus sen humaaniin antamiseen.

Vapaaehtoinen sosiaalinen työ oli runsasta.

Suomalaisten auttamishalua on selitetty maan-
puolustushengellä, mutta lisäksi sosiaalinen työ
tarjosi rakentavan mahdollisuuden kuroa um-
peen kansalaissodan jättämää luokkien välistä
epäluottamusta kotirintamalla. Sotarintamalla
Iuokkaristiriita ratkesi "aseveljeydeksi" eri luok-
kien miesten rinta rinnan käymissä taisteluissa

yhteistä vihollista vastaan. Työväestön varaukse-
ton osallistuminen talvisotaan oli porvarilliselle
puolellekin kiistaton todiste entisen vastapuolen
halusta rakentaa suomalaista yhteiskuntaa."''
Luokkaristiriidan murtuminen näkyi myös järjes-

töissä. Vuonna 1940 Sosialidemokraattinen Puo-
lue antoi jäsenilleen luvan liittyä porvarilliseksi
tunnettuun Lotta Svärd -järjestöön. Samaan ai-
kaan cri poliittisia tahoja edustavat miehet perus-
tivat Suomen Aseveljien Liiton ja paikallisia ase-

veliyhdistyksiä tarkoituksenaan sodan luoman
yhteishengen ja asevel.ieyden mukainen kansalais-

ten kasvatus sekä sodassa kaatuneiden omaisten
ja sotasiirtolaisten auttaminen. ""'

Eräs sodan synnyttämä kansallinen pyrkimys
Iiittyi Suomen väkiluvun turvaamiseen. Kodin,
äitiyden ja lapsuuden sekä perheen rukeminen sai

uusia painotuksia. Kansakunnan tulevaisuudeksi
mielleryt terveet lapset pyrittiin saamaan turvaan
sodan jaloista. Sotaoloissa huoli vahaisestä väes-

tönkasvusta sai suuret mittasuhteet: se tulkittiin
yksiselitteisesti Suomen kansan olemassaolon uh-
kaksi. Väestöpoliitikkojen mielestä syntyvien las-

ten määrä oli saatava nousuun ja lapsi- ja äitiys-
huollon laatu paremmaksi. Lait kunnallisista äi-
tiys- ja lastenhuollon neuvoloista ja kunnallisista
terveyssisarista ja katiloistä h1väksyttiin jo sota-

aikana. Osaksi kansalaisjärjestöjen painostuksesta
valtio ryhtyi tukemaan sosiaaliavustuksin lapsi-
perheitä. Ajan ideologiaa hyvin heijastavista per-
hepoliittisista painostusjärjestöistä tärkein lienee

ollut vuonna l94l perustettu Väestöliitto. Sen
julkaisussa toiminnan taustanäkemyksistä kirjoi-
teftiin:

"Suurin ja paras perintö, mitä esi-isiltämme
olemme saaneet, on suomalainen perhe, oma ko-
timme, jossa olemme kasvaneet. . . Suomalaisessa

kodissa on sen sisun kehto, jota nyt ihaillen on
ihmetellyt koko maailma. Se on suomalaisen ko-
din arvokas saavutus ja varma todistus siitä, ertä
kotimme on varmin yhteiskuntamme kulmakivi.

Jos se sortuu, niin samalla sortuu tämä kansa...
Meidän on yritettävä yhdessä ja koottava voi-
mamme taisteluun lastemme ruumiin ja sielulli-
sen puhtauden puolesta, yhtenäisen johdon alai-
sena ja määrätietoisen suunnitelman mukaisesti.
Silloin me varmasti muodostamme voiman, jota
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vastaan pahan hyökkäysten on pakko kukis-
tua."'n'

Huo llon j a hansalaisauun häytännö t

Millaisia olivat kunnallisen huoltotoimen, Suo-
men Huollon sekä kansalaisten itseavun sodanai-
kaiset kdytännöt? Sodan synnyttämä uusi kansal-
linen yksimielislys heijastui huoltotoimeenkin,
mutta toiminnan perustaa, 193O-luvulla synty-
nyttä huoltolainsäädäntöä, sota ei muuttanur.
Huoltoryö ei säästynyt uusilta tehtäviltä ja työn
lisääntymiseltä. Suurissa kaupungeissa eräs sellai-
nen oli naisten sukupuolimoraalin tiukentuva
kontrolli. Sota-aikana naisten osuus irtolaisina
huolletuista nousi yli B0 prosenttiin. Samaan ai-
kaan alkoholistihuollon ja irtolaishuollon toi-
menpiteitä kuitenkin rajoitettiin. Toisin sanoen
sota-aikana huoltotoimen miehiin kohdistamaa
kontrollia voitiin - armeijan hoitaessa osan - mi-
nimoida, kun taas naisten kontrollia kovennet-
tiin. Muutosta perusteltiin moraalisilla syillä: sek-
suaalimoraali oli osa kansalaismoraalia, jonka va-
rassa puolustuskyvyn ajateltiin lepäävän. Toinen
perustelu oli terveyspoliittinen: naisten kontrol-
lilla väitettiin ehkäistävän sukupuolitautien leviä-
mistä.r08

Ilmajoen työlaitoksen johtaja kuvasi sota-aikai-
sia huollettaviaan, irtolaisnaisia, sotaa edeltänee-
seen aikaan verrattuna nuoremmiksi, useammin
ensikertalaisiksi, joilla oli harvemmin merkintöjä
rikosrekisterissä. Laitoksessa naiset pyrittiin kun-
touttamaan normaaliin elämään täsmällisen päi-
va- ja työjärjesryksen sekä levon avulla. Työ oli
maatalous- ja metsäryötä. Sen lisäksi naiset saivat
opetusta kotitaloudessa, kudonnassa ja ompelus-
sa."'e Muuttuneiden käsitysten myötä laitos lak-
kautettiin tarpeettoma na vuonna 197 2.

Pienillä paikkakunnilla sodanaikaisen vapaaeh-
toistyön organisointi vaati huoltolautakuntien
apua. Lisäksi lautakunnat huolehtivat sodan aika-

na voimaan tulleista perhepoliittisista sosiaali-
avustuksista, äitiysavustuksista, perhelisistä ja ko-
dinperustamislainoista. Myöhemmin ne vastasi-
vat myös lapsilisistä, nuorista rikoksentekijöistä,
sokeitten avustamisesta sekä sotaleskien ja -orpo-
jen huollosta. Tehtävät edellyttivät runsaasti val-
mistelevaa toimistoryötä, tilityksiä ja raportteja
keskushallinnolle. Lisäksi niiden oikea suoritta-
minen edellytti lakien ja hallinnollisten toiminta-
tapojen tuntemusta. Huoltosihteeri tuli yhä tar-
peellisemmaksi pienissäkin kunnissa.

Ranuan naishuoltosihteeri kertoo työstään
kunnassa, jossa muun ohella sotakuukausipalkko-
jen maksatus kuului hanelle:

"Tullessani Ranualle l93B sain huoneen ja heit-
tiön asunnoru kunnantoimiston uierestä. Asuntoni
huoneet oliuat pienet, mutta niissä yhsi henhi fuuin
sz?i asumddn. Toiruen oui uei diakonissan hanssa

yhteiseeru eteiseen.

I{ysyin esimiehehä työaikaa. Hän sanoi, että jos
sopisi aamulla dadtd toimisto klo B ja illalla sulkea

klo 17. Siihen ryd.ti". - Tyaaihani eiuät huiten-
kaan olleet niinkuin ne ajatebiin. Autot ruliuat il-
lalla kirkolle ja lähtiuät aikaisin aamulla ja asiak-
kaat hulkiuat niissä. . .

Sota-aikana oli kaksi hirkonkylän neitosta toi-
mistoapulaisena. Työt alkoiuat klo B. TytAt pAastin
pois 5-6 aikaan, itse jatkoin kunnes sain sen päi-
uän urakan tehryA, useinkin aamuyölle dsti. Lää-
ninhallitus oli määränruyt, että sotilasauuxuksia ja
sotakuukausipalkkoja uarten on ?idettäuä bokous
joka päiuä. Matkojen pituuden takia pidimme bo-
kouhset joba toinen päiuä. Haleernuksia oli paljon
ja pöytabirlojen birjoitus kesti myöhäiseen. Kirjoi-
tin itse pöytäbirjat. Tytt;t o?etin kirjaamaan bassa-

päiuäkirjan, itse kirjasin muistiouiennit kirjanpi-
doxa. . .

Ibasella tuli Simojoen posti ja hdnelk saattoi olk
kymmeniä uabakirj oj a hassa-asio ita uArten. Pyysin,

että hän ei ottaisi lauantaihsi uahakirjoja paljon,
et tä uoisi n päästä leuähtämään. " 1 lt

Suomen Huollon toimintaan kuului varojen
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Sodon oikono tolkoot, työvoimo- jo
noopuriopu sekö rohon io tovoron
keröys oktivoivot koko kotirintomon.
Noisiciriestc5t olivot tässö työssö ok-
tiivisesti mukono omon toimintonso
lisöksi mm. Suomen Huollon vopoa-
ehtoistyöntekiiöinö. Iössö Mortot
ovot iokomosso ovun torvitsijoille
vuonno 1940 Suomen Huollolle soo-
punutlo ulkomoon opuo, joko oli tös-
sö fopoul<sess o Yhdysvolloisto lohjoi-
tetluo siementä.

jakaminen yleiseen avustustoimintaan, tervey-
denhuollon turvaaminen sodasta kärsimään jou-
tuneille, henkinen huolto eli kansallisen yhteen-
kuuluvuuden lujittaminen, keräystoiminnan joh-
taminen ja organisointi, kansainvälisten yhteyk-
sien pitäminen sekä vapaan huollon toiminnasta
valistavien julkaisujen toimittaminen.''' Paikalli-
nen vapaan huollon toiminta oli moninaista, ku-
ten ilmajokelainen aktivisti, maataloaan ja viittä
lastaan huoltanut emäntä kertoo:

"Vapaahuolto toimi llmajoella mibei bohonaan

naisteru uoimin. Ulkomaiba, Lihinnä Amerikasta ja
Pohjoismaista, alkoi tulla uadtettd jd kenkiä. Thua-

rat saapuiudt laiuoilla Helsinhiin ja rautateitä pit-
kin llmajoelle noin berran, haksi kertaa kuussa. Va-

paahuo ho laiset hao le htiuat auustusten j dostd. Vdrds-

tona toimi kurunallistalon bellari. Aina kun tauaraa

saapul pidrttiin holeous, jossa koetettiin jabaa taua-

rda tasdpuzlisesti joba k/aan. Jakajia oli joka alu-
eelk. Tya ei ollut helppoa. Ei ollut kahta samanlais-
td aadtettlt eikä kenkäparia. Tauara oli uanhaa,
mutta paljon oli hyuää ja bäyttöbelpoista. Vapaaeh-

toisella ryöllään naiset yrittiuät parhaansa mukaan
järjutää uaatetta sinne missä sitä taruittiin, üihinnä
lapsiperheille. üein mentiin hellarille ibamyahällä

järjestämään uadtteita sen jälkeen kun omat työt oli
saatu tehtyä. Monta bertdll iba oli jo ehtinyt yöksi
ennen huin p a lattiin ko tiin. Thuarasäb hej ä leulj etet-

tiiru polkupyörillä sillä heuosia ei pahemmin bAyt-

töön liiennyt. Thuaroiden jabaminen ei ollut help-

poa. Aina ei löytynyt sellaista mitä missähin olisi
taruittu. Kaiken muun työn lisäksi leiuottiin uielä

armeijalle leipaa ja hudottiin sukbia... Rauharu

tultua uapaahuobo jatkoi tzimintadnsa. Sen tär-
kein tehtäuä oli polttopuiden järjestäminen ja sian-
porsaiden jakaminen."

Vapaaehtoiset tekivät ryötään ilman palkkaa ja

yhteiskunnallisia huomionosoituksia, tietoisina
sen kansakuntaa yllapitavasta merkityksestä.
Edella lainattu emäntä päättää muistelunsa:

"Mitalia ud?ddn huollon q/östä emme sddneet,

mutta karusanhuollosta annettiin lupa hanbhia pyö-
riimme uudet kumit.""'

Sodan päär,ytryä Suomen Huollon johtohenki-
loista Heikki'W'aris arvioi toimintaa:

"Kuluneitten viiden vuoden aikana vapaan

huoltoryön alalla suoritettua sosiaalista ryötä ei

voida osoittaa numerollisesti, sillä numeroihin ei

voida sisällyttää sitä lähimmäisen auttamisen ha-

lua, joka on ohjannut tätä työtä. Vapaan huollon
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--.lääninkeskusten puheenjohtajat ovat näitten vii-
den vuoden aikana kantaneet suurimman vas-

tuun ja omalla esimerkilläan kannustaneer vapaa-
ehtoisia kansalaisjärjestöjä ja vapaan huollon
työntekijöitä jatkamaan vapaaehtoista työtänsä.
Vapaan huoltoryön kentälla toimivat tuhannet
palkattomat ryöntekijät ansaitsevat kaiken kiitok-
sen. . . " "3 Suomen Huollon toiminta lopetettiin
1952.

On vaikea päätellä, kuka kantoi suurimman
vastuun. Tälkoot, naapuriapu ja rahan ja avaran
keräys tavoittivat koko maan. Suomen Huolto
monien muiden järjestöjen tavoin innoitti ihmisiä
ryhmätoimintaan, talkoisiin ja naapuriapuun
välttämättömän tuotannon ja huolenpidon ylla-
pitämiseksi. Tälkoilla oli "kolmoispäämäärä":

työsuoritukset, kansan eheyttäminen ja moraalin
säilyttäminen. tlkoot ja naapuriapu olivat vanha
suomalainen tapa, joka elvytettiin. Aloite yhteis-
toimintaan tuli useimmin yksiryisiltä henkilöiltä
tai Suomen Huollon piireiltä."a

Sota aiheutti poikkeuksellisten lastenhuolto-
toimenpiteiden tarvetta. Lapsia piti evakuoida se-

ka sijoittaa kasvatti- ja ottolapsikoteihin Suo-
meen ja muihin Pohjoismaihin. Sotaorvoiksi jää-

neille piti hankkia avustuksia ja jdrjestaa tarvittava
terveydenhoito. Suomen Huolto yllapiti t4:ae
lastenkotia ja lastensairaalaa sekä tuki yksityisiä
lastenkoteja. Pohjoismaista Ruotsi kunnostautui
lasten auttamisessa. Lastensiirtoja varten perus-
tettiin erillinen organisaatio, Pohjoismaiden
Avun Suomen Keskus. Virallista tietä siirretry
lapsi oli alle 13-vuotias, terve, kotoisin varatto-
mista oloista, ja lisäksi edellltettiin, että vanhem-
milla oli huolto-ongelmia. Ruotsi tarjosi myös
lasten sairaalahoitoa. On arvioitu, että Ruotsiin
hakeutui sodan vuosina eri teitä noin 70000 suo-
malaislasta."5

Muita ruotsalaisten tarjoamia lastenhuolto-
muotoja olivat kummi- ja kesälapsitoiminta sekä

talonrakennusapu, jolla tuettiin kokonaisten kau-
punginosien rakentamista. Kummitoiminnassa

yksittäiset kansalaiset tai järjestöt avustivat nimet-
tyä, avuntarpeessa olevaa lasta Suomessa. Jalkim-
mäinen koski ravinnon puutteesta heikenryneitä
lapsia, joita kutsuttiin kesänviettoon ruotsalaisko-
teihin ja kesäsiirtoloihin. Sotakummitoimintaa
harjoitettiin myös suomalaisin sekä eurooppalai-
sin ja amerikkalaisin voimin. Suomessa kummi-
avun organisointi keskitettiin talvisodan jälkeen
Mannerheimin lastensuojeluliitolle. Kummityö
oli yksi sodanaikaisista kansanliikkeistä. Kummin
piti sitoutua avustamaan sotaorpoaan vähintään
kalsi vuotta. Avun määrä vaihteli 1980Juvun lo-
pun rahassa 250-500 mk kuukaudessa. Jos
kummi antoi vaate- tai ruoka-apua, saattoi raha-

avustus olla pienempikin. Toiminnan periaattei-
siin kuului, että kouluikäinen lapsi piti koulumaa
kansakoulua pidemmälle. Lisäksi kummin ja lap-
sen sekä lapsen äidin välillä tuli olla kasvatusta
ukeva henkilokohtainen suhde. Sotakummiavus-
tusta sai yli 58 000 lasta.r16

Sosiaaliselle työlle ja keskinäiselle avunannolle
myönteisessä ilmapiirissä myös niin sanotut huo-
nompiosaiset alkoivat järjestdytyä toimintaan.
Aseveljet, sotainvalidit, sotalesket .ia kaatuneiden
omaiset perustivat omia etujärjestöjään. Yhdessä

muiden tahojen kanssa ne perustivat Invalidisää-
tiön, .joka aluksi keskittyi sotavammaisten tuke-
miseen sairaalahoidoin ja ammattikurssein, mutta
kehitryi myöhemmin yleiseksi invalidihuollon
asiantuntijatahoksi. Myös Suomen kirkko eli ajan
hengessä. Sota-ajan ilmapiiri kypsytti pitkaan vi-
reillä olleen ajatuksen diakoniatyön virallistami-
sesta. Vuonna 1944 siitä tuli seurakunnan laki-
määräinen tehtävä. Jokaisen seurakunnan piti
palkata laupeudenryc;n tekij<;ita ja varata aineel-
lista apua muusta avusta paitsi jääneille kansalai-
sille.'''

Sodanaikaisessa naisten sosiaalisessa työssä Lot-
ta Svärd -järjestön ryöpanosta ei voi sivuuttaa.

Järjestö perustettiin kansalaissodan jälkeen suoje-
luskuntien naisjärjestöksi, mutta talvisodan aikana
sen porvarillinen toimintaidea muuttui maan-
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Lotto Holmberg jokoo puuroo sodon joloisso oleville
lopsille Viipurisso vuonno 1942. Kuvosso olevo losten
ruokinto-osemo oli perustettu ruotsoloisten Suomeen toi-
mittomon soto-oion losfenovun turvi n.

puolustukselliseksi. Enimmillaan siihen kuului
yli 230 000 jäsentä. Jäsenten enemmistö oli kurs-
sitettu sodanaikaisiin tehtäviin - Iottatyön joh-
toon, sairaanhoitoon ja lääkintään, väestönsuoje-

luun, muonitukseen, varustehuoltoon, viestityk-
seen, sääpalveluun, ilmavalvont aan ja huoltoryö-
hön. Kurssin suorittaneet merkittiin rekisteriin
kriisitilannetta varten. Rekisterin avulla heidät ta-

voitettiin ja määrättiin sinne, missä tarve oli suu-

rin. Lotista koulutettiin kurinalaisia, kestäviä ja

esivallalle uskollisia valiokansalaisia. Lotille teroi-
tettiin tiukkaa naismoraalia, jonka kulmakivinä
olivat koti, uskonto ja isänmaa. Lotta Svärd -jär-
jestö lakkautettiin Moskovan välirauhansopimuk-
sen seurauksena 1944."'

Vapaaehtoisryön valtavasta määrästä huolimat-
ta yksi sota-ajan seuraus oli sosiaalisen työn am-
matillistumisen eteneminen. Väestö- ja perhepo-
litiikan toimeenpano avasi uusia, naisille tarkoi-
tettuja ammatillisia työtehtäviä niin äitiys- ja las-

tenneuvoloissa, kasvatus- ja perheneuvonnassa
kuin avoterveydenhuollossakin. Samanlaiseen
suuntaan vei kunnalliseen huoltotyöhön valmis-
tavan koulutuksen alkaminen ja huoltotyön li-
sääntyvä palkkaryolaistyminen. Sosiaalisen ryön
sodanaikainen ammatillistuminen tapahtui kui-
tenkin suurelta osin naisten kansalais- ja äitiys-
kasvatuksen nimissä. Sen tarpeellisuutta perustel-
tiin monilla, sodan johdosta naisille langenneilla
uusilla velvoitteilla. Naisjärjesröillä oli naisten
kansalaiskasvatuksen sisältöjen määrittelyssä ja
toimeenpanossa vahva asema. Esimerkiksi sodan

aikana toteutetun nuorten naisten ryöpalvelun ja
kodinhoitajatarkoulutuksen sisällöistä oli vaikea

erottaa äidiksi valmentamista ja ammatillista pä-
tevöittämistä. Kouluttajat käsittivät sosiaalisen

työn ja äitiyden toisiinsa kietoutuneiksi naisten
yhteiskunnallisiksi velvollisuuksiksi. Vapaaehtois-
työn ohella sota-ajan naiskasvatus lisäsi naisten
kiinnostusta ja valmiutta ammatilliseen sosiaali-
seen työhön.rre

Sota-ajan sosiaalinen ryö oli epäilemättä vapaa-

ehtoisen ryön huippuhetki, jollaiseen voidaan yl-
tää vain suurten, koko kansaa koskettavien uh-
kien edessä. Byrokratisoitumassa olevaa kunnallista
huoltotyötäkin tehtiin vapaaehtoishengessä. Val-
tio ja kunnat auttoivat yksiryisen avustustoimin-
nan organisoimisessa ja kanavoivat niille resursse-

ja samalla kun toimeenpanivat ensimmäisiä sosi-

aalipoliittisia tulonsiirtoja. Ehka sodan tärkein
seuraus sosiaalisen työn tulevaa kehirystä ajatellen
oli kuitenkin ideologinen murros yhtenäiseksi ja

yhteisvastuulliseksi kansakunnaksi, jossa jokaisel-
la on oikeus parhaaseen mahdolliseen apuun ja
yhteiskunnalla velvollisuus tarjota sitä. Se luokka-
pohjainen ajattelu, jolle sosiaalisen työn perusta
oli laskettu, korvattiin uudella. Siirtymä ei kui-
tenkaan ollut niin suuri, että ryöntekijän ja autet-
tavan suhde olisi missään mielessä tasavertaistu-
nut. Vanha hierarkia ja leimaavuus palautuivat ai-
nakin kciyhäinhoitoon, kun sodan aiheuttama
murrosaika oli ohitse.
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S o danj a I h e is e n s o s i aa li s e n qr ö n e de lly ty k s e t

Sodan jäljiltä monen perheen arkielama oli uusil-
la urilla: jotkut olivat menettäneet terveytensä,
lapset isänsä, äidit aviopuolisonsa ja vielä useam-
mat kotinsa, kotiseutunsa ja omaisuutensa. Puut-
tui asuntoja, elintarvikkeita ja tavaroita. Sodasta
palanneilla miehilla oli vaikeuksia sopeutua sivii-
liin, eivätkä sodan aikana tuotannosta ja kodin-
hoidosta vastanneet naiset halunneet luopua ryö-
paikoistaan miesten hyväksi. Yhteiskunnallinen
tilanne oli sekava: iloittiin itsenäisyyden säilymi-
sestä ja rauhasta ja surtiin sodan meneryksiä. Mo-
raalin väitettiin löystyneen. Sen mittarina käytet-
tiin avioerojen tai juopumuspidärysten ja rikos-
ten kasvua osoittavia lukuja.

Sosiaalisella ryolla tahdattiin parempaan tule-
vaisuuteen. Lasten terveyden ja hyvinvoinnin tur-
vaamisesta tuli jo sodan kestäessä tärkeä yhteis-
kunnallinen kysymys. Tülevat sukupolvet nähtiin
kansakunnan pääomana ja lasten ja nuorten hy-
vinvointia pidettiin väestö- ja perhepolitiikan
ydinkysymyksenä. Tämän näkemyksen puolesta-
puhujia löyryi valtion virkamiehistä, alan järjes-

töistä sekä poliittisista puolueista. Sodan viiväs-
ryttämä nuorten perheellisryminen oli otollinen
maaperä väestöpoliittiselle propagandalle. Sen

vaikutuksia tukivat valtion lapsiperheille suuntaa-
mat rahalliset avustukset. Sotaa edeltäneet kor-
keat naimattomuusluvut jäivär historiaan. Suo-
messa koettiin ennennäkemätön vauvaboomi,
kun niin sanotut suuret ikäluokat synryivät. Li-
säksi seurauksena oli 1940-luvun lopulla kotikul-
tiksi kutsuttu, kotia, ydinperhettä ja äitiyttä ihan-
noinut ilmapiiri.

Suomeenkin näyttäisi pätevän brittiläisten

tutkijoiden havainto, että kansalliset kriisit ja tar-
ve kansan yhtenäislyden vahvistamiseen ovat yh-
teydessä yriryksiin parantaa perheen, äitiyden ja
lapsuuden laatua.''o Valtio ryhtyi tukemaan mää-

rätyt kriteerit täyttäviä lapsiperheitä ja hieman
myöhemmin myös vanhusperheitä. Lisäksi valtio
ja kunnat alkoivat osallistua perhevalistuksen, oh-
jauksen sekä lasten- ja kodinhoidon ryövoima-
avun kustannuksiin. Kun valtio oli aiemmin rly-
tynyt vain suojelemaan perhettä, se alkoi n)'t ottaa
lisäksi vastuuta määritellyt kriteerit täyttävien
perheiden taloudellisesta tukemisesta.

Suomalaiset naiset eivät silti palanneet joukolla
kotiäideiksi, kuten muualla Euroopassa. Ilmassa

oli ristiriitaisia kehiryspyrkimyksiä. Sota-ajan
poikkeuksellinen ryönjako oli muuttanut käsiryk-
siä miesten ja naisten töistä. Naiset alkoivat vaatia
oikeutta yhdistää äitiys ja ansiotyö. Sotaleskille se

oli ainoa mahdollisuus selvitä perheen elättämi-
sestä, ja naimattomat naiset tarvitsivat palkkaryö-
tä elääkseen. Lisäksi eurooppalaisittain alhainen
miesten palkkataso oli naimisissa oleville naisille
lisäperustelu vaatia sodan aikana laajentuneiden
mahdollisuuksien säilyttämistä. Sen toteutumisen
mahdollisti lopulta sotakorvaustuotannon aiheut-
tama ryövoimapula. Naisia tarvittiin teollisuuden
j a palvelualojen palkkaryövoimaksi.

Naimisissa olevien naisten työssäkäynti yleis-
ryi. l960Juvulla jo yli puolet naimisissa olevista
kaupunkilaisnaisista kävi ansioryössä. Kaksi pal-
kanansaitsijaa perheessä nosti elintasoa, mutta
synnytti lapsiperheissä "naisten suuren pulman".
Kotikorosteisessa ilmapiirissä ajateltiin, että äiti
oli ainoa oikea lapsensa hoitaja. Talle kasirykselle
saatiin tieteellinen vahvistus 195O-luvun amerik-
kalaisesta lapsipsykologiasta.''' Julkisesti järjestetty
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TAULUKKO 4.6

Ammatissa toimiuien osuus kaikista naimisissa ole-

uista 1 5 - 64 -uuotiaista nais ista kaupungeissa j a
maalaiskunnissa.tt'

Vuosi Kaupungit %o Maalaiskunnat o/o Koko maa o/o

siryksen muutosta. Kun kansalaisten kokemukset
sodanaikaisista valtion avustuksista mm. sotapal-
veluksessa olevien omaisille yhdisryivät Suomeen
välitryneisiin englantilaisiin ideoihin kansalaisten
oikeudesta julkiseen apuun, synryi kc;yhainhoi-
don armopala-ajattelun rinnalle.ia sijalle uusi kä-
sirys julkisesta avusta eli sosiaalietuuksista. Ajatel-
tiin, että oikeus saamiseen synrFi ilman viran-
omaisen tarveharkintaa esimerkiksi perhesuhtei-
den tai perheenjäsenen menetyksen perusteella.'"

Valtion sosiaalipoliittisen intressin laajentumi-
nen perhe- ja terveyspolitiikkaan ei tehnyt yapaa-

ehtoista sosiaalista työtä tarpeettomaksi, mutta
pakollisen ja vapaehtoisen työn suhde muuttui.
Sodan jälkeen kansalaisten vapaaehtoista järjestö-
toimintaa haluttiin keskittää ja niiden päättäviin
elimiin vaadittiin avun saajien edustusta. Asiaa
pohtinut komitea hahmotteli jopa uuden, yapaa-

ehtoista huoltoa koordinoivan keskusjärjestön
perustamista. Lisäksi haluttiin tehostaa vapaaeh-
toisen ja julkisen ryön yhteisryötä. Periaate kirjat-
tiin sosiaalihuollon hallintolakiin, .ioka velvoitti
valtion virkamiehet seuraamaan ja tarvittaessa
edistämään väestön elinehtoja parantavaa vapaa-
ehtoista sosiaalista työtä. I 2"

Sosiaaliministeriö korosti kunnallisen huolto-
ryön ensisijaisuutta, ja järjestöt joutuivat puolus-
tuskannalle. Valtio näki järjestöt vain virallista
täydentäväksi poikkeusmenettelyksi.'" Toisaalta
yksiryisen sosiaalisen ryön mcrkirys tunnustettiin,
mutta suhteeseen ilmaantui uusi hierarkia: minis-
teriön virkamiehelle julkinen sosiaalinen ryci oli
normi, josta yksityinen ja vapaaehtoinen ryö oli
vähempiarvoinen poikkeus. Järjestöihmisten mie-
lissä järjesrys oli toinen. He korostivat yksiryisen

ryön innovatiivisuutta ja joustavuutta, vaikka hy-
väksyivätkin julkisen ryön ensisijaisuuden "mas-

sahuoltona". Suomen Huollon lakkaaminen
vuonna 1951 aktivoi järjestöt yhteistyöhön. Jo
seuraavana vuonna 36 jär1estöä perusti Huolto- ja
Avustustoiminnan neuvottelukunnan, sittemmin
Sosiaali- ja terv eysjärjestöjen yhteistyöyhdistyk-

34
45

57
65

71

45
45

53
62
70

huolenpito ei saanut riittävää kannatusta toteu-
tuakseen, vaikka käytännölliset huolenpito-ongel-
mat tiedostettiin. Niinpä osa ansioäideistä joutui
järjestämään lastensa päivähoidon erilaisten dla-
päisratkaisujen varassa. Osa lapsista oli vailla riit-
tävää hoitoa - puhuttiin esimerkiksi "avainkaula-

lapsista'. Osalle hoitoa jar.iesti kunnan, rFönanta-
jan tai sosiaalialan järjestön lastentarha. Naisille
itselleen tilanne oli ristiriitainen: naisryöntekijöil-
tä saatettiin vaatia naimattomuuslupauksia ja nai-
misissa olevia naisia syrjittiin työhönotossa, min-
kä Tampereen sosiaalilautakuntakin toteaa osu-
vasti vuonn a 1 9 5 4 lastensuoj elutarkkaajan valin-
nan yhteydessä näin: "rouvia ei valita, kun nai-
mattomia päteviä on tarjolla".'t'

Suomalaisen hJwinvointivaltion palveluja ei
toisen maailmansodan jälkeen luotu tyhjästä, ku-
ten edelliset luvut osoittavat. Ne perustettiin va-
paaehtoisten naisten ja miesten jo kymmeniä
vuosia kehittämille aluille. 190O-luvun alkupuo-
lella muotoutunut julkisen ja vapaaehtoisen ryön
välinen jako korjaavaan ja ehkäisevään murtuijo
sodan kestäessä. Valtio ja kunnat jatkoivat järjes-
töjen aloittamaa ehkäisevää ryötä äitiys- ja lasten-
neuvoloissa, myöhemmin kasvatusneuvoloissa ja
kodinhoidossa.''' Julkisen ryön painopiste siirtyi
ehkäisevän työn suuntaan. Osaltaan kehirys hei-
jasti kansakunnan integroitumista ja kansalaiskä-
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sen, YTY ry:n etujensa valvomista ja toiminto-
jensa kehittämistä varten. r28

Sosiaalisen työn ammatillistuminen voimistui.
Palkattujen ammattilaisten ryö §keni kuitenkin
korvaamaan vain osan vapaaehtoisten ryöpanok-
sesta, sillä uudet ammattilaiset huolehtivat lahin-
nä uusista tehtävistä. Esimerkiksi maaseudulla
valtaosa koyhainhoidon ruohonjuuritason ryösrä
oli edelleen piirimiesten ja kaitsijoiden käsissä.

Ammatillistuminen ulottui myös järjestöjen so-
siaaliseen ryöhön. Ne avasivat lastenseimiä, kas-

vatusneuvoloita sekä mielenterveys- .ia päihdekli-
nikoita, joiden virkapaikat täyttivät koulutetut
ammattilaiset.

Sosiaalisen työn kokonaisuus alkoi hahmottua
samalla kun naisen kaksijakoinen paikka, koko-
päiväinen ansiotyö ja vastuu perheen huolenpi-
dosta vakiintui. Lopullisen modernisoitumisen
sosiaalinen ryö koki kuitenkin vasta 1960-luvun
lopulta alkaen, kun suomalainen sosiaalipalvelu-
järjestelmä rakennettiin. Seuraavalla kaksikym-
menvuotiskaudella julkisten palvelujen määrä
kasvoi nopeasti (ks. taulukko 4.7.). Palkallista
ammatillista sosiaalista ryötä tekevien naisten
määrä lisäänryi myös maaseudulla, silla t 970-lu-
vun lopulle tultaessa maaseudun ja kaupungin
välinen ero naisten ansiotyöhön osallistumisessa
katosi. Kehirys ratkaisi osan huolenpidon ongel-
mista, mutta synnytti myös uusia pulmia, joihin
palataan luvun lopussa.

Muutos kontrolloivasta sosiaalisesta ryöstä pal-
veluja tarjoavaan ryöhön ei tapahtunut itsestään.
Muutoksen käynnisti 1 960-luvun yhteiskunnalli-
nen ja aatteellinen murros. Suomi kansainvälisryi
sekä poliittisesti että kulttuurisesti. Suurten ikä-
luokkien maaseutunuoret muuttivat kaupunkei-
hin ja Ruotsiin. Heidän sukupolvestaan nousi
myös se kulttuurisen murroksen etujoukko, jonka
radikalismista tuli yksi vuosikymmenen tunnus-
merkeistä.'" Sosiaalihuollon kritiikki oli osa

1 960-luvun yhteiskunnallista keskustelua.
Sosiaalihuollon j älkeenj ääneisyyden korostami-

nen sai tukea vasemmistolaisesti ajattelevilta yh-
teiskuntatieteilijöiltä. Heidän taustavaikuttime-
naan oli suosituksi tullut yhteiskuntatieteellinen
paradigma, marxismi. Kriittisesti ajattelevia opis-
kelijoita ja tutkijoita kiinnostivat esimerkiksi yh-
teiskuntaluokkien tulonjakoerot, jotka kavivat il-
mi tilastoista.'3' Lisäksi tutkimukset koulukodeis-
ta sekä kantaa ottavat pamflettijulkaisut toivat
päivänvaloon huoltolaitoksissa olevien ihmisten
oikeudellisen aseman heikkoudet ja hoidon pak-
kovaltaisuuden. Sosiaalihuollossa elettiin useissa

muissa maissa ja monilla muilla yhteiskuntaelä-
män lohkoilla jo taakse jääneen kovan kontrollin
ja esimiesvallan aikaa.

Lopin vuonno 1955 avotun kosvatusneuvolon sosioali-
hoiloio Helinä Rompponen toivottoa uudet osiokkoonso
tervetulleiksi 1o ulko-ovello. Kosvotusneuvolofoiminto le-
visi l9S}Juvullo koko moohon '1o seuroovien vuosikym-
menten oikono se levittöytyi köytännöllisesti kotsoen io-
koisen suomoloisen lopsiperhäen uloltuville muuttues-
soon osoksi kunnollisto sosioolipolveluo. Somollo luo
vuttiin ihmisissö epöluuloia heröttöneestö nimestö: siitö
tuli perheneuvolo.
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TAULUKKO 4.2.

Sosiaalihuollon palueluiden määrät toimintamuodottain uuosina 1960- 1978."'

Toimintamuoto 1960 1970 1975

Kodpalvelu, ruokakuntia
Lasten päivähoitopaikkoja
Lastenkotipaikkoja
Koulukotipaikkoja
Kasvatusneuvola, asiakkaita
Kunnallis- ja vanhainkotipaikkoja
Lapsi-invalidien erityiskoulupaikkoja
Invalidien erityishuoltolaitospaikkoja
Kehitysvammalaitospaikkoj a

Kehirysvammaisten päivähuoltopaikkoja
PAV-huoltopaikkoja
Hoito- j a huoltokotipaikkoja
A-klinikka ja nuorisoasema, asiakkaita
Katkaisuhoitoasema, asiakkaita
Työlaitospaikkoja

32 135
22 854
4 948
t 033

27 524
221
490

t 378
r87
508

1 015

87 200
)/ )to
4756

635
20 000
30 647

22t
491

4 8t5
t 295

491
629

9 BB3

5t9
723

r24 4r9
84 899
4 257

462
23 476
30 986

260
490

5 500
2734

653
793

23 506
3 996

6t6

t978

r47 000
t13 3t6

3 865
452

21 500
3t 356

242
480

5 950
3 384

768
920

Myös sosiaalipolitiikka koki opillisen kumouk-
sen, kun sitä alettiin perustella kaikille kuuluva-
na kansalaisoikeutena. Palveluja piti tarjota kan-
salaisen kriteerit täyttäville ikaan ja sukupuoleen
katsomatta. Uuden opin ideat olivat peräisin key-
nesiläisestä talouspoliittisesta ajattelusta. Sen käy-
tännölliset sovellutukset opittiin brittiläisestä ja
skandinaavisista hyvinvointivaltioista. Opin suo-
malainen muotoilija, Pekka Kuusi, perusteli sosi-

aalipolitiikan uutta suuntaamista mm. Suomen
kansainvälisen kilpailukyr,yn parantamisella - ar-

gumenttiin uskottiin sittemmin vuosikymmeniä.
Sosiaalipolitiikalla tähdättiin talouden tukemi-
seen, mutta ylimmäksi päämääräksi kirjattiin
"kansalaisen paras". Valtio toteutti sitä auttamalla
kansalaisia selviyrymään arkipäivästään.'r'

Kasirys kansalaisuudesta muuttui, ja keskuste-

4t9

luun nousi uusia kysymyksiä, kuten sukupuolten
roolit: sukupuolten välille vaadittiin tasa-arvoi-
sempaa työn ja vastuun jakoa.'r3 Monilla tahoilla
liikehdittiin yhtalaisen kansalaisuuden puolesta.
Sosiaalihuollossa tämä idea ilmeni vaatimuksina
parantaa laitosasukkaiden oikeudellista asemaa.

Kansalaisliikkeet, joista tunnetuin oli Marras-
kuun liike, yaativat näiden ihmisten "minuuden
ja vapauden riistosta" luopumista.'ra Liike antoi
lisävauhtia 1960-luvun puolivälissä alkaneeseen

sosiaalihuoltokritiikkiin. Sosiaalihuollon johdon
se saavutti 1966 Sosiaalipoliittisen yhdistyksen
kokouksessa, jossa kansanedustaja Antti-Veikko
Perheentupa alusti aiheesta "Onko sosiaaliminis-
teriö sosiaalipolitiikan kehittämisen jarru?". Hän
syytti ministeriötä vanhoillisista asenteista, so-

siaalialaa koskevan tutkimustiedon puutteesta ja
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Morroskuun liikkeen keskei-
siin tovoitteisiin kuului huo-
m i o n ki i n n ittö mi nen suomolo i-

sen loitoshuollon pokkovol-
toisuuteen. Lokokuusso I 968
liike vietti koulukotiviikkoo,

io liikkeen edustoior iöriesti-
vöt Sosiooliministeriön edus-
tollo mielenosoifuksen. So-
mollo minisferiön edustoiille
luovutettiin liikkeen lootimo
koul ukoti en epökohtol u ettelo.
Sen mukoon mm. hoitoaiot
/oifoksesso olivot liion pitkiö,
niissö käytetyt rongoistukset
loittomio io loitokset liion
moofolousvoltoisio.

vääränlaisesta johtamisesta. Hänen kritiikkinsä
perustui omakohtaisille kokemuksille sosiaali-
huollon ryöntekijänä sekä mainittuihin kouluko-
titutkimuksiin.'rt

Suomelle ryypillisellä tavalla ministeriö pyrki
yhteisymmärrykseen kriitikkonsa kanssa. Per-
heentuvasta tehtiin sosiaalihuollon uudistusko-
mitean puheenjohtaja. Sosiaalihuollon periaate-
komitean ryöstä tuli ohjelmanjulistus, joka tähtä-
si Pekka Kuusen hahmotteleman hprinvointival-
tion toteuttamiseen. Sen mukaan sosiaalihuoltoa
piti ruveta kehittämään palvelun, normaalisuu-
den, kuntoutuksen, valinnanvapauden ja luotta-
muksellisuuden periaatteiden ohjaamana.':'(' Niillä
sosiaalihuolto pyrittiin rukkaamaan tasavertaisen
kansalaisuuden ihanteiden mukaisiksi sosiaalipal-

veluiksi. Muutoksen toimeenpano tuli 1970-lu-
vun tehtäväksi.

Laitoshuoltoa ja sosiaalihuollolle kuuluvia tah-
donvastaisia toimia vähennettiin lainsäädännöllä
sekä modernisoimalla alan käsitteitä. Niiden kont-
rolloiva sär,y hävisi. Palvelujen julkista tuotta-
mista ja valtiojohtoisuutta pidettiin edelleen it-

b,.
sestäänselvFytenä. Kehiryksen vauhdittajaksi pe-
rustettiin uusi keskusvirasto, sosiaalihallitus
1968. Se jatkoi sosiaaliministeriön omaksumaa,
kuntien yksiryiskohtaisen ohjauksen ja valvonnan
perinnettä. Näin sosiaalisen ryön johtaminen tuli
yhä moniportaisemmaksi. Huipulla oli sosiaali- ja
terveysministeriö sekä sosiaalihallitus, väliportaa-
na lääninhallitus ja toteuttajina kunnat ja kun-
tainliitot.

Huoltotyöstä ja sosiaalityöstä on käytetty yhtä
käsitettä, sosiaalityö, 1970-luvulta alkaen. Vain
sosiaalityöstä puhuminen ei kuitenkaan tee oi-
keutta 1940 - 1 960-luku.ien aikalaisymmärryksel-
le, joka korosti sen ja huoltotyön työtapojen ja

toimintakenttien yhteensopimattomuutta. Yh-
teistä sosiaalisen ryön kaikille lohkoille sen sijaan
oli toiminnan valtiollistuminen sekä lisääntyvät
ammattityöntekijät ja palvelujen määrä. Kansa-
laisjärjestöt säilyttivät silti tarpeellisuutensa uu-
sien toimintamuotojen aloittajina ja ihmisten tar-
peiden tulkkeina. Ammattilaisille järjestöt olivat
usein kuntia ja valtiota joustavampi, "oikean" am-
matinharjoittamisen salliva toimintaympäristö.
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Huoho- ja sosiaalityön laajeneua koulutus

Huoltotyön koulutus alkoi vuonna 1942. Sota-
ajan rasituksista huolimatta alan koulutus aloitet-
tiin kolmena seuraavana vuonna kahdella muulla-
kin taholla: ruotsinkielisessä Svenska Medborgar-
högskolanissa sekä valtion sairaanhoito-oppilai-
toksessa terveydenhuollon sosiaalityöhön aikovil-
le sairaanhoitajille. Onkin kysyttävä, miksi niissä
olosuhteissa kolmen eri koulutuskanavan avaami-
nen katsottiin välttämättömäksi?

Huoltoryöntekijäin koulutusta pohtinut komi-
tea esitti vain yhden opetussuunnitelman, joka
piti toteuttaa kaksikielisenä Yhteiskunnallisessa
Korkeakoulussa Helsingissä. Täloudellisiin syihin
vedoten komitea esitti ruotsinkielisen koulutuk-

sen aloituksen siirtämistä, mihin ruotsinkieliset
eivät ryytyneet, vaan aloittivat 2-vuotisen sosiaali-
työn koulutuksen, socionom-tutkinnon. Sosiaali-
huoltajatutkinnon opetussuunnitelman valmiste-
li komitean jäsen Bruno Sarlin yhdessä Korkea-
koulua edustavien Heikki §Tariksen ja Bertel Ny-
bergin kanssa jo komiteatyön alkuvaiheessa. Il-
meisesti muut komitean jäsenet joko hyväksyivät
tai joutuivat hyväksymään opetussuunnitelman
sellaisenaan, kuten on pääteltävissä Margit Borg-
Sundmanin muistelmista. Jättämättä eriävää mie-
lipidettä Borg-Sundman oli eri mieltä mm. kou-
lutuksen tasosta, psykologian opetuksen liian vä-
häisestä määrästä sekä käytännön opetuksen jär-
jestämisestä. Hänen mielestään teorian ja käytän-
nön välillä piti olla elävä yhteys, ja lisäksi operus

Sosioolityöntekiiöiden koulutus köynnistyi 1942, lolloin olkoi sosiooliministeriön volvomo 2-vuotinen sosioolihuolfo-
iokoulutus Yhteiskunnollisesso Korkeokoulusso Helsingissö. Ensimmöiset sosioolihuoltojot volmistuivot kevööllö 1944.
Eturivissö opettolot: kolmos vasemmolto fil.moisteri Eero Hooposolo, vieressö lööket. lisensiootti Rokel .lolos, voltiot.
tohtori Heikki Woris, lokit. kondidootti Einor Böök io voimistelunopettoio Moiio Torjonne.
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kuului hänen mielestään yliopistoon. Hänen esi-

kuvanaan oli amerikkalainen sosiaalityön tutkin-
to.

Komitean mielestä yliopisto ei ollut oikea kou-
lutuspaikka. Se päätyi esittämään sosiaaliministe-
riön valvomaa 2-vuotista sosiaalihuoltajatutkin-
toa Yhteiskunnalliseen Korkeakouluun. Ministe-
riö valitsi opiskelijat esiharjoitteluun, karsi sen ai-
kana alalle soveltumattomiksi todetut ja valvoi
edustajansa kautta opetussuunnitelman toimeen-
panoa. Alkuvuosina ministeriön entisiä virkamie-
hiä toimi myös tutkinnon opettajina. Sosiaali-
huoltajatutkinto oli alusta lähtien arvostettu alal-
laan.

Opetuksessa painottui huoltolainsäädännön ja
sen mukaisten huoltokäytäntöjen opettaminen.
Pääoppiaineita olivat mm. avo-ja laitoshuolto.
"Oppialat" olivat peräisin Elberfeldin järjestel-
män ajoilta (geschlossene, ofFene Fattigfursor-
ge).'" Opillinen vanhakantaisuus ei kuitenkaan
sulkenut pois ajan hengen mukaisten uusien ide-
oiden opettamista. Ensimmaisellä huoltajakurssil-
la korostettiin sosiaalisten ongelmien ennaltaeh-
kaisyn periaatetta niin, että opiskelijalehtikin oli
nimeltään Preventisti. Opetus pätevöitti opiskeli-
jan sekä lakisääteiseen että vapaaseen huoltoryö-
hön, mutta jätti ulkopuolelle psykiatrian, sairaa-
loiden ja terveydenhuollon huoltoryön, joiden
koulutus todettiin jo järjestetyn. Syy komitean
tekemään rajaukseen lienee ollut hallinnollinen,
sillä terveydenhuolto ja sen koulutus kuuluivat si-
säasiainministeriölle.

Kuntien ja järjestöjen tarvitsemien koulutettu-
jen sosiaalialan työntekijöiden tarve oli suurempi
kuin tutkinnosta valmistuvien määrä. Vuosina
1943- 1948 perustettiin esimerkiksi 200 uutta
huoltosihteerin virkaa. Sosiaaliministeriö ratkaisi
ongelman järjestämällä aluksi neliviikkoisia,
myöhemmin hieman pidempiä huoltoryön pika-
kursseja vuodesta 1943 alkaen henkilöille, joilla
oli työkokemusta. Vuoteen 1949 mennessä pika-
koulutuksen oli suorittanut vli 300 henkilöä.

Kun kunnat saattoivat mieluummin palkata pi-
kakoulutetun kuin sosiaalihuoltajan, uhkasi pika-
koulutus tyrehdyttää varsinaisen koulutuksen.
Sosiaaliministeriö joutui lopettamaan pikakoulu-
tuksen sillä erää. Ratkaisu sinänsä ei kuitenkaan
ollut huoltotyöntekijän koulutustason tae, sillä
sosiaalihuollon hallintolaki salli myös koulutusta
vailla olevien valinnan huoltoryön virkoihin."'

Sairaanhoidon opetuksessa oli 193O-luvulta
ldhtien nähry sosiaalisen työn opetuksen kehittä-
mistarve. Terveydenhoitajan tutkintoa painotet-
tiin yhteiskunnalliseen suuntaan, ja terveyden-
hoitajia pyrittiin rekrytoimaan sairaaloiden so-

siaalihoitajiksi, vaikka koulutus olikin riittämä-
tön. Sairaanhoidon opettajat odomivat huolto-

ryöntekijäkoulutuksen ratkaisevan ongelman,
mutta pettyivät. Sosiaalihuoltajatutkinnosta
puuttuivat seka laakinnällis-sosiaalisen työn että
psykiatrian oppisisällöt. Terveydenhuollon sosi-
aalista ryötä varten tarvittiin oma tutkinto. Sosi-
aalihoitaj ien koulutus aloitettiin 19 45 teweyden-
hoidon koulutuksen johtavien naisten, Venny
Snellmanin ja Tyyne Luoman, aloitteesta. Aluksi
se oli sairaanhoita.jille annettava neljän kuukau-
den kurssi, jonka rahoitus saatiin Rockefeller-sää-
trolta.

Opetussuunnitelma poikkesi radikaalisti huol-
tajatutkinnosta, sillä sen esikuvana oli yhdysval-
talainen sosiaaliryön opetus. Siihen kuului so-

siaalityön menetelmäopetusta case workissä eli
yksilökohtaisessa huoltoryössä, teorian ja käytän-
nön rinnakkaisopetusta sekä runsaasti lääkinnäl-
lis-sosiaalista työtä, psykologiaa ja psykiatriaa.
Käytännönopetusta varten Rockefeller-säätiö oli
perustanut jo 1940 terveydenhuollon opetukseen
tarkoitetun "opetuskentän" Helsingin maalais-
kuntaan. Siihen kuuluivat mallineuvol a ja terv ey-
denhuoltotoimisto, .joiden henkilökunnan säätiö
edellytti hankkivan ammatillisen koulutuksen
Yhdysvalloissa.'ie Myös sosiaalihoitajatutkinnon
opettajat, esimerkiksi Märtha Boman, Mervi Al-
Ia ja Liisa Hakola, olivat pätevöityneet ryöhönsä
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suorittamalla amerikkalaisen sosiaalityön tutkin-
non. Muutkin opettajat ja tutkinnon suorittaneet
opiskelijat olivat yhtä poikkeusta lukuun otta-
matta naisia.'a"

Oman koulutuksen alkaminen alkoi näky'ä sai-
raaloiden sosiaaliryön kehiryksessä. Helsingin ki-
rurgisessa sairaalassa otettiin käyttöön potilaiden
"sosiaalikortti" ja "huoltokertomusten" ja vuosi-
kertomusten kirjoittaminen. Sairaalan sosiaali-
hoitajien määrä kasvoi jo 195O-luvulla kolmeen.
Sosiaalihoitajaopiskelijoiden käytännönopetuk-
sesta yhdessä sosiaalityön opettajien kanssa tuli
työntekijöiden ammattitaitoa lisännyt uusi työ-
tehtävä.'a' Jatkuva kansainvälinen yhteistyö seka

yhteistyö opettajien ja kentän t7öntekijöiden vä-
lilla kasvattivat vahvan yhteishengen ja identitee-
tin. Sosiaalihoitajien ammattiyhdistys perustet-
tlin 1949ja ensimmäinen lehti "Casework yllä-
tys" (myöh. Sosiaalihoitajalehti ja Sosiaalinen
ryö) alkoi ilmesryä kaksi vuotta myöhemmin.

Amerikkalaisen koulutusavun ilmaantuminen
Suomeen ei ollut sattuma, vaan osa yhdysvalta-
laisten pyrkimystä vaikuttaa sodassa kärsimään
joutuneiden maiden kohtaloon. Apua tarjottiin
erilaisten säätiöiden ja Yhdisryneiden Kansakun-

Sosioolihoitojo llono Järnvoll
roportoimosso potiloon sosi-
oolisto onomneesia Auroron
soiroolosso löökörin, osos-
tonhoitoion psykologin io
so i roo nho ito jo n hoitoti i m ille
1950-luvullo.

tien kautta. Sosiaalisen ryön kannalta merkittävin
amerikanapu kanavoitui The Special European
Social \Welfare Programme of the United Nations
-ohjelman kautta. Ohjelma koostui sosiaalihuol-
lon henkilokunnan kansainvälisestä vaihdosta,
kansainvälisistä seminaareista, opetusfilmien lai-
nauksesta ynnä muusta. Ohjelman mittasuhteista
kertoo se, että sosiaaliministeriöön perustettiin si-
tä koordinoiva komitea (TA-komitea), joka välit-
ti vuosina 1947- 1965 noin B0 suomalaista alan
asiantuntijaa opiskelemaan kolmesta kuukaudesta
vuoteen ulkomailla seka jarjesti 276 lyhyempää
asiantuntijavierailua. Samaan aikaan Suomeen
saapui ohjelman kustantamana 13 asiantuntijaa
ja yli 300 muuta alan vierailijaa.'a'

Järjestöjen ja birhon sosiaali4tön
kehittamishankkeet

Sairaalat eivät 195O-luvulla olleet ainoa paikka,
jossa tehtiin ammatillista sosiaalityötä. Sosiaaliryö
sai jalansijaa yksityisillä tahoilla, jotka pyrkivät
ratkomaan ajankohtaisia arkielämän ongelmia,
kuten kodittomien lasten sijoittamista, vammau-
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tuneiden kuntouttamista ja perheiden sopeutta-
mista.

Pelastakaa Lapset ry:n toiminnanjohtajaksi tuli
1950 Yhdysvalloissa sosiaalityön koulutuksen
saanut Elina Rautanen. Hän näki tärkeimmäksi
tehtäväkseen hyväntekeväisyysryötä tehneen jär-
jestön työn muuttamisen ammatillisen sosiaali-

ryön pohjalle. Sen toteuttamisessa järjestö hyö-
dynsi monin tavoin tarjolla olleita kansainvälisiä
vaihto-ohjelmia. Sen sosiaalityöntekijat osallistui-
vat konferensseihin, opiskelivat useissa maissa ja
toimivat itse kansainvälisinä asiatuntijoina. Järjes-
tön toiminta sai kansainvälistä tunnustustakin,
sillä sen toiminnasta tehtiin opetusfilmi, .iota levi-
tettiin YK:n vaihto-ohjelman kautta ympäri maa-
ilman.'a3 Samaan aikaan sosiaaliryön kehittämi-
nen alkoi myös Ammattilaaketieteen rutkimus-
säätiön invalidien tutkimusyksikössä. YK:n vaih-
to-oh.ielman lisäksi sinne toi Kanadasta kansain-
välisiä virikkeitä sosiaaliryöntekijä Kalervo Kina-
nen.'"

Kirkko kiinnostui sosiaalityön kehittämisestä
195O-luvulla. Sota katkaisi perhe-elämän nor-
maalin kulun, sillä sotavuodet viivästyttivät per-
heen perustamista ja perhe-elamää - perhe oli
koossa vain lyhyinä loma-aikoina. Moni perheen-
isä ei palannut sodasta, ja nekin perheet, jotka
saivat isänsä takaisin, kokivat vaikeuksia, silla rin-
tamalla ja kotirintamalla koetun välistä kuilua ei

kurottu umpeen hetkessä. Hämmennystä lisäsi
se, että seksuaalinen käyttäyryminen muuttui so-

tavuosina. "Puhtaaseen" seksuaalimoraaliin tottu-
neille suomalaisille poikkeusolojen aviollinen us-
kottomuus oli hämmentävää. Lisäksi monien
nuorten perheiden toimeentulo oli niukkaa.
Nuoren perheen koti oli usein vaimon koti;
oman kodin perustaminen ei ollut mahdollista
asunto- ja tarvikepulan vaivaamassa maassa.

Avioeroluvut nousivat sotaa edeltäneeseen aikaan
verrattuna kolmin-nelinkertaisiksi. Kehirys huo-
lestutti Suomen kirkon edustajia, olihan kirkko
perinteinen perhemoraalin valvoja.'a5 Toisaalta

miehet olivat .io rintamalla oppineet turvautu-
maan pappeihin vel.ieyden hengessä myös yksiryi-
selämän ongelmissa.

Tämperelainen pastori Matti Joensuu katsoi-
kin, ettei kirkko voinut vain seurata "perheen

rappiota". Hän pani lakiasiain toimistojen "hoi-
detaan avioeroja" -palstan jatkoksi Aamulehteen
vuoden 1944lopulla ilmoituksen, jossa han ke-

hotti harkitsemaan, oliko avioero sittenkään rat-
kaisu ja tarjosi neuvonta-apua aviollisissa vai-
keuksissa. Ilmoitus tuotti asiakasryntäyksen ja

johti muutaman kuukauden kuluttua samanlai-
sen toiminnan aloittamiseen myös Helsingissä.
Perheneuvonnan sosiaalinen tilaus oli niin suuri,
että sitä toteuttamaan tarvittiin päätoiminen per-
heneuvoja ja vapaaehtoisia neuvojia, pappeja se-

ka maallikoita. Varsin pian kavi ilmi, ettei papeil-
la ja maallikoilla ollut riittäviä tietoja ja taitoja.
Seka YK:n kautta avautuneiden ulkomaisten yh-
teyksien että kotimaisen yhteisryön avulla neuvo-
jat perehryivät psykiatriaan ja case workiin, mistä
tuli työn perusta 1950-luvulla.'a(' Ensimmäinen
case work -koulutuksen saanut sosiaaliryöntekijä,
sosiaalihoitaja Sirkka Laaksovirta, aloitti Kirkon
perheasiain neuvottelukeskuksessa 1 959.

Perheneuvonnan kehittämisessä kohtasivat toi-

All(ää ottako
a

avloeroa t
o

Tarjoamme apua vaikeuk-
sissanne. Kääntykää pastori
Joensuun puoleen, os. Tuo-
miokirkonk.22, C., puh. 5374.

Palvelukset ilmaisia.

Tarnporeen [aupunkilähetys.
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sensa ammatillinen sosiaaliryö ja kristillinen sie-
lunhoito. Ne hyöryivät toisistaan, sillä tavoite oli
yhteinen - suomalaisen perhe-elämän tukeminen.
Samaan perhetyön rintamaan liitryivät kasvatus-
neuvolat. lJusia neuvoloita perustettiin 195O-lu-
vulla peräti 15 Pohjois-Suomea myöten.'a7

Omaleimainen sosiaalityön kehittäjä oli myös-
kin Väkijuomakysymyksen tutkimussäätiön Hel-
singin A-klinikka. Toiminta alkoi 1953. Sen juu-
ret olivat kahtaalla: sodan aikana lisäänryneen al-
koholin kulutuksen kontrolliyriryksissä ja 1940-
luvun lopulla aloitetussa alkoholitutkimuksessa,
joka veti puoleensa nuoria miestutkijoita. Alko
oli palkannut jo sota-aikana liikkeisiinsä ostajain-
tarkkailijoita. Kun K. E. Lanun väitöskirja osoitti
tarkkailun tehottomaksi alkoholiongelman rat-
kaisemisessa, etsittiin uusia vaihtoehtoja. Sellai-
sen esitti Pekka Kuusi: tarvittaisiin kliinistä oh-
jausta ja hoitoa anrava yksikkö, johon hakeudu-
taan vapaaehtoisesti.'at Ideaa vauhdittamaan säätiö

kutsui amerikkalaisen professorin E. M. Jelline-
kin, joka oli Yalen alkoholiklinikoiden tieteelli-
nen isä. Hänen tuomansa virikkeet sekä säätiön
jäsenten tutustuminen eurooppalaiseen klinikka-
toimintaan johti yksiköiden avaamiseen Helsin-
gissä ja Vaasassa.

Klinikoiden toiminnan suunnittelussa oli
muutamia tärkeitä periaatteita. Toimintaa ei ha-
luttu sitoa muotoihin. Ty<;ta kehitettiin kokeelli-
sesti ja joustavasti. Vapaaehtoisen podlaan ia hä-

nen perheensä kliinisen hoidon tuli kulkea kasi

kädessä alkoholitutkimuksen kanssa. Yleensäkin
korostettiin, että klinikka oli vaihtoehto kuntien
huoltoryön pakkoon perustuvalle juridiselle ryö-
tavalle. Työntekijöiksi valittiin sosiaaliryön ryön-
ohjaaja, laakareita sekä entisiä ostajantarkkailijoi-
ta. Aluksi ainoa ammatillisen sosiaalityön koulu-
tuksen saanut oli Yhdysvalloissa opiskellut ryön-
ohjaaja Marjatta Eskola. Hänella oli myös suo-
malainen loppututkinto.

Alkuhankaluuksista yksi sosiaaliryöntekijä ker-
too:

"Meitä oli alun toistakymmentä Alkon palueluk-
sessa ostaj atarh kai lute htAuissä o leuaa, j o ille ruuet-
tiin uuoden 1953 toukokuun loppupuolella selosta-

maaru psykiatrian ja psykologian ihmeellisyyhsiä. Se-

lostajina oli alan spesialisteja. . . Väliilä opiskelim-
me myöskin haastattelutaitoa, bäuimme Helsingin
sairaanhoitajaopistolla muutaman tunnin ajan
kuuntelemassa, miten laaditaan hoitokertomuk-
set... Vuoden 1954 alusta tunsimme jo oleuamme

täysiä spesialisteja, pieniä psykiatreja, joiden päässä

humisiuatfiksatiot, figuurit, debilir ja labilit, hete-

rot ja homot ym:t termit, joidcn tarhoituhsesta ei al-
lekirjoittaneellakaan paljon tietoa ollut ja jotka
huitenkin oliuat omiaan puhtia lisäämään. Epätie-
toisuus ruäiden hienojen nimien tarkoituksesta kui-
tenkin hiusasi niin paljon, että minun piti taluen
ajan opiskella työuäeno?istossa . . . Vaoden 1954 ai-
harua opiskelumme jatkui sihäli tehokhaampana, et-
tä meillä oli jo jathuuasti asiakhaita, joten meillA
oli siis mahdollisuus käytännön harjoitteluun ja joba
uiikbo meillä oli yhteiiet keskustelu- ja oplskituillal-
suudet. Lisriksi klinikalla kohoontui kerran tai bah-
desti kuukaudessa ns. klinikkatoimikunta, johon
kuului alan spesialisteja, ja joille me esitimme laati-
mdmme hoitohertomuksen asiakhaasta. Hoitokerto-
musten p o hj a ha asiantuntij at h äuiuät k es kuste lua
ja antoiuat meille ohjeita ja neuuoja."'ae

Työnohjaaja kertoo samasta vaiheesta:
"Sosiaalityönteküöissä siellA oli miespuolisia hon-

kareita. Ybsi heistä tunnustikin jälkeenpäin että me

ajatehiin, että me tuotakin tynöä uielä itbetetään
täällä. Minä työnohjaajana en tiennyt enempää
kuin työntekijätkään mistä uoisi aloittaa . . . Se oli
uuden sosiaalityön 4tömuodon istuttamista suom*-
laiseen maaperään. Piti luoda sehä muodot että toi-
mintdtdudt ja tehdä ryhmäxä työtä."t;o

Sitaatit kuvaavat hyvin alun hapuilua, mutta
eivät sen sijaan klinikan ryön vahvoja puolia, joi-
hin kuului monitieteinen ote: johtaja oli sosiolo-
gi, ryönohjaaja sosiaalipsykologian ja sosiaaliryön
edustaja ja laakarit lääketieteen. Sosiaaliryönteki-
jöiden resurssina oli vankka kokemus - monet
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olivat entisiä juoppoja. Alun alkaen tarkoituksena
oli, että vallitseva lähesrymistapa olisi sosiaali-
tieteellinen ja työtd. hallitseva ammattikunta so-

siaaliryöntekij ät. Alkuvaiheen vahvat psykologiser
ja psykoanalyyttiset painotukset johtuivat yhdys-
valtalaisen sosiaalityön ajattelun tulvasta, jonka
kansainvälinen vaihto toi Suomeen. Siihen pereh-
dyttiin ja sen soveltuvuutta kokeiltiin, mutta A-
klinikan kehittämisryön ensisijaisena kohteena oli
süomalaiseen päihderyöhön sopivan monitietei-
sen sosiaaliryön etsintä. Jo 1950-luvulla case wor-
kin lisäksi sovellettiin ryhmäryötä ja perheryötä
eli avioparien hoitoa. Kokemus opetti, että alko-
holistin auttaminen tehostui, kun hoitoon osal-
listui myös vaimo.'"

Julkisen huobotyön käytännöt ja työntekijät

Sodan jälkeen korostettiin toistuvasti avohuollon
ensisijaisuutta huoltamisen muotona. Käytännös-
sä se ei kuitenkaan toteutunut. Laitospaikkojen
määrä kasvoi 1960-luvulle saakka.'" Laitokseen
sulkemisajat olivat pitkia ja laitokset muusra
maailmasta erisryneitä, autoritäärisiä yhteisöjä.
Huoltolaitos alkoi muuttua vasta 1960-luvulla.
Yhtäältä sitä liikutti uusi tutkimustieto esimer-
kiksi lasten hoidosta ja kasvatuksesta. Sen mu-
kaan laitos ei ollut normaalille lapselle sopiva kas-
vuympäristö. Laitokseen piti sijoittaa vain erityis-
tä käsittelyä tarvitsevat lapset.'53 Toiseksi huolto-
laitokseen si.ioitettujen eristämistä alettiin arvos-
tella. Monet laitokset si.jaitsivat etäällä kuntakes-
kuksista ja liikenneyhteyksistä - poissa silmistä.
Uudet vanhainkodit rakennettiin keskustoihin,
mutta vaikka huollettavien yhteiskuntaan integ-
roimisen tavoite tuli näin tunnustetuksi, ei se vai-
kuttanut laitosten elämään. Se jatkui vanhan kaa-
van mukaan: huollettavalla ei ollut juuri mitään
mahdollisuutta henkilökohtaisiin valintoihin tai
yksilöllisyyteen.

Sosiaalihuoltala- ja socionom-tutkinnon suo-

rittaneet edistivät omilla tahoillaan huoltotyön
käytäntö.ien kehiträmistä, murra on muisretrava,
että heidän osuutensa alan ryöntekijöistä oli kai-
ken aikaa huomattavan pieni. Lisäksi huoltoryöl-
lä olivat jo vakiintuneet käyrännöt, joiden muut-
taminen vei vuosikymmeniä.'5* Tämpereella alan
koulutukseen alettiin kiinnittää huomiota huol-
totoimiston tarkkaajia valittaessa vasta 1960-lu-
vulla. Aina siihen saakka nämä "lautakunnan val-
vovat silmät ja tarpeellisen tiedon hankkijat" va-
littiin "hyvän arvostelukFr.y, ja perehtyneisyy-
den" perusteella. 1940- ja 195O-lukujen Tämpe-
reella huoltotarkkaajaksi tultiin kahta tietä. Nais-
tarkkaajat siirtyivät työhön yleensä toimiston
konttoritehtävistä, mutta miehet rekrytoitiin
kunnallis- ja ammattiyhdistyspolitiikassa hankit-
tujen ansioiden perusteella tamperelaisten työläis-
ten joukosta. Kirjoittamaton sääntö oli, että puo-
let huoltotarkkaajista valittiin miehia ja toinen
puoli naisia.

Lastensuojelutoimisto oli kuitenkin toinen
maailma. trkkaajat olivat naimattomia naisia,
joilta jo 1940-luvulta lähtien edelll.tettiin lasten-
hoitoalan koulutusta tai kokemusta. Koulutusero
huoltotarkkaajiin oli huomattava, mutta niin oli
palkkaerokin - koulutettujen naisten vahingoksi.
Samanpalkkaisuus toteutettiin kaupungin pää-
tciksella 1953.

Tärkkaaj ien työkäytän nöt e rosivar ryön sisällön
mukaan. Vähiten haluttu työala oli alkoholisti- ja
irtolaishuolto, johon työntekijöitä jouduttiin siir-
tämään jopa virallisilla määräyksillä. Siellä ryöpäi-
vä koostui huollettavien haastatteluista, todista-
jien kuulusteluista, pöytäkirjojen kirjoittamisesta,
kotikäynneistä ja poliisin juopumusilmoitusten
vastaanotosta. Työprosessin käynnisti juopumus-
ilmoitus tai irtolaisepäily. Tärkkaaja lahetti kut-
sun tulla toimistoon. Jos huollettava ei sitä nou-
dattanut, hänet kutsuttiin uudelleen poliisin vir-
ka-avulla uhaten. Alkoholistiksi tai irtolaiseksi to-
detulle annettiin varoitus huonosta elämäntavasta
suullisesti ja tarvittaessa myöhemmin vielä kirjal-
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lisesti. Jos sekään ei auttanut, henkilö asetettiin
vuodeksi raittius- tai irtolaisvalvontaan, jolloin
hänen oli jatkuvasti annettava tarkkaajalle ilmoi-
tukset asuin- ja työpaikastaan, käytäva laakarin-
tarkastuksissa jne. Jos sekään ei auttanut, alkoho-
listi tai irtolainen pakotettiin laitoshoitoon.'tt
Tämperelaisista huoltolaan menijöistä vain 2 o/o

lähti vapaaehtoisesti I 940-luvun lopulla. Alkoho-
listi- ja irtolaishuolto oli itse asiassa hyvin lahella
poliisitointa. Tämperelaiset kutsuivatkin tarkkaa-
jaa "kytäksi". Ajan myötä pakon kayttö väheni,
mutta varoituksen, valvonnan ja laitoshoidon
muodostama kovenevan kontrollin ketju säilyi
huoltotyössä kymmenet vuodet.

tmperelaisen tarkkaajan työpäivästä aamu-
päivä oli varattu huollettavien vastaanottoon ja il-
tapäivä kotikäynteihin. Lisäksi oli iltavastaanotto

ryössäkäyville. Kun avun anoja ilmaantui, tark-
kaaja täytti kortin, johon henkilötiedot ja anottu
avustus ja päätös merkittiin. Päätöksen avustami-
sesta teki sarnan tien tarkkaajan esimies, kamreeri,
osastonjohtqa tai sihteeri, ja päätöksen siunasi
lautakunta seuraavassa kokouksessaan. Vaikka
ajatus koyhäinhoidon avusrusnormeista oli iki-
vanha, se tuli selkiinnyttämään työtä vasta 1950-
j a 1 960-luvulla.' 5" Lastensuoj elun tarkkaaj an ryön
itsenäisyys ei ollut sen suurempi, silla naisjohta-
jan sanaan oli työntekijän alistuttava, ja sijoirus-
ja huostaanottopäätökset teki lautakunta. Tärk-
kaajan toimenkuvassa ja päätösvallan organisoin-
nissa oli jäänteitä kaitsijan ryöstä, jota lautakunta
ja piirimiehet kontrolloivat. Tämä työn organi-
sointiperinne jatkui aina 1980-luvulle asti.

Kotikäynti oli 1940- ja 195O-luvulla huolto-
työn keskeisin työtapa, sillä tarkkaajan virat pe-
rustettiin korvaamaan vapaaehtoisia työntekijöi-
tä, piirimiehiä ja kaitsijoita. Samalla hallintotyö
ja kenttätyö irtaantuivat toisistaan.'57 Tämpereella
siirtymä ammatilliseen työhön oli pitka. Sen ai-
kana kenttäryötä tekivät kaitsijat, piirimiehet ja
tarkkaajat. Työnajako j a valtasuhteet aiheuttivat
toisinaan kiistoja. 1950-luvulle asti tamperelai-

Huoltotoimistoien irtoloishuolto muotoului pööosiosso
noisten io olkoholistihuolto miesten kösittelyksi. Kuyosso
huoltotyöntekijö Voppu Koski on Turun koupungin huol-
loioimislosso I 950Juvullo suorittomosso irtoloisvolvon-
too, mihin kuului köyntimerkinnön tekeminen volvonto-
kirioon sekö tiukkoien elömöntopoohieiden ontominen.
Sosiooliministeriön virkomies Louri Torvoinen luonnehti
irtoloisuutto kiriossoon Yhteiskunnollinen huolto vuonno
1946 seuroovosti: "lrtoloisuulto ei pidetö vorsinoiseno ri-
kokseno eikö irtoloisloki kohdisto irtoloisiin rongoistus-
to, voon sen torkoitukseno on kosvottovon huollon ovullo
polouttoo irtoloinen sdännölliseen, kunniolliseen elö-
möntopoon. Somollo pyritöön suoielemoon ympöristöö
irtoloisuuden voikufuksilto io ehköisemöön ennokolto ir-
toloi su u de n seu roukset. "

nen tarkkaaja teki keskimäärin 50 kotikäyntiä
kuukaudessa, mikä teki 2,8 kotikäyntiä asiakasta

kohden vuodessa. Seuraavalle vuosikymmenelle
tultaessa kotikdyntien määrä putosi puoleen. Lo-
pullisen kuoliniskun perinteelle antoi 1960-lu-
vun lopun sosiaalihuoltokritiikki. Sen valossa ko-
tikäynti alkoi ndyttää vanhanaikaiselta kontrollil-
ta, joka loukkasi yksiryisyyttä.'" trkkaajat alkoi-
vat tehdä yhä enemmän työtä toimistossa, jonka
työtavat ja kulttuuri virastoituivat. Toimistot
täyttyivät jonottajista, ja tarkkaaja teki työtään
alinomaisesta kiireessä, sillä suurissakin kaupun-
geissa ajanvaraus keksittiin vasta 1 970-luvulla.

Tütkimusten, muistitietoaineiston ja Huolta-
jan artikkeleiden valossa koyhainhoitotyössä ja
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sittemmin huoltoryössä näyttäisi säilyneen aina
1960-luvulle kaitsijan ryöstä periytyvä käsitys

työn yhteisöllisestä luonteesta. Maaseudulla työ-
tä tekivät huoltosihteerin lisäksi piirimiehet ja

-naiset. Vuoden 1950 sosiaalihuollon hallintolaki
oli maaseudun huoltotyön kehitrymisen kannalta
tärkeä, silla pienin poikkeuksin jokaisen kunnan
oli perustettava sosiaalijohtajan tai sosiaalisihtee-

rin virka, milloin asukasluku yli:ri 4000. Sosi-

aalilautakunnan kokoonpanoa laki naisisti ja

Sosioalihuollon orgonisoimisen myötö myös huolletto-
vien io ovustusten kirioominen systemotisoitui - koikki
pyrittiin kortistoimaon. Helsinkiloisen osiokkoon kortti on
töyttynyt köynneistö 1930- io l94}Juvullo. Huoltotork-
kooio täytti kortin, iohon merkittiin henkilötiedot, onottu
ovustus 1o pöötös. Pöötöksen ovustomisesto teki somon
tien torkkooion esimies, komreeri, osostoniohtoio toi sih-
teeri, jo pöätöksen siunosi loutokunto seurooyosso ko-
kouksessoon. Voikko ojotus kAyhainhoidon ovustusnor-
meisto oli ikivonho, se tuli selkiinnyttömäön lyötö vosto
1950- io l960luvullo.
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MIRIA SATKA

asiantuntijavaltaisti määräämällä valitsemaan vä-
hintään kaksi naista tai miestä sekä jäseniä, jotka
tuntevat terveydenhoitoa, opetustointa ja kotita-
louden hoitoa. Uudistettu huoltoapulaki ei huol-
toryöntekijöiden kannalta muuttanut käytäntöä
yhtä merkittävästi. Sen sijaan kuntien väliset kiis-
tat vieraskuntalaisille annetun avun korvaamisesta
vähenivät ja huollonsaajien holhous väheni.
l95Oluvun lopulla ei kunnalliskodin asukas enää

menettänyt äänioikeuttaan ja oikeustoimikelpoi-
suurraan. Samalla nimitykset kr;yhainhoito ja
huoltotoimi jäivät historiaan ja tilalle tulivat ter-
mit sosiaalihuolto ja huoltoapu."'

Myös kaupungeissa vapaaehtoisten ja palkattu-
jen rinnakkaisryö jatkui yllättävän pitkaan. Täm-
perelaiset tarkkaajat pyrittiin valitsemaan paikalli-
sen kulttuurin ja yhteisön tuntevien kansalaisten
joukosta, j a "kenttäryötavat" säilyttivät kontaktin
elävänä. Vaikka vuoden 1950 laki sosiaalihuollon
hallinnosta ensi kertaa määritteli huoltoryönteki-
jän pätevyyden, se jätti vanhalle käytännölle sijan
säätämällä sosiaalijohtajan, sosiaalisihteerin ja so-

siaalitarkkaaj an sekä kunnallisen huoltolaitoksen
johtajan päteryydestä: "Vaalikelpoinen virkaan
on. . . henkilo, jolla on katsottava olevan riittä-
västi koulutusta tai kokemusta virkatehtäviensä
hoitamiseen.» r60 S€n sijaan lastenhuollossa yhtei-
söllisyyden perinne murtui jo 1930-luvulla, ku-
ten aiemmin todettiin. Lastensuojelutyöhön oli
kehitrynyt jo oma osaamisensa ja tietoperustansa.

Kenttätyötä tekevien naisten ja miesten työ-
kulttuuri ja elämäntapa oli eriytynyt, mikä osaksi

selitryy heidän sosiaalisen taustansa erilaisuudel-
la. Huoltotyötä tekevät naiset olivat ainakin
195O-luvulle asti enimmäkseen naimattomia, hy-
väntekeväisyyttä vapaa-aikaan harrastavia, raittiita
ja usein lapsuuden perheenjäsentensä huolenpi-
toon omistautuneita. Miestarkkaajat olivat nai-
misissa, eivätkä paheksuneet ryyppyäkään. Täm-
pereella lastensuojelun ja huoltoryön eriytynei-
syys mahdollisti erilaiset ryötavat. Eräissä pie-
nemmissä kaupungeissa ryöskennelleet naistark-

kaajat kertovat miesten asettaneen omat ryöta-
pansa normiksi, jonka pohjalta he väheksyivät
naisten tapaa tehdä asiakasryötä. Miesten mielestä
naiset olivat "sinisilmäisiä", eivätkä osanneet sa-

noa huollemaville ei.'t" Molemmat tekivät kuiten-
kin qyötä "kutsumuksesta". Yksi osoitus työn kut-
sumusluonteesta oli "omasta pussista laittami-
nen" eli tutun asiakkaan auttaminen rahavipein,
tavaroin tai työsuorituksin. Sekä miesten että
naisten asiakassuhteissa esiintyi huolta pitävää
asennetta kontrollin ja valvonnan lisäksi. Se, että
miehet eivät omien sanojensa mukaan kunnioit-
taneet esimerkiksi johtajiensa antamaa kieltoa ot-
taa vastaan huollettavien tarjoamaa kahvia ja vä-

hättelivät muutenkin virkamiesmäistä pykälien
noudattamista, liittyi heidän ryöläistaustaansa.

He luultavasti kokivat itsensä enemmän vertaisik-
si autettaviensa kanssa kuin koulutetut naiset.

Kuvatut toimintamallit heijastavat myös vallin-
neita yleisiä kasityksla miehelle ja naiselle sopivas-
takäyttäyrymisestä.

Niin kauan kuin Tämpereen huoltotoimi oli
Minna Harjulan sanoin "perheyritys", työnteki-
jöiden suhteet esimiehiin olivat joustavia, .ioskin
kuuliaisia. Sitä mukaa kuin huoltotoimi kasvoi,
kasvoi myöskin etäisyys työntekijän ja esimiehen
välillä sekä ryöntekyän ja kr;yhan valillä. Huolto-
ryö halkesi palveluryöksi ja hallintoryöksi. Johta-
jan alaisten määrä kasvoi 1950-luvulta lähtien sitä
mukaa kun kodinhoitotyön ja lasten päivähoidon
kunnallistuminen eteni. Samaan aikaan koti-
kdyntien väheneminen katkaisi tarkkaajan elävän

yhteyden yhteisöön ja koyha alkoi vierastaa huol-
tovirkailijaa, jonka hän tapasi vain pöydän ylitse.
Samalla johtajien hallinnollinen auktoriteetti kas-

voi ja piirimiesten mahdollisuudet päätöksente-
koon ja kenttäryöhön kapenivat. Naistarkkaajat
alistuivat johdon auktoriteettiin nöyrästi, vaikka
kokivat päätösvaltansa vähäisyyden ahdistavaksi.
Hankala pujottelu hallinnollisten määräysten, vi-
rastoituvien käytäntöjen ja asiakkaiden tarpeiden
välissä jatkui. Tärkkaajan asema muistutti kaitsi-
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jaa, vaikka toimintaympäristö ja työn ehdot oli-
vat muuttuneet. Silti tarkkaajalle jäi pieni liikku-
mavara - mahdollisuus inhimillistää huoltobyro-
kratian ja asiakkaan kohtaamista.

Sosiaalihuollon ryöntekijöiden tilastointi aloi-
tettiin vasta 1957, mutta senkin jalkeen tilasroin-
tiperusteet ja virkanimikkeet ovat muuttuneet
tiuhaan. Seuraavat luvut paljastavat (tietyin va-
rauksin) sosiaalihuollon ryöntekijöiden määrän ja
sukupuolen.

Kaikki sosiaalitoimistojen ryöntekijäryhmät
ovat 195O-luvun tilanteeseen verrattuna naisistu-
neet. Toimistoryöntekijät ovat olleet 1 960-luvulta
lähtien lähes yksinomaan naisia. Mutta mitä
ylemmäksi virkahierarkiassa mennään, sen suu-
remmaksi kasvaa miesten osuus. Sosiaalijohtajat
näyttäisivät naisistuneen I 970-luvulla, mutta ky-
symyksessä on osittain tilastoharha, sillä juuri sil-
loin pienet maalaiskunnat muuttivat sosiaalisih-
teereiden virkanimikkeitä johtajiksi ja heidät

1959
N

Sos.joht.
Naisia
Miehiä 5r
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1969
N

pantiin samaan tilastoluokkaan. l980-luvun lo-
pulla miesjohtajia oli eniten suurissa kunnissa,
joissa asemaan on liitetty paljon taloudellista val-
taa. Sosiaalitarkkaajien lisääntyminen 1970-lu-
vulta alkaen ei ole oleellisesti naisistanut ryhmää.
Sosiaalityöntekijöiden kokonaismäärästä on edel-

leenkin vaikea saada tietoa, koska ryöntekijät ha-
jaantuvat eri nimikkein monille hallinnon ja ti-
Iastoinnin aloille. Arvion perusteella heitä oli
vuonna 1987 noin 3590.'o'

Ristiriitoj en kautta ammatillistuua sosiaalityö

Sosiaalityöntekijät ovat ammatillisen kehityksen
peränpitäjiä sosiaalialalla, vaikka ammatin juuria
llyry jo 1800-luvun puolelta. Tütkijat ovat selit-
täneet viivästymää sosiaalityön "epäprofessionaa-

lisilla" rasitteilla. Sellaisina tutkijat mainitsevat
sosiaaliryöntekijän ryön hajautumisen eri organi-

TAULUKKO 4.8

Sosiaalitoimistojen uiranhabijoid.en määrän hehitys 1959- 1989 sukupuoleru mukaan. Thulukon N il-
maisee miesteru ja naisten yhteenlasketut määrät.'63

o/o o/o

83

66
34

79
2l

o/o

38

r979
N

62
431

o/o

32

r989
N

68
49r

B4

t6 2Br5

10

90
17

59

Sos.siht.
Naisia
Miehia

Sos.tarkk.
Naisia
Miehia

Toimistotyönt.
Naisia
Miehia

379

7r
29

56
44

395

451

643

1 078

BO

20

99
1

I 095

98 9B

2 3804
BO

20 56 2 1727

315



MIRJA SATKA

saatioihin kuten sosiaalihuoltoon, kriminaali-
huoltoon, terveydenhuoltoon ja koululaitokseen.
Hajautumisesta on aiheutunut ammatillista epä-

varmuutta ja kilpailuasetelmaa vanhempiin am-
mattikuntiin, lääkäreihin, sairaanhoitajiin ja

opettajiin nähden. Lisäksi sosiaalihuollon autori-
täärinen johtamistapa ei ole jättänyt tilaa amma-
tinharjoittamiselle. Sallimalla kouluttamattomien
ammattiin pääsyn ja yllapitamällä lukuisia koulu-
tusteitä sosiaaliministeriö pudotti pohjan amma-
tin yhtenäisyydeltä ja autonomialta. Mutta myös
sosiaalityöntekijät itse ovat tutkijoiden mukaan
osallisia hitaaseen ammatillistumiseen, kun ovat
erikoistuneet kapeisiin ryötehtäviin ja menetel-
miin.' ('4 Todellisuudessa työntekijät pikemminkin
joutuivat näiden jakojen yllapitajiksi.

Sosiaaliministeriö pyrki yhtenäisen ammatti-
kunnan luomiseen. Yhdessä huoltoalan koulutus-
komitean kanssa se hahmotteli huoltoryöntekijän
ammattikunnan 1940-luvun taitteessa,'65 mutta
siitä ei tullut koskaan kaikkien sosiaalityönteki-
jöiden samastumisen kohdetta. Useat sosiaalityö-
hön koulutuksen saaneet naiset ja muutamat
miehetkin kokivat juridis-hallinnollisen huolto-
työn itselleen vieraaksi. Yhdysvalloissa sosiaaliryö-
tä opiskelleet - selvä enemmistö heistä oli naisia -

pitivät huoltoryötä vanhakantaisena, sillä heille
opetettu sosiaalityö perustui toisenlaiseen tie-
toon, ongelmien käsittelyyn )a moraaliin. Oppi-
riidaksi lopulta kulminoitunut kiista jakoi ryönte-
kijät. Osapuolten välinen keskusteluyhteys säilyi

sä keskusteluun huolto- .ia sosiaalityon rajan ylitse
päästiin 1 960-luvulla, mutta julkisuudessa yhteyt-
tä tapailtiin vasta seuraavalla vuosi§mmenellä.
Yhtenäistymistä joudutti 1960-luvun lopun sosi-

aalihuoltokritiikki. Kiistan merkitystä ammatin
kehityksen jarruna ei ole riittävästi tiedostettu.

Millaisia sitten olivat osapuolten kasitykset oi-
keaoppisesta ryöstä?

Sodan jälkeen huoltoryö joutui kriisiin tai ryh-
jiöön'66, kun se ei enää ollutkaan ainoa taho, joka

vastasi ihmisten toimeentulosta. Osa sen tehtävis-
tä hoidettiin sosiaalipoliittisin tulonsiirroin, ja
jäljelle jääneet, yhdessä muuttuneen arkielämän
vaatimusten kanssa, cdcllyttivät uudenlaista asen-

netta. Huoltajan palstoilla tätä vaadittiin esimer-
kiksi näin:

. . . "murroskautena eivät vanhat tietomme riitä
eikä entinen taitomme ole kyllin hyvä. Nyt mei-
dän tulee pystyä tekemään entistä enemmän ja
antamaan paljon yli sen, mitä me normaalivuosi-
na olisimme voineet pitää riittävänä. Huoltotyös-
sä tämän tulisi aivan erikoisesti ilmetä ymmärtä-
myksenä huollettavia kohtaan, sillä vain ymmär-
tävä suhtautuminen huollettaviin seka heidan
huoltopulmiinsa voi uoda mukanaan oikean rat-
kaisun huoltoa järjestettäessä. Ymmärtämys ei ole
kortilla! . . . ei tässä ole kysymys laeista eikä pykä-
listä vaan jostain, jota ehkä voisimme nimittää
inhimillislydeksi potenssiin korotettuna."'"'

Huoltotyön asiantuntijat vaativat ryön humaa-
nistamista niin, että yksiloa ja perhettä tuetaan
siihen saakka, kunnes he selviävät omillaan. Mut-
ta huoltoinstituutiolla tai sen oppi-isillä ei ollut
poliittisia, taloudellisia tai opillisia edellytyksiä
tuottaa vaadittua. Veikko Piirainen'68 ennakoi
osuvasti tulevaa kirjoittamalla:

. . . "siirtyminen entisestään tehostettuun huol-
totoimintaan niin, että ryhjiö vältetään, ei käy ai-
noastaan uusien aatteiden, keinojen ja menettely-
tapojen tietä, vaan toteuttamalla myös sitä, mikä
jo on ajateltu, kokeiltu ja käytännön tietä todettu

huoltoryön päämääriä palvelevaksi, tai sitä, johon
on jo piirustukset luotu,'mutta jota ei ole vielä
ehditty kdytäntöön liioin vielä soveltaakkaan,
vaikka soveltamisen yhteiskuntaa rakentavasta ja
huoltoa kaipaavia palvelevasta vaikutuksesta ei

voi olla epäilystäkään, "

Huoltotyössä jouduttiin turvautumaan van-
haan: huoltoryötä tekivät edelleen paljolti luotta-
musmiehet ainoana oppinaan lait ja yhteisönsä
perinne. Työn tekijät ja huollettavat olivat saman

vain yksilötasolla. Ammattikunnan omissa piireis- juuri tuota sosiaalista turvallisuutta lisääväksi ja
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yhteisön jäseniä. Tyon tekijät kokivat itsensä yh-
teisön moraalin valvo.iiksi, köyhien kontrolloijiksi.
Heidän auktoriteettinsa ja tietoperustansa nojasi
vanhahtavaan, yhteisöperinteen hiomaan moraa-
Iiin ja lautamiesjärkeen.r() Kun huoltotyön kou-
lutuskin edusti sotaa edeltäneen ajan huoltoajat-
telua, ei sekään kyennyt tuottamaan kuin osaksi

sirä "uurta", jota peräänkuulutettiin. Tätä eivät
1 950-luvun lakiuudistukset murtaneet. Siitä ker-
too vuonna 1955 Helsingin huoltovirastossa asi-

oineen sotalesken kokemus:
"Haettuani pojalleni houluauustusta j ouduin an-

tamAan monenlaisia seluityksiä sosiaaliuiranomai-
sille. Erityisesti seluitettiin hakijan uarallisuus mm.
kotikäynnin p erustee lla. Asuimme aliuuo kralaisina
lB 7/t ltuoneessa, johoru kuului WC ja kylmä uesi.

Kotikäynnin suorittanut naismaisteri kiinnitti eri-
tyistä huomiotd ammattiini liitryuaan ompeluko-

nees€en. Olin itse naisten asusteita ualmistauassa

tekstiilitehtaassa työssä. Taruitsin ompeluhoneen ho-

titöitä adrten. Huoboueluollisuuteni tabia jouduin
te kemään työtä ai ka-aj oin uapaa-ai kana ko tona.

Sosiaalitoimiston laatima päätösehdotus auustub-

sesta sosiaaliministeriö ön o lisi p iany alle hirj o ittaa
ja hyuähsyä sellaisenaan. I{ysyessäni perusteita ja
halutessani nähdä asiakirjat niitä ei n@tetry lakiin

p erus tuuina'sa lais ina' asiabirj o ina. Hyuähsyuää al-
lekirjoitusta en dntanut. Ilmoitettuani ottauani yh-
tey den s o s i aa limin is teri ö ö n as iap ap ere iden s e lu ittä-
miseksi, minua biellettiin yhteydenotosta. Wtosin

kansalaisoikeubsiini ja poistuin ithien sosiaalitoi-
mistosta.

Asioidessani sosiaaliministeriössä sain inhimilli-
sen ja asiallisen kohtelun sekä seluityksen auustuslta-

kemuksen sisallasta ja perusteista. Tizrkastajan laati-
mdssa ldusannossa oli hakijaa pid*ty uarakhaana,

boska omisti mm. ompelukoneen. Tarkastubsen pe-
rusteella euättiin pojaba dnottu kahdrn uuoden

uaateauustus. Lisaksi äiti barakbaana' huobajarua

ueluoitexiin harkinnan perusteella auustamddn

houluhustannuksissa I 000 mk huukaudessa. Anta-
mani seluityhsen perusteella ministeriö palautti
asian sosiaalitoimistoon uudelleen ualmistelua uar-

ten. " t7o

Ulkomailta opitulla sosiaaliryöllä (social work)
oli - toisin kuin huoltorytilla - rajattu ammatillis-
tieteellinen tietoperusta ja omat työmenetelmät.
Sosiaaliryöntekijän auktoriteetti nojasi koulutuk-
sella hankittuun ammatilliseen asiantuntemuk-
seen. Sosiaaliryöntekijän tieto oli soveltavaa psy-

kologiaa, psykiatriaa ja sosiologiaa, ja ammatilli-
nen oppi sisälsi työn menetelmiä, prosessia ja

Amerikkoloinen sociol cose
work, henkilökohfoisen huollön
menetelmö, soi vonkon iolonsi-
ion sosioolihoito jien vuonno
1945 olkoneessa koulutukses-
so. Iössö futkinnon pitköoikoi-
set opettojot Mervi Ahlo 1o Lii-

so Hokolo sekö tuntiopettojo
Eero Volonne ovot kokoontu-
neet vuonno l95l kurssin suo-
rittoneiden jo kenttötyön opet-
tojien konsso. Kuvosso Helmi
Möki, Aili Hietanen, Sirkko Ai-
tosolo, Liiso Hokolo, Kotri Ry-
hönen, Mervi Ahlo, Leeno Vol-
vonne, Sirkko Looksovirto, Ee-
ro Volonne, Vuokko Ylinen,
Suomo Sorkkomo io Genrud
Hommorström-
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normeja koskevaa tietoa. Se ryömenetelmä, josta

yksilöityvien ja kaupungistuvien suomalaisten
ongelmien kanssa painivat työntekijät hyötyivät
eniten, oli case work, joka suomennettiin henki-
lökohtaiseksi huolloksi. Vaikka ulkomailla koulu-
tetut sosiaalityöntekijät olivat perillä myös ryh-
märyön ja yhdyskuntaryön menetelmistä, niitä ei

vielä sovellettu.'''
Sosiaaliryön ammatillisen koulutuksen saanei-

den opillisessa ja ammatillisessa taustassa oli mo-
nia tekijöitä, jotka etäännyttivät huoltoryöstä sen

lisäksi, että ryöntekijät tunsivat vastenmielisyyttä
autoritääristä huoltoryötä kohtaan. Ensinnäkin
moraalinen auktoriteetti oli vieras opille, jonka
lähtökohtana oli asiakkaan tarpeiden objektiivi-
seksi käsitetty erittely. Sosiaalityön oppi korosti
tieteellistä auktoriteettia sekä ammatillista asian-
tuntijan ja asiakkaan suhdetta. Työtä haluttiin
tehdä ammattikunnan normien mukaan. Huol-
totoimen lakiin ja hierarkkisiin kaskysuhteisiin
perustuvassa organisaatiossa ei ammatillisen työn
toteuttamiselle ollut sen periaatteiden mukaista
toimintavapautta. Lisäksi oppi painotti asiakkaan

yksilöllisen elämäntilanteen, tarpeiden ja tuntei-
den herkkää kuulemista. Sosiaaliryön 1940- ja
1950-luvun naispioneereille sairaan ja kärsivän
ihmisen hyväksyminen ja auttaminen oli amma-
tin ydinasia.

Tieteellis-ammatilliseen aj atteluun perehryneet
sosiaaliryöntekijät ymmärsivär rietämisensä ja

osaamisensa yhteisöllistä edistyneemmäksi ja
paikkansa ansaitsevaksi. Sosiaalityön hyödyt
huoltotyöhön nähden olivat ilmeiset esimerkiksi
työskenneltäessä psykososiaalisten ongelmien lie-
vittämiseksi. Sosiaalityöntekijöiden luottamus
asiantuntemukseensa oli vahva: opiskelumaan so-

siaalityöntekijät olivat vakiintunut ammattikun-
ta, ja omaksuttu oppi perustui tutkimuksiin ja
kirjoihin. Lisäksi ammatillista itsetuntoa yllapi-
demiin runsain kansainvälisin kontaktein.

Huoltotyön ja amerikkalaisen sosiaaliryön op-
pikiista henkilöiryi sosiaalihuolt aja- ja sosiaalihoi-

tajatutkinnon opettajiin. Ristiriita huipentui so-

siaaliministeriön YK:n vaihto-ohjelman kautta
kutsuman Helvi Boothin'72 asiantuntijavierailun
yhteydessä järjesteryissä henkilökohtaisen huol-
lon koulutustilaisuuksissa vuosina 1954 * 7955.")
Sosiaalialan käytännössä toimineiden ryöntekijöi-
den suhde kiistaan oli tämä: uusia ryömenetelmiä
tarvittiin ja niitä otettiin sieltä, mistä loydettiin.
Silti lähes jokaisella huolto- ja sosiaaliryönteki.ial-
lä oli 1950-luvulla pohdittu kanta kiisraan.''a Se

kertoo, että ammatin edusta.iat kokivat oppikiis-
tan henkilökohtaisesti merkirykselliseksi.

" Metodiki istan" j ulkiset dokumenti t jdiv d,r v a-

hiksi. Vain muutamissa Huoltajan artikkeleissa'7'
keskusteltiin amerikkalaisen sosiaalityön puolesta
ja vastaan. Väitettiin, ettei henkilökohtainen
huolto ollut mitään uutta - huoltoryö oli aina ol-
lut henkilökohtaista. Toisaalta uutta oppia epäil-
tiin amerikkalaisen ideologian salakuljettamiseksi
"järkiperäiseen" huoltoryöhön * laatusanalla jär-
kiperäinen viitattiin tässä yhteydessä ryön patriar-
kaalis-moraaliseen ytimeen. Huoltotyötä ei kir-
joituksissa arvioitu samoista lähtökohdista. Kai-
ken kaikkiaan sosiaaliryöstä esiteryt väitteet jäivät
epämääräisiksi ja heikosti argumentoiduiksi. Op-
pikiistassa ei erimielisyyksiä pyritry erittelemään,
vaan sosiaaliryöstä esitettiin lähinnä vain sen läh-
tökohtia ja osaamista mitätöiviä kuvauksia.

Sosiaalihuoltajatutkinnon opetussuunnitelmaa
varjeltiin amerikkalaisen sosiaaliryön vaikutteilta

- sosiaalityön yksilö-, ryhmä- ja yhdyskuntaryön
menetelmiä ei opetettu yielä 197}-luvullakaan.
Sama varjelu ulottui myös Huolta.ian toimitus-
politiikkaan, sillä Veikko Piirainen, sosiaalihuol-
tajakoulutuksen johtava hahmo, toimi kiistan ak-
tiivivaiheessa lehden toimitussihteerinä.' 7"

Oppikiista johti sosiaaliryön sulkemiseen kes-

keisiltä julkisuusareenoilta. Huoltoryön moraalis-
patriarkaaliseen auktoriteettiin samastuneet huol-
tomiehet osoittivat ammatillisen asiantuntijuu-
den ja opin olevan Suomen oloihin sopimatonta.
Kiistassa oli aineksia, joiden varassa voi väittää,
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Coseworkio Kiliovollo 3.1 . - I 4.1 .55

Tuli opetus uuden metodin
hun merkeissä huollon - caseworhin
haui uiestikapala lmpäri Suomen:
Nltt alhaa huollossa uusi huomen!

Oli touhussa maisteri Thruainen,
joha Amerihoissa mathaillen
niin uakauan pureman suannasta sai,

että ministeriönkin tarruni kai.

Kun palterisota oli hQd.lhsi saaru
ja seulottu ainehsen laajuus ja laatu,
niin sopiuan laatuiset listan saa:

Nämä kirjat ja opukset tuthihaa!

Ja päiuä hun kolmas rammihuun
oli ualjennut hämystä aamunsuun,
niin jenkhipussit ja mathalaukut
ne sräiätytalolla saiaat "haukut".

Ja niin meibä se jännitys laukesi
opin sarha kun eteemme auhesi.

Ja tunnus kauana cas ewo r hi n
on eessärnme "kurssien heskeisin".

IhmiseLimää sinänsä araostaen

me muistamme, että on heluollinen
j o ka o lento pai h haansa auringossa,

uaihha kulhisi uarjossa, pimennossa.

Kouin aieraissa ollut on tltltppiä monta,
mutta haulhaapa kummaa ja tduatonta,
hun edustajana näimme uuden

- erään henoista - "Nuorisorikollisuuden".

Käti tohtori Nieminen, perheestä puhui,

- mene tiedti, jos kuuroille koruille huhui -
Ja maisteri Tamminen sanoja seuloi,

hänen purtensa uusia aauoja heuloi.

Miten katsoimme silmihin Paloheimon:
Kuka humrna on kehsinyt senhin keinon,
että uildzt nruroosit ristitään
I han ai do i lla am matt in ini lhän.

Kun on "kahtikupithin neuroosin sAaneet".

Miten hoidossa lie sixen oireha laanneet?
Li e "agress i ioisuas h artta hep in
pian hohtaaaa aflgstissa objehtin".

Ja hun stipendit USA:an taas johdattaa,
ehkä Thruainen taas sieltd tdltilnnan sa.d.

ja hansalle jälleen hurssit ruo,
joille siunauksen ministeriö suo.

Kun Suomeen sootiin
vuonno 1955 Yhdistynei
den Konsokuntien voihto-
ohjelmon koutto suomeo
puhuvo sociol cose wor-
kin osiontunti 1o, Mennin-
ger-söotiön psykiotrion
kli nikon iohtovo sosiooli-
lyöntekiiä, Mrs. Helvi
Booth, iöriestettii n Kilio-
vollo koksi viikkoo kestö-
nyt konsollinen cose work
-seminoori. Sen toimeen-
po nosto Yo sto si sosioo/i-
mi n i steri ö. Osa nottoj io oli
70. He olivot pööosiosso
osiokostyötö tekeviö kun-
tien sosioolitoi mistojen jo
kli n ikoi den sosiool ityönte-
kiiöitö, mutto joukkoon
mohtui myös hollinnon
edustojio. Seuroavo ku-
vous perustuu yhden kurs-
si n osanottoion, helsinki-
löisen huoltosihteeri Sooro
Si llo npöö n, sepittomöä n
kronikkoon."-

Ylen ihmeellistä on huunnella sanaa
Mrs. Boothen Limmölk julistamaa.
Ouat silmämme aahi - ja koraarnme, suutwne.
Hän on ehuä objekti ihailuumme.

että opillisten kysymysten lisäksi ydinkysymys oli
vuosisadan alkupuolella sosiaaliseen ryöhön muo-
toutunut sukupuolten välinen jako. Ryhrymällä
oppimestareiksi ja vaatimalla tilaa ammatilliselle

ryösuoritukselle naiset rikkoivat sosiaaliseen ryö-
hön vakiintuneen järjesryksen sekä sukupuolten
välisen käyttäytymisen normin. Tama tulkinta
selittäisi myöskin sen, errä kiistan jalkiselvittely
kesti aina 1970-luvulle.

Kahden vastakkaisen opillisen kannan olemas-

saolo ei kuitenkaan estänyt käytännön tehtävissä
toimivia sosiaali- j a huoltoryöntekijöitä havaitse-

masta työnsä yhteneväisyyksiä: kohteena oli ih-
misten arkielämän ongelmien lievittäminen ja
ehkäiseminen. Tietoisuus yhteisestä ammatista

alkoi hahmottua eri aloilla toimivien ryöntekijöi-
den kanssakäymisissä. Niissä opittiin, että ryöhön
sopivat toimipaikasta riippumatta samat menetel-
mät ja toimintatavat. Lisäksi keskustelut kasvatti-
vat yhteistä ammatti-identiteertiä.

Ensimmäinen eri aloilla toimivien sosiaaliryön-
tekijöiden yhteinen keskustelufoorumi oli Hä-
meenlinnassa kokoontunut Amalia-kerho. Ker-
hoon kuului B0 jäsentä. Vuodesta 1954 kerho
kokoontui kuukausittain pohtimaan ajankohtai-
sia kysymyksiä ja käsittelemään huollon saajien
tapauskertomuksia paikallisessa kasvatusneuvolas-
sa. Täpaamisilla oli sekä informatiivinen että ope-
tuksellinen tarkoitus - se oli ny§kielellä ryhmä-

ryönohjausta. Kerho oli myös aktiivinen alansa
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kehittäjä. Se esitti lausuntoja ja kannanottoja
aj ankohtaisiin kysymyksiin j a jatkoi toimintaansa
paikallisen ammattiyhdistyksen perustamiseen
saakka.''8

Sosiaal i ryöntekij ät kuuluivat 1 960-luvulle asti
erillisiin ammattiyhdistyksiin. Nama .iulkaisivar
omia lehtiaan. Sosiaalihuoltajien lehti oli nimel-
tään Yhteys, myöhemmin Arra-yy ja Sosiaali-
huoltajalehti. Huoltotyönteki.iäin Ammatillinen
Keskus julkaisi lehteä Huoltoryöntekijä. Lisäksi
sosiaalihoitajilla oli oma lehti. Kun ammatillinen
tietoisuus lisääntyi, lehdet yhdistettiin. Huoltaja-
säätiölle ehdotettiin sosiaaliryön ammatillisen
lehden perustamista. Saatio ei pitänyt hanketta
tarpeellisena. Niinpä eri ammattiyhdisryksiin
kuuluneet sosiaalityöntekijät perustivat oman
ammatillis-tieteellisen lehden, Sosiaaliryön. Leh-
den pitkaaikainen päätoimittaja Helmi Mäki oli
suorittanut molemmat suomalaiset sosiaalityön
tutkinnot, opiskellut sosiaaliryötä Yhdysvalloissa
ja suorittanut suomalaisia yliopisto-opintoja.
Korkeatasoisen lehden merkirystä ammattikuntaa
yhdistävänä ja itsetuntoa kohottavana siteenä ei

oppikiistan repimällä ryösaralla voi aliarvioida.
Lehden lisäksi yhteistä ammattia rakennettiin jär-
jestämällä alan täydennyskoulutusta. Laajin näin
järjestetry kurssi toteutettiin Helsingissä vuonna
1957. Se oli kolmen kuukauden pituinen ja kes-
kittyi henkilökohtaiseen huoltoon. Yhteisen So-
siaaliryöntekijäin Liiton perustamiseen kypsyttiin
vuonna 1962.'7e

Lasteruhoidoru ja -huo llon dmm/tttilaiset

Lastentarharyön aloittamisesta ehti kulua noin 90
vuotta ennen kuin päivähoidosta tuli julkista so-

siaalipalvelua vuonna 1973. Naiskansanedustajat
olivat jo vuoden 1909 valtiopaivilla ehdortaneet
kansanlastentarhoille valtionapua, jonka ne sai-
vatkin - kahden vuosikymmenen kuluttua.

Ensimmäiset uuden ajan merkit päivähoidon

alalla koettiin jo sota-aikana, sillä naisten palkka-
ryön lisäänryminen pakotti tekemään lasten päi-
vähoidon pikaj ärjestelyj ä. Naisia ja ry:nö)d. kurssi-
tettiin puistotädeiksi ja kodinhoitajiksi. Kun mo-
net äidir sodan jalkeen .iäivät palkkatyöhön ja
vauvaboomi lisäsi pikkulasten määrää, synryi tar-
ve lasten päivähoidon vakiinnuttamiseen .ia paik-
kojen lisäämiseen. Valtio asetti asiaa suunnittele-
maan komitean. Sen mietinnöstä käy ilmi, errä
useissa suurissa kaupungeissa noin 40 prosenttia
päivähoitopaikkaa hakeneista jäi vuonna 1948
paikkaa vaille, vaikka on oletettavissa, että lähes-
kään kaikki rarvitsevat eivät edes hakeneet so-
siaalisin perustein jaettavaa paikkaa. Valtionavulla
kustannuksista voitiin kattaa vain kolmannes, jo-
ten kysymys hoidon rahoittamisesta kohdistui
ensi sijassa kuntiin.

Vaikka päivähoitokomitea ehdotti päivähoidon
lakisääteistämistä ja erilaisten päivähoitomuoto-
jen tukemista, toimenpiteisiin ei ryhdytty. Pula
päivähoidosta paheni'"' ja kaikenkirjavat, kont-
rolloimattomat päivähoitovaihtoehdot lisääntyi-
vät, sillä naisten palkkaryöhön osallistuminen
yleisryi (taulukko 4.6.). Suomessa ei julkisen päi-
vähoidon järjestämiseen ryhdytty ennen kuin
pienten lasten äitien työssäkäynnin huomattava
lisäänryminen 1960-luvulla suorastaan pakotti
siihen.

Vuonna 1957 tehdyn tutkimuksen mukaan
vain 28 %o ansioäitien lapsista sai kokopäivähoi-
toa laitoksessa tai perhepäivähoidossa. Joidenkin
arvioiden mukaan 1960-luvulle tultaessa päivä-
hoidon tarpeesta pysryttiin trydyttämään vain
noin 10 % päivähoitolaitosten palveluin. On to-
dennäköistä, että varsinkin 3-7-vuotiaat lapset
olivat puutteellisen hoidon varassa. Aikaisemmin
naapuruston ja lähisukulaisten jollakin tavalla
kontrolloiman lasten päivän teki näk1väksi on-
gelmaksi nuorten perheiden muutto kaupunkei-
hin. 1960-luvulla ilmaantuneet, päivä- ja iltapäi-
vähoidotta jääneet "avainkaulalapset" herättivät
keskustelun. Lastensuojelujärjestöt ja vanhemmat
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Vuonno 194ö Suomesso oli yli 200 lostenkotio, joisto
puolet oli yksityisio. Pysyvön voltionovun lostenkodit soi-
vot 1949. Sen myötö ne kunnollistuivot jo lostenkotikoh-
toinen poikkomöörö pieneni. Icissci Sodonkylön losten-
kodin tödit io tytöt horjoittovot kasiryän bitoio. Sodon

iölkeen ompelun jo neulonnon hyvöö osoomisto pidet-
tiin lokoiselle notselle völnAmöttöminö perusloitoino.

aktivoituivat vaatimaan julkisesti ohjattua ja ra-

hoitettua, mutta erilaiset perheiden tarpeet huo-
mioon ottavaa lasten päivähoitoa. Valtion hidas
eteneminen pakotti muut tahot osaratkaisuihin.
Puutteellisen hoidon varaan jääneet lapset eivät
voineet odottaa. Eräät kunnat kokeilivat kunnal-
lista perhepäivähoitoa ja lasten kotihoidontuen
maksamista lasta hoitamaan jäävälle äidille. Jar-
jestöt lisäsivät päivähoitopaikkojensa määriä. Esi-

merkiksi Mannerheimin Lastensuojeluliiton päi-
väkoteihin mahtui vuonna 1971 peräti 270000
lasta. Lisäksi liitto osallistui uusien päivähoidon
vaihtoehtojen kehittämiseen; näitä olivat ohjattu
perhepäivähoito, kolmiperhehoito ja vuorohoito.
Kirkkokaan ei jäänyt päivähoito-ongelman sivus-

takatsojaksi. Se kehitti päiväkerhotoimintaansa,
joka laajeni 1960-1970-lukujen taitteessa yh-
deksi päivähoidon korvikkeeksi.' n'

Lasten päivähoito-ongelma ratkaistiin vuoden
197 3 päivahoitolailla. Päivähoidosta tehtiin yleis-
tä sosiaalipalvelua. Laki velvoitti valtion ja kun-
nat huolehtimaan viisivuotissuunnitelmin päivä-
hoitopalvelujen saatavuudesta. Tävoite edellytti
hoitopaikkojen määrän moninkertaistamista
(taulukko 4.7.). Periaatteena oli kaikkien lasten
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samanvertainen oikeus korkeatasoiseen, kasvatta-
vaan hoitoon asuinpaikasta ja vanhempien varal-
lisuudesta riippumatta. Niin kauan kuin paikoista
oli puutetta, ne jaettiin sosiaalisin perustein. Uu-
den aikakauden alkamisesta viestivät myöskin
uudet käsitteet: lastentarha ja -seimi muuttuivat
kunnalliseksi päiväkodiksi. Julkisen laitosverkos-
ton laajeneminen ei kuitenkaan ollut ainoa kehit-
tämisen suunta. Paivahoidossa piti olla myös lai-
toshoidon korvikkeita ja vaihtoehtoja, perhepäi-
vähoitoa sekä lasten leikin ja toiminnan ohjaus-
ta.'t'

Lastentarhoissa vuonna 1919 ryöskennelleestä
220 opertajasta peräti 192 oli suorittanut lasten-
tarhanopettajan tutkinnon. Myöhempään aikaan
verrattuna opettajien päteryys oli poikkeukselli-
sen hywä. Opettajien apuna tarhoissa ryöskentcli
koulunsa päättäneitä "apulaisryttöjä". Apulaisty-
töt muuttuivat esimerkiksi Helsingin tarhoissa
lastentarha-apulaisiksi ja harjoitteli.ioiksi vuonna
1951.''l

Sotaa seuranneina vuosikymmeninä oli puu-
tetta pätevistä lastentarhanopettajista ja toimiti-
loista. Ratkaisua etsittiin avaamalla uusia yksityi-
siä lastentarhaseminaareja, suurentamalla ryhmä-
kokoa ja rakennuttamalla suuriin kaupunkeihin
lastentaloiksi kutsuttuja lasten massahuoltolaitok-
sia.'ta

Samansuuntainen kehirys yksityisistä toiminta-
muodoista julkisiksi koski myös lastensuojelun
laitoshoitoa. Vuonna 1946 Suomessa oli yli 200
lastenkotia, joista puolet oli yksityisiä. Niiden
valtionapu varmistui lailla vuonna 1949. 1980-
luvulle tultaessa lukumäärä ja paikkaluku väheni
ja yhä useampi (66 o/o) oli kunnan omistuksessa.
Kuntien lastensuojelutoiminnan painopiste oli
1950-luvulta alkaen avohuollon kehittämisessä,
mikä heijastui mm. kasvatusneuvolaverkoston
nopeana laajenemisena. Suojelukasvatuksellisen
laitoshoidon rankimmat muodot, koulukodit,
siirtyivät valtiolle kahta koulukotia lukuun otta-
matta. Lasten ja nuorten avohuollon tehostumi-

sen takia koulukotien määrää ja oppilaspaikkalu-
kuja voitiin pienentää. l9B0-luvulle tultaessa jäl-
jella oli vain noin 300 oppilaspaikkaa (24 o/o

paikkaluvusta sodan jälkeen).'"
Kolmas lasten huoltamiseen liittyvä sosiaalisen

työn muutos koski avioliiton ulkopuolella synry-
neitä lapsia. Aviottomien äitien ja lasten aseman
parantaminen oli ollut Sosialidemokraattisen
Tyr;laisnaisliiton ajama uudistushanke jo vuosisa-
dan alussa. Kysymys aviottoman äitiyden tukemi-
sesta oli monille poliittisille ryhmille moraalisesti
niin arka ja arveluttava, että aloitteet eivät johta-
neet päätöksiin. Työläisnaisliitto otti aloitteen
omiin käsiinsa ja perusti säätiön, jonka tuella au-
äideille voitiin tarjota synnyryksen ja sitä seuraa-

van vuoden ajaksi koti. Väestökysymyksen ak-
tualisoituminen ja sodan aiheuttama avioliitto-
moraalin repeämä mahdollistivat hankkeen to-
teutumisen. Helsingin Ensi Koti avattiin 1942.'oo

Kuntien ja hyväntekeväisyyden tuen turvin - val-
tio osallistui kustannuksiin vasta vuodesta 1949

- toiminta laajeni eri puolille maata. Aviotto-
maan äitiyteen liiteryn moraalisen hapean hal-
vensi kuitenkin vasta 1960-luvulla tapahtunut
seksuaalimoraalin murros ja avoliittojen yleisry-
minen.

Lastenvalvoj an luottamusmiespohj aisena alka-
nut ryö ammatillistui. Maaseudulla lastenvalvo-
jan tehtävät liitettiin kunnan sosiaalityönteki.iän
tai sosiaali.f ohtajan toimenkuvaan. Suurimmissa
kaupungeissa lastenvalvojasta tehtiin kunnan vi-
ranhaltija. Työn ammatillistuminen naisisti am-
mattikunnan. Kun vuonna 1959 sivu- ja päätoi-
misista lastenvalvojista oli miehia 93 o/o, oli heitä
päätoimisina kaksikymmentä yuotta myöhem-
min vain 40 o/o.187 Suurin muutos lastenvalvojien
toimenkuvaan aiheutui 1970-luvun puolivälin
lapsilainsäädännöstä. Holhoava, elatusaputilien
pitämiseen keskitrynyt virkamies muuttui so-

siaalityöntekijä-virkamieheksi. Lapsen sukuase-
man selvittämisen ja vanhempien yhteishuollon
periaatteet nostivat tyc;n keskiöön äidin, lapsen ja
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isän väliset suhteet. Vaikka lastenvalvojan ryössä

lapsen juridiseen asemaan ja elatuksen turvaami-
seen liitryvät tehtävät säilyivät, niiden ohella las-

tenvalvojasta tuli yksi hJwinvointivaltion ihmis-
suhderyöntekijä.

Kodin h oidon ammatti ldiset

Kodinhoito kunnallistui nopeammin kuin lasten-
hoitotyö. Kodinhoitajatoiminta alkoi järjestöjen
perhepoliittisina tukitoimina lapsiperheille. Man-
nerheimin Lastensuojeluliitto käynnisti ammatil-
lisen kodinhoitajakoulutuksen heti sodan pääryt-
ryä aluksi neljän, myöhemmin kahdeksan kuu-
kauden kurssina.'" Kodinhoidon tarkoituksena
oli tarjota varattomien, monilapsisten perheiden
äideille työvoima-apua ja valistusta kodin ja las-
ten hoidossa. Alan kehittämistä auttoi myös kes-
kiluokkaisten kaupunkilaisperheiden kotiapulais-
pula tilanteessa, jossa äidit siirryivät ansiotyöhön
ja aiemmin kotiapulaisina toimineet naimatto-
mat naiset yhä useammin perustivat oman per-
heen. Ongelmaa ratkomaan ryhtyi Väestöliitto,
joka vuodesta 1947 koulutti kotiapulaisia kotisi-
sar-nimikkeella. Nain kodinhoitoryötä tekivät
kahdenlaista koulutusta saaneet, kotisisaret ja ko-
dinhoitajat. Käytännössä toimenkuvat sekoittu-
vat, sillä jo 1950-luvun lopussa kolmannes kotisi-
sarista ryöskenteli kuntien palveluksessa. Amma-
tillinen järjestäyryminen eteni hitaasti. Kodinhoi-
tajien ammattiyhdistys perustettiin 19 54, mutta
järjestäytymisprosentti nousi korkeaksi vasta
1970-luvulla."'

Kodinhoidon ottaminen valtion tuen piiriin
oli ensimmäistä kertaa esilla eduskunnassa 1939,
mutta lakiehdotusta päästiin käsittelemään vasta
seuraavan vuosikymmenen lopulla. Mallina oli
Ruotsin tuore kodinhoitolaki.''o Lain hyväksymi-
nen vuonna 1950 vaati runsaasti keskustelua:
porvariston mielestä se kaventaisi vapaiden kan-
salaisjärjestöjen toimintamahdollisuuksia sekä

rikkoisi naapuri- ja sukulaisavun vahvan perin-
teen. Lisäksi valtiollistamista vastustettiin kustan-
nusten takia."''

Kunnat saivatT5 %o valtionapua kodinhoitajan
palkkaukseen, mikäli perustivat viran. Ajan per-
hepoliittinen painotus nä§i kodinhoitoavun eh-

doissa, silla vahavaraiset, monilapsiset perheet sai-

vat apua ilmaiseksi. Lisäksi kodinhoito oli tarkoi-
tettu vain lapsiperheille. Näin rajoitettu palvelun
tarjonta kesti vain lyhyen aikaa, sillä jo muuta-
man vuoden kuluttua kuntien kodinhoito laajeni
vanhusperheisiin. Vanhusten avun tarpeen suu-
ruutta kuvastaa se, että jo 1960-luvun alkupuo-
lella noin 40 % kaikesta kodinhoitoavusta annet-
tiin vanhuksille.'"

Vanhusten huolenpito tuli yhteiskunnalliseksi
kysymykseksi vasta sodan jälkeen. Elinikä lisään-

ryi ja vanhusten määrä kasvoi.''3 Nuorten muutto
kaupunkeihin, yhteisöllisten huolenpidon muo-
to.ien rapautuminen ja naisten palkkaryön lisään-

tyminen saivat aikaan sen, että yhä useammat
vanhukset jäivät vaille huolenpitoa ja ihmissuh-
teita. Asuntopula ja kohonneet hinnat saattoivat
jättää vanhuksen lisäksi koyhainhoidon varaan,

silla laheskaän kaikkien toimeentulo ei ollut tur-
vattu. lnflaatio söi säästöt, eikä kansaneläkejärjes-
telmäkään ollut kehittynyt tarkoitetulla tavalla.

Sitä paitsi kaikkein iäkkäimmät olivat edelleen

eläkej ärjestelmien ulkopuolella.
Vanhuskysymys loi uudenlaista j ärj estötoimin-

taa.''o Vuon na 19 49 perustettu Vanhainsuojelun
keskusliitto (myöh. Vanhustyön keskusliitto) oli
ensimmäinen yleinen vanhusväestön etujärjestö.
Se pyrki vanhusten ongelmien ratkaisemiseen
avohuollon keinoin, esimerkiksi kodinhoidolla,
tukipalveluilla ja kuntoutuksella. Keskusliitto etsi

uusia vaihtoehtoja: se laati vanhuspoliittisen oh-
jelman ja avasi 1952 vanhusten neuvonta-aseman
ja kotipalvelutoimiston Helsingissä. Kotipalvelu-
toimisto järjesti työapua vanhuksille palkkaamalla
keski-ikäisiä naisia vanhusten kotiavustajiksi. Sa-

mantapainen toiminta levisi nopeasti muutamiin
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muihinkin sosiaalialan järjestöihin.''5

Järjestöjen aloittama vanhusten kotipalvelu tu-
li valtion ja kuntien sosiaalitoimen osaksi .io
1960-luvun lopulla. Kodinhoitajien lisäksi kun-
nat saivat valtion tuella palkata kotiavustajiksi
"kotitaloudellisiin tehtäviin perehtyneitä", kurs-
sin suorittaneita naisia. Kodinhoitajan ja koti-
avustajan ryön.iako määräytyi työn kohteen mu-
kaan: edellinen työskenteli lapsiperheissä ja jal-
kimmäinen vanhusperheissä. Toinen muutoksessa

synrynyt uusi ammattiryhmä olivat johtavat ko-
dinhoitajat, kodinhoidon ohjaukseen ja johtami-
seen vuodesta 1968 alkaen jatkokoulutetut am-
mattilaiset. Näin kodinhoidosta tuli yleistä, val-
tion tukemaa ja kuntien järjestämää sosiaalipalve-
lua, joka ulottui periaatteessa jokaisen kuntalai-
sen turvaksi. Käytännössä rajoja palvelun saami-
selle asetti kysynnän ja tarjonnan epäsuhta. Pal-

Lopsiperheille suunnottuno toiminto kesti
voin lyhyen oikoo, sillö jo muutomon vuo-
den kuluttuo kuntien kodinhoito loojeni von-
husperheisiin. Vonhuslyön keskusliitto ovosi
1952 vonhusten neuvonto-osemon jo koti-

polvelutoimiston Helsingissö. Kotipolvelutoi-
misto jörjesti työopuo vonhuksille palkkoo-
mollo keski-iköisiö noisio vonhusten koti-
ovustoiiksi. Jär1estöjen oloittamo vonhusten
kotipolvelu tuli voltion io kuntien sosiooliloi-
men oso/<si jo l960Juvun lopullo. Koliovus-
tojon köyntiin syriökulmillo mohtui monio
oskoreito. Kotiovusloio Liiso Körkköisen
köynti Elin io Poovo Heleniuksen luono on
kuvottu l97jJuvullo.
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Kodinhoitoiotoiminto olkoi sodon iölkeen iörjestöien
perhepoliittiseno tukitoimeno lapsiperheille. Kodinhoi-
don torkoitukseno oli torjoto vorotlomien, monilopsisten

I perheiden äideille lyövoimo-opuo io volistusto kodin io I

| /osten hoidosso. Kuvosso kodinhoitoio Mirjom Molmi- 
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vooro työssöön vuonno 1955.
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velu oli maksullista vain maksukykyisille, sillä
hinta määräytyi avun saajan tulojen perusteella.
Se laajeni nopeasti.

TAULUKKO 4.9.

Julhisen kodinhoitoherukilöstön behitys uwosirua

1944- 1984.*',

Vuosi Kodinhoitajia Johtaviakh. Kotiaurstajia

asiakkaan tarpeiden mukaan, yleensä kaksi viik-
koa yhtäjaksoisesti samassa perheessä.re8 Tyoru-
peama mahdollisti sen, että kodinhoitaja näki
perheen elämän ongelmineen ja puutteineen si-
sältäpäin. Tyc;llaan ja aloitteillaan hän pystyi pa-
rantamaan kotitalouden hoitoa esimerkiksi eh-
dottamalla sitä helpottavia työjärjestelyjä tai
hankkimalla välttämättömiä ryökaluj a j a astioita.
Sitä paitsi sosiaalilautakunta myönryi helpommin
perheen avustushakemukseen, kun ehdotusta oli
puoltamassa kodinhoitaja. Kodinhoitajan per-
heissä tekemä työ oli siis paljon muutakin kuin
äidin työvoima-apulaisena toimimista. Hän oli
myös valistaja, kasvattaja, ongelmien arvioija ja
kontrolloija. Itse asiassa hänen toimenkuvaansa
kuului paljolti samoja tehtäviä, joita ennen häntä
olivat suorittaneet piirimiehet, kaitsijat, kodeissa-
kavijat ja huoltotyöntekijät.

Edella luonnehdittu kodinhoitajan malli toimi
niin kauan kuin ammattiin rekrytoituneet olivat
sotaa edeltävän ajan naiskulttuurin sisäistäneitä.
Muutokset kodinhoitajan identiteetissä ja työn
ehdoissa olivat osa suomalaisessa yhteiskunnassa
1 960-luvulla tapahtunutta kaupunkilaistumista
ja sitä seurannutta arvojen ja normien murrosta.
1960-luvun kodinhoitajapolvi tuli enää vain
osaksi maalta. Joukossa oli myös ryöväestön tyttä-
riä. Monille kodinhoitajan ammatti oli ratkaisu,
jolla tavoiteltiin parempaa elämää ja itsenäisprttä
suhteessa miehiin ja maalaisyhteisön normeihin.
Samalla avioliiton solmiminen ja omien lasten
hankkiminen alkoi yleistyä kodinhoita.iienkin
keskuudessa. Toisen polven kodinhoitajat katsoi-
vat, että kansakoulusivistyksen saaneelle kodin-
hoitajan ammatti oli hyvä vaihtoehto, sillä vuo-
desta 1966 se tarjosi mahdollisuuden päästä vaki-
naiseen kunnan virkaan, jonka työehdot laheni-
vät palkkatyön yleisiä ehtoja. Mutta muutoksilla
oli myös kääntöpuolensa, kun samaan aikaan ko-
dinhoitoavun saamiseen oikeutettujen joukko
laajeni moninkertaiseksi. Työtahti kiristyi ja työ
muuttui siivousvaltaiseksi, koska vanhusperhei-
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Sodan jälkeen kodinhoitajan toimenkuvassa ja
ryöehdoissa näkyy ajalle q,ypillinen käsitys naisen

ansioryöstä. Kodinhoitajalta'" edellytettiin vah-
vaa henkilökohtaista sitoutumista ryöhön kotien
ja kansakunnan parhaaksi sekä naimattomuutta.
Sitä säädöksissä ei sanottu suoraan, mutta kun
ryötä ei sidottu ryöaikalakeihin ja hoitajan edel-
lytettiin asuvan työjaksojen aikana perheissä, ei

omien lasten hoitaminen ollut käytännössä mah-
dollista. Koulutuksessa tuleville ryöntekijöille ko-
rostettiin kodinhoitajan työn moraalisia velvoit-
teita: h1vä huolenpitäjä oli nuhteeton omassa elä-

mässään. Siihen eivät kuuluneet miesseikkailut
eikä alkoholi.

Ensimmäinen kodinhoitajasukupolvi oli läh-
töisin maalta, ja se oli sisäistänyt huolenpidon
naisen kutsumuksena. Talle sukupolvelle oli tär-
keätä tehdä työtä uhrautuvasti ja omaa etuaan
katsomatta sekä saada aikaan jotakin näkywää.

Työtunteja ei laskettu. Tyc;ta pyrittiin tekemään

325



MIRJA SATKA

den määrä lisääntyi ensin kaupungeissa ja sittem-
min myös maaseudulla. Muutos hämmensi ko-
dinhoitajia. Tyota ei voitu tehdä kokonaisvaltai-
sesti, yhteen perheeseen keskittyen. Se työtapa,
johon työntekijät oli koulutettu, tuli liikkuvan
työn myötä mahdottomaksi. Päivittäin piti aut-
taa useita perheitä, joiden tarpeet vaihtelivat.

Nuorin kodinhoitajien sukupolvi valitsi am-
matin yhtenä muiden joukosta. Osalle se oli tois-
sijainen vaihtoehto, esimerkiksi hoitotyön jäl-
keen. Monet pitivät työhön sisälrywää fiysistä
työsuoritusta raskaana, työoloja huonoina ja
palkkaa pienenä. Lisäksi nuoret kodinhoitajat
katsoivat, että heillä on oikeus vapaa-aikaan ja ai-
kaan omalle perheelleen siinä kuin muillakin
palkkatyöläisilla. He suhtautuivat kriittisesti aja-
tukseen, että kodinhoito olisi heille kutsumus-
työtä. Huolenpitotyössä oli siirrytty palkka-
hoivaajien aikaan. Kodinhoitajat kertoivat työn
tekemisen tapoihin liittyvistä sukupolvien välisis-
tä jännitteistä. Tiukoista ryöa.ioisra eivät nuorim-
mat työntekijatkaan silti pitäneet kiinni, vaan
joustivat kun asiakkaan tilanne vaati. Huolenpi-
toryöhön viime vuosisadalla liiteryt naistyön piir-
teet, kuten kokonaisvaltainen vastuu apua tarvit-
sevista ihmisistä, ei ole kadonnut, vaikka ryönte-
kijän identiteetti ja naisen asema on kokenut
murroksen.

Rahenteellinen työote

s o s iaa lis en ty ö n uudi s taj ana

Suomalaisen yhteiskunnan 1960-luvun murros ja
yhteiskuntatieteen radikalisoituminen tuottivat
uusia sosiaalipolitiikan ja sosiaalihuollon ihantei-
ta. Aiemman ajattelun laiminlyömistä yhteiskun-
nan rakennetekijöistä loydettiin sekä sosiaalisten
ongelmien sly että ratkaisu. "Sosiaalisesti ongel-
maiset" miellettiin yhteiskuntarakenteiden alista-
miksi yksilöiksi. Toisaalta uskottiin, että yhteis-
kunnallisia prosesseja voidaan ohjata keskiterysti

ja suunnitelmallisesti. Yhteistä hyvinvointia jaet-
taessa asetettiin tavoitteeksi luokasta ja asuinpai-
kasta riippumaton tasa-arvoisuus ja oikeudenmu-
kaisuus. Tällaisen sosiaalipolitiikan ensisijainen
toimeenpanijataho oli valtio ja kunta. Järjestöjen
ja vapaaehtoisten ryö miellettiin enemmänkin
empaattishenkisten ihmisten harrasteluksi kuin
toiminnaksi, jolla voisi olla rakenteellisia epäkoh-
tia lievittäviä sosiaalipoliittisia vaikutuksia.

Yhteiskuntatieteellisen ajattelun murros sekä

sosiaalihuoltokritiikki muurtivar kasiryksia sosiaa-

lisen työn tavoitteista. Sosiaaliset ongelmat määri-
teltiin uudella tavalla. Järjesryshäiriöiden ja mo-
raalittomuuden sijasta ensisijaisena ongelmana
painotettiin eräiden ihmisryhmien alioikeutettua
asemaa. Heiltä sanottiin puuttuvan taloudellisia
ja poliittisia resursseja, joilla he voisivat vaikuttaa
omaan elämäänsä. Ammattilaisilta vaadittiin, errä
heidän pitäisi kehittää uuden ongelmanmääritte-
lyn mukaisia interventiokeinoja. Tärkeimpänä
tehtävänä korostettiin yhteiskunnallisten epäoi-
keudenmukaisuuksien lieventämistä. Tyonteki-
jöitä syytettiin ihmisten sopeuttamisesta olemassa

oleviin olosuhteisiin. "lJuden yhteiskunnan" ra-
kentajien eturintamaan vaadittiin eriryisesti sosi-

aalityöntekijöitä.
Suomeen yhteiskuntakriittiset ammatilliset

ideat välitryivät Skandinavian maista. Yhteispoh-
joismaisia sosiaalityön tavoitteita muotoiltiin
mm. näin: "Sosiaalityön suuri tehtävä Pohjois-
maissa on tehdä sosiaalialasta todella offensiivi-
nen siinä mielessä, että se laajentaisi asiakaskäsit-
teensä sisältämään myös sosiaalisia yksikköjä, ra-
loudellisia .järjestelmiä jne. ja työskentelisi tarkoin
määritellystä arvoperustasta lähtien asiakaspiiriä
kasvattavien tekijöiden muuttamiseksi. Sosiaali-
työ merkitsee osallistumista yhteiskunnan muut-
tamiseen lähtökohtanaan ihmisarvon tärkeimmät
tunnukset ja lojaalisuus vähempiosaisia ryhmiä
kohtaan. Tallainen päämääränasettelu merkitsee
sitä, että sosiaalityöntekijän tehtävä ei ilman
muuta ole luoda sopusointua ja sopeuttaa. Pain-
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vastoin joudutaan eri tilanteissa monin eri tavoin
Iisäämään kitkaa ja ristiriitaa ja lähtemään selvään

taisteluun erilaisten arvojen paremmuudesta."'"
Sosiaaliryöntekijöiden piti ryhtyä taisteluun ta-

sa-arvon ja oikeudenmukaisuuden puolesta yh-
dessä alioikeutettujen ryhmien kanssa. Käytän-
nössä se tarkoitti alioikeutettujen yhteiskunnalli-
sen tietoisuuden lisäämistä sekä erilaisten mah-
dollisuuksien tarjoamista heille. Nämä sosiaalisen

ryön ideat omaksuttiin itseään radikaaliksi sosiaa-

liryöksi nimittävältä, marxilaisiin yhteiskuntateo-
rioihin nojautuvalta sosiaalityön oppisuunnal-
ta.2oo Vaikka radikaalin sosiaaliryön ideoita ei sel-

laisinaan toteutettukaan, jätti kayty keskustelu
jälkensä. Suomessakin vaadittiin, että sosiaali-

ryöntekijän olisi muututtava yhteiskunnalliseksi
muutosryöntekijäksi, jonka toimenpiteet perus-
tuvat yhteiskunnan ja sen sosiaalipolitiikan huo-
mioon ottamiseen. Vaatimus oli ristiriidassa sen

identiteetin kanssa, jonka sosiaaliryöntekijät oli-
vat vasta vakiintumassa olevana ammattikuntana
omaksuneet. Ristiriitaa nimitettiin sosiaaliryön
tai sosiadiryöntekij än identiteettikriisiksi.20'

I 960-luvulla alkaneet muutokset vaativat seu-

raayan vuosikymmenen alussa toimenpiteitä: no-
pean kaupungistumisen vuoksi uusia asuinalueita
jouduttiin rakentamaan ilman kunnollista suun-
nittelua. Maaseudulta muuttaneiden asukkaiden
oli vaikea löytää paikkansa kulttuurittomassa lä-
hiössä, jonka sosiaaliset suhteet olivat vakiintu-
martomar. Monet käänryivät perhekeskeiseen elä-

mäntapaan, kun asuinalueen yhdenmukaistava ja

vähävirikkeinen ympäristö ei juuri vaihtoehtoja
tarjonnut.202 Muutto kaupunkiin ja lahi<;on mer-
kitsi uudenlaisten riippuvuuksien synrymistä, sa-

malla kun se irrotti maalaiskylän yhteisöllisestä
riippuvuudesta. Siltaa vanhasta uuteen ei luotu
hetkessä. Sen rakentamiseen tarvittiin ihmisen,
asuinyhteisön ja yhteiskunnan vuorovaikutusta
käsittelemään kykeneviä työotteita.

Esimerkkejä ihmisen ongelmien ja paikallisten
rakenteiden välisiin suhteisiin keskittyneestä so-

siaalisesta ryöstä ovat yhdyskuntaryö ja kodinhoi-
tajan tehostettu perheryö. Yhreistä näille kalrdelle

-muutoin 
toiaisaaan poiktreavalle ryömuodolle oli

se, että tarkoituksena oli parantaa alueen asukkai-
den tai perheen keskinäistä vuorovaikutusta, aut-
taa heitä ulkopuolisten yhteyksien solmimisessa

kunnan eri hallinnonalojen edustajiin, ja jnttaä,

yhteydenpito ihmisten aktivoiduttua asianomai-
sille itselleen. Tata varhaista verkostoimisen ideaa

tuki samaan aikaan Suomessa tunnetuksi tullut
systeemiteoreettinen sosiaalityön oppi."''

Kaupunkilähir;issa oli siis ajauduttu hajaan-
nukseen, jossa Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa
jo vuosisadan vaihteessa käyttöön otetun com-
munity workin ideat olivat käyttökelpoisia. Yh-
dyskuntatyöhön yhdistettiin muutokseen tähtää-
vää toimintatutkimusta ruotsalaisten esikuvien
mukaisesti. Suomeen lähes sata vuotta aikaisem-
min tuotu yhdyskuntatyö, settlementtiryö, oli
kuluneina vuosikymmeninä erikoistunut aikuis-
koulutukseen ja harrastustoiminnan ohjaukseen.
Sen perinteelle ei uutta työmuotoa voitu perus-
taa. Tirtkija-muutostyöntekijän roolia oli jo jon-
kin aikaa kehitelry ruotsalaisessa yhdyskuntaryös-
sä. Sen pioneerit Harald ja Gunnel Swedner vie-
railivat suomalaisten sosiaalialan seminaarien
opettajina 1970-luvun alkupuolella. Uuden sosi-

aalityöntekijän toimenkuvan yhteydessä ei unoh-
dettu mainita, että se edellyttää yhteiskuntatie-
teellistä tietoa ja riittävää koulutusta tutkimus-
menetelmien käyttämiseen. Samaan aikaan istu-
nut komitea suunnitteli sosiaalityöntekijöiden
koulutuksen uudistamista. Se painotti oppisisäl-
töjä yhteiskuntatieteiden suuntaan ja selkiinnytti
mietinnöllään yhä hajanaista ammattikuvaa.2.4

Sosiaaliryöntekijän koulutustason nostamista
akateemiseksi loppututkinnoksi alettiin kuiten-
kin suunnitella vasta 1970Juvun korkeakoulujen
tutkinnonuudistuksen yhteydessä.'"'

Lasten asuinympäristc;n köyhtymisestä ja tur-
vattomaksi tulemisesta huolestunut Mannerhei-
min Lastensuojeluliitto lähti edistämään yhdys-
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kuntaryötä seminaarein ja kokeiluin, jotka aloi-
tettiin 1970-luvun puolivälissä. Ne olivat useiden
hallintokuntien yhteishankkeita. Useimmiten yh-
dyskuntatyön projektit toteutettiin kuntien omin
voimin ongelmallisiksi osoittautuneilla asuinalu-
eilla. Yhdyskuntaryöntekija kuvaa Nurmeksessa
toteutettua projektia näin:

"Pelättiin, että uudesta kerrostaloalueesta muo-
dostuisi sosiaalisesti ongelmallinen. Merkke.iä siitä
oli jo nähtävissä, ja alue oli leimautumassa. Yh-

dyskuntaryö alueella käynnistettiin tammikuussa
797 B aloittamalla talotoiminta yhdessä talossa,

tekemällä ns. alkukartoitus sekä avaamalla päivä-
kodin alakerrassa työntekij än päir,ysqysilta kerran
viikossa. Siitä muodostui vähitellen asukkaiden,
eriryisesti lasten, tapaamispaikka, ja se sai nimen
tiistaikerho.

Alkukartoituksessa ilmeni, että kerrostaloasu-
minen oli useimmille uutta ja hankalaa erilaisine
kieltoineen ja rajoituksineen. Asukkaat olivat
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huolissaan lapsista ja nuorista, koska harrastus-
mahdollisuuksia alueella ei juuri ollut. Asukkaat
tunsivat voimattomuutta asioihin vaikuttami-
seen. Ajateltiin, että kaupunki vuokraisäntänä
kuitenkin sanoo viimeisen sanan, johon asuk-
kailla ei sitten ole puuttumista. Tünnettiin myös
arkuutta naapureita kohtaan, vaikka samalla kui-
tenkin toivottiin kanssakäymistä. Asuinpaikkaa
ei tunnettu kodiksi. Vallalla oli korttelitunnel-
ma.

Vähitellen on kehitrynyt normaalia asukkaiden
talo- ja aluekohtaista yhteistoimintaa. On raken-
nettu leikkipaikkoja, lentopallokenttiä, kohen-
nettu askartelutiloja. On pidetty talokerhoja, peli-
lltoja ja elokuvakerhoa, järjestetry juhlia ja retkiä
sekä herätetry talkoohenkeä. Asukkaat ovat pitä-
neet kokouksia yhteisistä asioista ja tehneet sil-
loin tällöin alueen omaa 'Meijän lehteä', joka jae-

taan kaikkiin talouksiin."'n6
Tävallisimmillaan yhdyskuntaryön prosessi ete-

ni siten, että paikallisista sosiaalityöntekijöistä ja
muista viranhaltijoista koottiin yhdyskuntaryö-
hon keskitrynyt työryhmä. Haastattelemalla
asukkaita ja järjestämalla yhteistapaamisia työ-
ryhmä hankki tietoa ihmisten ongelmista ja nii-
den mahdollisista muutoskeinoista. Kun yhteisön
ongelmat oli näin selvitetry ja tarvittava muutos-
ryö hahmotettu, siirsi ryöryhmä toteuttamisvas-
tuun asukkaille.'?oT Työntekijät tekivät itsensä tar-
peettomiksi mahdollisimman pian.

Toinen samaan aikaan aloitettu kokeilu oli
perheryötä. Myös sen idea saatiin ruotsalaisilta,
hemma hos -toiminnasta. Tehostetun perheryön
aloite synryi yhdyskuntatyön vanavedessä. Lähi-
öiden moniongelmaisten lapsiperheiden kanssa
ryöskentelevien sosiaaliviranomaisten oli vaikea
auttaa asuinyhteisöstä, työpaikasta sekä sosiaali-
sista suhteista syrjäyrynyttä perhettä. Yhdyskun-
raryöllä ei näitä ihmisia tavoirertu. Ensimmäisek-
si haasteeseen tarttuivat Mannerheimin Lasten-
suojeluliitto ja sosiaalihallitus aloittamalla vuon-
na 1976 tehostetun perheryön kokeilun.2u'

Tehostettu perheryö oli Suomessa kodinhoita-
jan ammattiryötä, josta kehitettiin moniongelma-
perheelle räätälöiryä kotipalvelua. Kodinhoitaja
ryöskenteli yhdessä perheessä useitakin viikkoja -
tarpeen mukaan - ja toteutti tehostetun perhe-

ryön ryönohjausryhmän kanssa laadittuj a suun ni-
telmia. Kodinhoitaja teki välttämättömiä käytän-
nön töitä, joista perheenjäsenet eivät itse selvin-
neet. Työn tärkein puoli oli perheen innostami-
nen vuorovaikutukseen ympäristönsä kanssa sekä

omatoimisuuden ja vastuun kehittäminen. Avut-
tomia äitejä ja isiä opetettiin kädesta pitäen las-
ten- ja kodinhoidon aakkosissa.

Tehostettu perheryö oli vahva julkinen väliin-
tulo yksiryisryneen perheen arkeen. Joissakin ta-
pauksissa tulokset olivat rohkaisevia. Toisissa per-
heissä jäätiin siihen, että sosiaalitoimi sai runsaas-

ti tietoa perheen ongelmista, mutta muutosta ei

ollur nakopiirissa:
"Kodinhoitajasta vaikutti siltä kuin isä olisi hä-

peillyt ryöttömyyttaan ja perheen vaikeuksia ja
sen vuoksi erisrynlt perheenj äsenenäkin. Työkau-
den aikana saatiin kuitenkin aikaan muutoksia
perheen sisäisessä työnjaossa. Aikaisempaan ver-
rattuna oli uutta, että isä osallistui säännöllisesti
ostosten tekoon, huolehti lasten ulkoiluttamisesta
ja luki lapsille."

"Kodinhoitaja arvioi työn tuloksia kauden
päärytryä: Perheen vaikeudet on saatu rajatuiksi.
Vaikka emme voi kaikkea korjata, niin tiedämme
ainakin paremmin, mistä kiikastaa, kun perheestä
taas kuuluu jotakin."'ne

Ty<;n poikkeuksellinen intensiivisyys oli ko-
dinhoitajan kannalta seka palkitsevaa että ongel-
mallista:

"Enää en tunne syyllisyyttä siirä, että käyrän
aikaa keskusteluunkin enkä koko ajan kiirehdi
kodinhoitotöihin." Tyonohjauksessa tarkistetun
ryösuunnitelman avulla kodinhoitaj a kykeni aset-

tamaan työt perheessä tärkeys- ja kiireellisyysjär-
jestykseen.

"Kodinhoitaja saattoi joutua ristiriitaan yksi-
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ryiselämänsä tarpeiden ja kohdeperheestä ja sen

lasten elämästä tunremansa vastuun välillä. Per-

heen lapset esimerkiksi pyrkivät iltaisin tai vapaa-
päivinä kodinhoitajan kotiin ja viettivät tunti-
kausia näilla vierailuilla. Joku kodinhoitaja pohti
myös, onko oikein, että äidittömän perheen lap-
set pitävät häntä sijaisäirinä." 2r0

Tehostettu perheryö levisi nopeasti. Vuonna
1980 sitä harjoitettiin jo B0 kunnassa. Tehoste-
tun perhetyön suosiota selittänee se, että kunnat
näkivät siinä oljenkorren, käyttökelpoisen väli-
neen ehkä vaikeimpaan ehkäisevän lastensuojelu-

ryön ongelmaan, moniongelmaisten perheiden
Iasten hoidon ja kasvatuksen tukemiseen. Työta-
van vakiinnuttamisessa toteutui vanha sääntö:
kansalaisjärjestö havaitsi muualla kokeillut työ-
muodot tarpeiden mukaisiksi ja aloitti suomalais-
ten sovellutusten kehittämisen. Kun näyttö käyt-
tökelpoisuudesta oli saatu, siitä tuli julkista sosi-

aalipalvelua.
1970-luvun uudet ryömenetelmät ja sosiaali-

huollon periaatekomitean aatteet irrottivat kun-
tien sosiaalihuoltoa koyhainhoidon perinteistä.

Työntekijöiden ja asiakkaiden suhde demokrati-
soitui hieman. Laitos- ja avohuollon suhteessa oli
1960-luvun lopun huoltolaitoskritiikki käänne-
piste. Kansainvälisten tilastojen valossa Suomessa

oli väkilukuun nähden runsaasti laitospaikkoja.
Keskustelu ei kuitenkaan johtanut huoltolaitos-
ten purkamiseen, vaan laitospaikkojen luku (n.

40000) säilyi 1980-luvun lopulle saakka. Osaksi
lienee ollut kysymys siitä, että konkreettiset vaih-
toehdot olivat vähissä. Sen sijaan laitoksia pie-
nennettiin ja niille luotiin vaihtoehtoja: esimer-
kiksi vanhusten palvelutalo, kotipalvelu ja asu-
mistuki. Vaikka eräät laitostyypit, kuten työlai-
tokset, katosivat, laitosten varsinainen purkami-
nen alkoi vasta 198O-luvulla. Laitoshoito alettiin
nähda yhdeksi palveluryypiksi muiden joukossa.

Samalla murtui 192O-luvulla syntynyt laitosten
toiminnallinen jako huolta pitäviin, sopeuttaviin
ja eristäviin laitoksiin. Avo- ja laitoshuollon toi-
menpiteet eivät siis enää olleet toistensa vaihto-
ehtoja, vaan toisiaan täydentävia palveluja ihmis-
ten vaihtelevan tuentarpeen mukaan.2"
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V SOSIAALINE,N TYÖ
PAATTYNEEN KASVUN HYVINVOINTIVALTIOSSA

Sosiaalipalue luj en muuttuuat eltdo t

1990-luvun alussa sosiaalista ryötä ja huolenpito-
vastuuta on alettu organisoida uusin tavoin. Sosi-
aalialan hallinnosta on purettu 1930-luvulta pe-
räisin olevaa keskus.fohtoisuutta. Sosiaalihallituk-
sen (aik. sosiaaliministeriön) kunnille yksiryis-
kohtaisia määräyksiä jaelleet yleiskirjeet ovat
muuttuneet tiedotteiksi ja Sosiaaliviestiksi
(myöh. Dialogi). Keskushallinto on ilmoittanut
luottavansa paikalliseen osaamiseen, kokemuk-
seen ja olosuhteiden tuntemukseen. Vuoden
1993 alusta lukien sosiaalipalvelujen valtionoh-
jaus siirryi kuntien vastuulle. Toinen uusiin jär-
jestelyihin voimakkaasti vaikuttanut tekijä on ol-
lut taloudellinen lama.

Edella kuvattujen muutosten vuoksi sosiaali-
palvelut ovat törmänneet samanaikaisesti sekä ra-
hoitusongelmiin että vaatimuksiin uudistaa pal-
veluja laadullisesti ja organisatorisesti. Lisäksi on
alettu keskustella tarpeesta muuttaa sekä suku-
puolten että ammattilaisten ja vapaaehtoisten vä-
lisiä, huolenpitoryöhön vakiintuneita toiminta-
piirejä. Tämän kaiken seurauksena lienee alka-
massa uusi kamppailu siitä, kuka tekee 1990-lu-
vulla inhimillisesti välttämättömän huolenpito-
ryön: kunnan ammattilainen, yrittäjä, omainen
vai vapaaehtoinen auttaja? 2'2

Valtion keskushallinnon asenne kuntiin ja
vaihtoehtoisiin palveluntuottajiin ei muuttunut
yhtäkkisesti. Sen ensimmäiset merkit ilmaantui-
yat jo vuoden 1974lopulla, kun sosiaali- ja ter-
veysministeri kutsui sosiaalialan keskusjärjestöt
yhteisryöneuvotteluun, se merkitsi Ensi Kotien
liiton toiminnanjohtaja Aira Heinäsen mukaan
järjestöjen itsetunnon ja toiminnan kohentumi-

sen alkua.2'3 Lisäksi 1970-luvun puolivälin talou-
dellinen taantuma antoi lisävauhtia yksinomaan
julkisin palveluin toimivan hywinvointivaltion
idean alustavalle murtumiselle.

Valtakunnallisista järjestöistä ja paikallisesta
vapaaehtoistyöstä tuli siis uudelleen tunnustettuja
sosiaalialan toimijatahoja. Yhteisryön lähtökohta-
na oli eri osapuolten tarpeellisuuden tunnustami-
nen. 1980-luvun sosiaalihuollon lakiuudistusten
jalkeen eri tahojen työnjakoa ohjattiin valtakun-
nallisella sosiaali- ja terveydenhuollon 5-vuotis-
suunnitelmalla, jonka kunnat sopeuttivat paikal-
Iisiin olosuhteisiin. Samalla avattiin ns. ostopal-
veluina mahdollisuus markkinaperustaiselle, yksi-
tyiselle sosiaaliselle ryölle. Sosiaalialan perinteisiä
järjestöj ä lukuunottamatta sen tarjoalien määrät
jäivät kuitenkin vahaisilai 198O-luvulla. Vasta so-

siaalialan työntekijöiden 1990Juvun alussa no-
peasti lisäänrynyt työttöm1ys, kuntien rahapula
ja vähenevät julkiset palvelut synnyttivät hoiva-
yrittäjät. Vuonna 1991 Suomessa toimi 116 so-
siaalialan pienyritystä, joista useimmat ovat kes-
kitryneet vanhusten asumispalvelujen tuotan-
toon.2'a

Sosiaalisen työn kohteet eivät hekaan ole jää-
neet uudistusten sivustakatsojiksi. Oman avun

.iärjestelyt ovat aina olleet kayttökelpoinen tapa
luoda sosiaalista turvallisuutta ja huolenpitoa.
1 98O-luvun oman avun liikkeiden päänaukaisija-
na toimi vammaisyhdisrys Kynnys.2r5 Tässä vaih-
toehtoliikehdinnässä oli uusia piirteitä. Niissä
kasvoi hyvinvointivaltion palvelujen ja ryön am-
matillistumisen kritiikki. Edisrykselliset virka-
miehet ja -naiset, tutkijat ja asiakkaat pohtivat se-

ka yhdessa että erikseen inhimillisempiä vaihto-
ehtoja kaavoihin kangistuneille, ihmisiä pallotte-
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Ieville julkisille palveluille. Talla kertaa aktivoitu-
misen slynä ei ollut palvelujen puute, vaan nii-
den laatu: ihmisten omakuva ja hyvinvointibyro-
kratian kuva heistä olivat ristiriidassa. Uutta oli
se, että kohteet arvostelivat julkisesti hyvinvointi-
valtiota ja etsivät sille vaihtoehtoja muutamien
virkamiesten ja tutkijoiden tuella. Liikehdintä
synnytti asiakkaiden omia vaihtoehtoyhteisöjä ja
itseapuliikkeitä, mutta myös julkisia "vaihtoehto-

reformej a". Suhde hyvinvointivaltion edustaj iin
oli paikallistasolla jännitteinen. Sosiaalisen ryön
ammattilaiset eivät osanneet suhtautua rakenta-
vasti asiakkaiden kritiikkiin ja omaehtoisuuteen.
Niitä ei aluksi pidetry resurssina. Asiakkaiden toi-
minta ylitti sekä byrokraattisten että ammatillis-
ten toimijoiden vastaanottokyvyn.''6

S o s i aa lia lan ammatti e n murro s

Sosiaalialan keskushallinnon hajauttamisesta
hurolimatta sosiaalialan ammattien ja ammatin-
harjoittamisen valtionohjaus jatkui. Sen erityisenä
kohteena olivat alan ammattikoulutus, -pätevry-
det sekä ammattikäytännöt. Valtion virkamiehet
olivat vahvasti mukana jo 1920- ja 1940-luvun
sosiaalikasva ttqan, -huoltaj an j a -hoitaj an amma-
tin sekä koulutuksen synnyttämisessä, mutta
1970-luvun koulutuksen kokonaisreformit ko-
rostivat hallinnon osuutta. Korkea-asteen koulu-
tusuudistuksen yhtenä johtoajatuksena oli am-
mattien tieteellistäminen ja tieteellisen opetuksen
ammatillistaminen. Ammattijärjestöjen tuen ja
tieteentekijöiden vastustuksen saattelemana kaksi
sosiaalialan ammattia, sosiaalityöntekijät ja osa

lastentarhanopettajista, pääsivät 1970-luvun lo-
pussa professionalismin sinitaivaaseen, yliopis-
toon.

Sosiaaliryön akatemisoimisen tuloksia on sekä

kritisoitu että kiitetry. Joidenkin mielestä laajat
yhteiskuntatieteelliset perusopinnot antavat vält-
tämättömän tietopohjan, kun taas toisten mieles-

tä sen tulokset eivät ole vastanneet sijoituksia.
Kritiikillä on viitattu sekä valmistuvien puutteel-
liseen ammattitaitoon että riittämättömästi käy-
täntöjä palvclleeseen sosiaaliryön tutkimukseen.
Mutta yliopistokoulutusta ei alun perinkään
suunniteltu ammattikouluksi. Toinen asia, jota
suunnitelmissa ei osattu arvata, oli akateeminen
tiedeyhteisö, sen ammatillisuutta ja naisten toi-
mintakenttiä vierastava kulttuuri. Kolmas yllarys
oli sekä yhteiskunta- että käyttäytymistieteiden
kyvyttömyys käsittää ja kasitteellistää sosiaali-
huollon työtä. Kun sosiaalityön koulutuksen aka-
temisoimisen jälkeen sosiaalipolitiikan keskuste-
lun ytimessä lisäksi oli kaikkialle kontrollinsa
ulottava turvavaltio sekä profesionalismin kritiik-
ki''', tuli sosiaalisen ryön omin olemus tunnuste-
tuksi vasta vähitellen.

Myös sosiaalialan keskiasteen koulu-uudistus
muutti ammatillista kenttää. Silla tahdaniin ryö-
elämän laa.ienevia laadullisia ja määrällisiä koulu-
tusvaatimuksia paremmin vastaavaan ryöntekijä-
tuotantoon. Tuloksena oli sosiaalialan keskiasteen

opetussuunnitelma ja tulevaisuuden ammattira-
kenne, johon kuului kodinhoitajan ja kehirys-
vammahoitajan kouluasteinen tutkinto sekä sosi-
aali- ja kehi rysvam maohj aaj an j a lähikasvattaj an
4-vuotiset opistoasteiset ammatit. Suurin osa ko-
mitearyönä sommitelluista ammateista oli jo ole-
massa, mutta uusiakin, kuten sosiaaliohjaajan
ammatti, luotiin. Sosiaalialan keskiasteen perus-
linjalla opiskelevat oli määrä kouluttaa sosiaali-
huoltolain hengessä. Opetus alkoi 1980-luvun
puolivälin jälkeen.'''

Suunnitellut ammatit ovat osoittautuneet liian
kapeiksi, ja osa koulutetuista on jäänyt ryöttö-
miksi. Ongelman ratkaisemiseksi sosiaali- ja ter-
veydenhuollolle on suunniteltu yhteinen perus-
ammatti, jonka on määrä korvata kahdeksan
koulutusammattia. Suunnitelmiin on vaikuttanut
myös julkisen talouden tiukentuminen sekä odo-
tettavissa olevat muutokset huolenpitoryövoiman
tarpeessa. Kuntien mielestä ne vaativat helposti
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Vopooehtoistoiminto köynnistyi toden
teollo vosta 1990-luvun olun lomon myö-
lö. Kuvosso Tompereen vopooehtoistoi-
minnon tukikohdosso, Mummon kommo-
risso, viikoittoin kokoontuvo konsoinvöli-
nen kösityökerho työssöön. Tukikohdon
loiminto on monipuolisto; se esimerkiksi
värvöö io kouluttoo vopaoehtoisio, völit-
töö opuo torvitseville, fiedoltoo vopooeh-
toistyöstö suurelle yleisölle sekö toriooo
kohtoamispoikkoia io toimintoo ihmisille
vouvosto voariin. Pelköstöön Mummon
kammorin yhteydessö toimi vuoden 1994
olusso noin l0O0 vopooehtoistyönteki-
iöö.

liikuteltavaa ryövoimaa. Suunnitelman kriitikot
ovat kysyneet, ovatko sosiaalialan ammattilaiset
palaamassa ennen sosiaali- ja terveyshallinnon
eriytymistä toimeenpantuun yhdistettyyn huol-
toon ja hoitoon? Toinen 1990-luvun alussa me-
neillaan oleva koulutusuudistus tuo sosiaalialalle
kokonaan uuden koulutusasteen, ammattikor-
kean. Sen myötä jouduttaneen jatkamaan ammat-
tilaisten tehtäväjakojen uusimista. - Alan amma-
teista onkin tullut yhä enemmän poliittisen tah-
donvallan asia - ne syntlvät tai kuolevat, kun
eduskunra niin päärtää.

1980-luku oli myös ammatillisten päteq,yk-
sien määrittelyn taitekohta. Koko sosiaalihuollon
ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdot koot-
tiin yhteen asetukseen. Sosiaaliryöntekijöiden en-
simmäiset alan koulutusta edellyttävät kelpoi-
suusehdot määriteltiin sitovasti vasta 1 980-luvun
alussa. Sen vuoksi osa toimessa olevista sosiaali-
työntekijöistä tuli epäpäteviksi. Halukkaille jär-
jestettiin 1 98O-luvun mittaan pätevöirymiskoulu-
tusta. Toinen seuraus oli yliopistollisen sosiaali-

ryön koulutuksen laajeneminen seitsemään yli-
opistoon.

Ammattikäytäntöjen jatkuvan kehittämisen
ajatus löi itsensä läpi 198O-luvulla paljolti siitä
syystä, että sosiaalihuoltolaki edellytti sitä. So-
siaalihallitus alkoi järjestää aiempaa systemaatti-
semmin valtakunnallisia kehittämishankkeita.
Sen lisäksi useissa kunnissa tehtiin omia käytän-
töjen kehittämisprojekteja. Niiden lyhyen luon-
nehdinnan sisältävä luettelo oli vuonna 1987 yli
200-sivuinen kirja!''' Aikaisempiin vuosikymme-
niin verrattuna syntyi suorastaan sosiaalisen työn
kehittämisen ja tutkimisen ryöry. Sitä tukemaan
ja ohjaamaan perustettiin yliopistopaikkakunnille
opetussosiaalikeskuksiksi nimettyjä käytännön
sosiaalihuollon ja akateemisen sosiaalityön ope-
tuksen yhteistyöyksikoita. Lisäksi sosiaali- )a ter-
veyshallituksesta muotoiltiin kansallinen sosiaali-
ja terveysalan tutkimuksen asiantuntijayksikkö
STAKES.

Kehittämistyössä saivat keskeisen sijan sosiaali-
ja terveydenhuollon organisaatio ja johtaminen.
Vaikka asiakkaan kohteesta subjektiksi tuleminen
oli yksi sosiaalihuoltolain demokraattisen hengen
ja kohteiden liikehdinnän vuoksi toisteltu isku-
lause, sen toteuttaminen jäi muiden kehittämis-
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hankkeiden alle. Samoin kdvi alan ammattilaisten
oman näkökulman. Sosiaaliryöntekijät, kodin-
hoitajat ja vapaaehtoisauttajat toimivat arkipäi-
vässään edelleen monelta osin sellaisin taidoin ja
tavoin, joiden tutkimus on vasta alkamassa.

Tq de llis es tä j ärj a te lmäs tä
laaduk haaseen palue luun?

Vahvan valtion idean innoittamat suomalaiset
hallintomiehet pitivät 1900-luvun alussa köy-
häinhoidon täydellisyyden .ia tehokkuuden takee-
na byrokraattisesti järjestettyä ja hierarkkisesti
johdettua organisaatiota."o Toisen maailmanso-
dan jälkeen näihin näkemyksiin yhdisryi vähitel-
len hywinvointivaltion idea. Sosiaalipoliittisten
tulonsiirtojen ohella sosiaalihuollon perusajatuk-
sena oli valtion ohjaama ja kuntien toimeenpane-
ma julkinen sosiaalipalvelujärjestelmä. Suomalai-
nen hyvinvointivaltio syntyi sosiaalihuollon peri-
aatekomitean hengessä - joskin vasta 1980-luvul-
la."' Kuntien velvollisuudeksi tuli sosiaaliryön,
kasvatus- ja perheneuvonnan, kotipalvelujen,
asumispalvelujen, laitoshuollon sekä perhehoidon
ja yleisten sosiaalipalvelujen tarjoaminen asuk-
kailleen. Uudistuksilla päätettiin 1930-luvun
h uoltolainsäädännöstä alkanut yksiryisten ja jär -
jestöjen sosiaalisen ryön toissijaistaminen julki-
siin palveluihin nähden. Samalla otettiin askel

kohti vuosisadan alkupuolen tilannetta, jolloin
vapaaehtoinen ja yksiryinen sosiaalinen työ oli
sosiaalisen ryön olennainen osa.

Kehitetyn palvelumallin ongelmien paljastut-
tua 198O-luvulla alettiin kysyä, mikä ja millainen
hywinvointivaltio on tarkoituksenmukainen? Seu-

ranneessa keskustelussa palveluja tuuletettiin en-
nakkoluulottomasti. Tyyrymättömyyttä kohdis-
tettiin sekä palvelujen tuottamiskoneistoon, val-
tion kaikkialle ulottuvaan ohjausvaltaan että
asiakkailta puuttuviin vaikuttamismahdollisuuk-
siin. Esimerkiksi pääjohtaja Vappu Täipale nime-

si 1990-luvun sosiaalipalvelujen ongelmiksi by-
rokraattisen leykat työtavat, hierarkkiset j ohtamis-
tavat ja kaavamaiset käsitykset asiakkaiden tar-
peista.2"

Hlvinvointivaltion sosiaalisen työn murros on
hlvien lupausten lisäksi nostanut esiin monia va-
kavia huolenaiheita. On kysytty: Lisääntyykö
kansalaisten eriarvoisuus palvelu.jen saamisen
suhteen? Eriyryvätkö hyvinvoivien ja huono-
osaisten kansalaisten palvelujärjestelmät toisis-
taan? Kuka valvoo satojen kuntien vastuulla ole-
vien palvelujen tasoa jalaatua? Toteutuvatko kan-
salaisten oikeudet? Palautuvatko koulutetut rFön-
tekij ät vapaaehtoistyöntekij öiksi ?

Palvelujärjestelmän muutosten kaikki vaiku-
tukset eivät ole vielä 1993 näkyvissä varsinkaan
sosiaalisen työn hyvin naisvaltaisen ammattilais-

.foukon näkökulmasta; ammattilaisista oli naisia
vuonna 1990 yli 100000. Sosiaalialan työttö-
mlys on lisäänrynyt ja ryön tekemisen ehdot ovat
koventuneet. Helpot tehtävät, kuten seuranpito
ja arkiaskareissa auttaminen, on siirretty vapaa-
ehtoistyöntekijöille. Sosiaalihuollon 1 980-luvun
lopulla vallannut markkina-ajattelu, jolla sitä on
ohjattu yhtenä hallinnonalana muiden joukossa
rahassa mitattavin tuloksin, ei ole lisännyt ryönte-
kijöiden itsesääntelyä. Markkina-a.iattelu on so-

siaalihuollon edeltäneiden johtamismallien ta-
paan ollut kyvytön ymmärtämään sosiaalisen
ryön ihmiskeskeistä ydintä sekä niitä ristiriitoja ja
vastakkaisuuksia, jotka ovat sosiaalisen ryön vält-
tämätön osa. Näin se on osaltaan lisännyt palve-
Iuryön ja hallinnon vastakkaisuutta. Ammattilai-
set ovat joutuneet huoltamaan ja hoivaamaan
vastoin omaa kulttuurista ja ammatillista tietoaan
ja kokemustaan hywästä työstä.223 1980-luvun lo-
pulta alkaen on ollut havaittavissa, että julkisen
sosiaalisen työn ehdot eivät enää olleet ryydy.ttäviä
ruohonjuuritasolla työtä tekevien kannalta. Kiin-
nostus huolenpito- ja hoitoryön koulutusta koh-
taan näytti vähenevän, ja siirryminen muille, vä-
hemmän henkilökohtaisia ja ammatillisia ristirii-
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to)a tarjoaville aloille orasti. Hetken kriittiseltä
näyttäneen työvoimatilanteen pelastivat kuiten-
kin lama ja muiden alojen ryöttömryden lisään-

ryminen.
Sääntöjen lisäämiseen, erikoistumiseen, amma-

tillistumiseen, tiukkaan ryönjakoon ja teknologis-
tumiseen perustunut sosiaalipalvelujen tuotanto
on ajautunut ongelmiin. Näin tuotetut palvelut
ovat kunnille liian kalliita, eivätkä ne myöskään
kykene vastaamaan nopeasti muuttuviin käyttä-
jien tarpeisiin. Lisaksi malli ei ole sallinut työnteki-
jöiden käynää täysimittaisesti omaa luovuuttaan
ja osaamistaan ryönsä kehittämiseen puhumatta-
kaan palvelun käyttäjien voimavarojen kunnolli-
sesta hyödyntämisestä. 1990-luvun tehtäväksi
näyttäisikin jäävän hyvinvointivaltion sosiaalisen
ryön perinpohjainen käytännöllinen ja ideologi-
nen reformi, jossa hyvinvointivaltion kaudella va-
kiintuneet hallinnon, ryöntekijän ja asiakkaan re-
viirit .ia roolit joudutaan kyseenalaistamaan.

Sosiaalisen ryön yhtenä kehitysvoimana ovat
aina olleet tavallisten toimijoiden aloitteet ja
teot. Se on aina muotoutunut monien ristiriitais-
ten vaatimusten polttopisteessä. Lähimmäisenrak-
kaus ja auttamispyrkimykset ovat toistuvasti koh-
danneet vahvoja taloudellisia, patriarkaalisia,
byrokraattisia, professionaalisia ja ideologisia vas-

tavoimia. Tässä ovat myös 1990-luvun kamppai-
lujen olennaiset tekijät.

Viitteet

' Sosiaalisen työn käsite esiinryy siella taalla alan vanhemmas-
sa kirjallisuudessa (esim. Huoltotyöntekijäin koulutuksen
järjestäminen. Komiteanmietintö 3: 1940). Siellä sillä viira-
taan aina sekä vapaaehtoiseen että julkiseen roimintaan ja
tyohon.

'Topelius 1892.
I Ramsay 1993.
o Helsingius 1891, 122- 123; Helsingius 1918, 194.
t Ruotsalaisen hyvinvointivaltion historiaa tutkineen Yvonne
Hirdmanin mukaan jokaisella yhteiskunnalla, ajalla ja initi-

tuutiolla on sille tyypillinen sukupuolten kirjoittamaton so-
pimus, jolla sukupuolten tehtävät erotetaan ja valtasuhteet
määritellään. Ks. Hirdman 1990.

n tlousvaliokunnan mietintö 5.3. 1888, Porvarissäädyssä teh-
dyn esitysehdoruksen johdosta naisen oikeudesta tulla vali-
tuksi jäseneksi vaivaishoitohallitukseen; Keisarillisen Majes-
teetin Armollinen Asetus naisen valitsemisesta jäseneksi vai-
vaishoitohallitukseen n:o 27 I 6.8.1889. - Vastaavanlainen
poikkeusoikeus julkiseen rooliin naiselle oli myönnerry
vuonna 1866 ainoastaan koulun johtokuntaan.

' Vrt. Alapuro ym. 1987.

'J. V. Snellmanin perhekäsityksestä esim. Ollila 1990; aika-
kauden perhekeskustelusta Häggman 1990.

'Julkisen hallinnon sisällä sosiaalisen työn paikan määrittele-
minen on ollut vaikeata. Sen eri osa-alueiden hallinnollinen
sijoittaminen on vaihdellut, sillä sosiaalinen työ ei noudata
hallinnon logiikkaa tai rajoja. Siitä ovat huolehtineer aina-
kin vankeinhoidon, koulutoimen, lastensuojelun ja sisämi-
nisteriön virkamiehet ennen sosiaalihallintoa.

"' Maaseudulla huolenpito säilyi yhteisöllisenä velvoitteena
pitkälle tämän vuosisadan puolelle. Huolenpito oli naisten
moraalinen veivollisuus, mutta julkishallintoon kuuluvasta
kciyhainhoidosta vastasivat miehet. Kaupungeissa ja tehdas-
taajamissa monet tekijät vaikuttivat siihen, ettei tämä perin-
ne voinut jatkua. KOyhimmät äidit joutuivat menemään
palkkatyohon ja jättämän lapsensa ilman alituista huolen-
pitoa. Aitien työhön meno edisti sosiaalisen työn kehirystä.

Juuri se tuoni villiinryneeksi nuorisoksi kutsutun kaupunki-
en ongelman. Sen ratkaisuja haettiin eurooppalaisisra sosi-
aalisen työn malleista.

" SVT XXI A:23 Köyhäinhoitotilasto 1918, 5.

'' SVT XXI B:4 Vaivaishoitotilasto. Vaivaishoidon tarkastelijan
vuosikertomuksia 1 896, 14.

'r SVT )O« B:7 Vaivaishoitotilasto. Vaivaishoidon tarkastelijan
vuosikertomuksia 1899, 10; SVT )C(I B:B Vaivaishoitotilas-
to. Vaivaishoidon tarkastelijan vuosikertomuksia 1900, 16.

'' K. F. Kivekäs 1910.

'- Esim. Rasila 1983,354.
,o setälä 1913,26.

'- Ehdotus köyhäinhoito-ohjesäännöksi maalaiskunnille, jotka
aikovat ottaa käyttöön kaitsijajärjestelmän. Lisälehti Koy-
häinhoitolehdessä n:o l/1913.

'* SVT )O(I B:6 Vaivaishoitotilasto. Vaivaishoidon tarkastelijan
vuosikertomuksia 1898, 4; vrt. Helsingius 1899, 34-42,
141 -t48.

'"Juusela 1917. Suomessa oli tutkimusajankohtana 534 kay-
hainhoitoyhdyskuntaa. Tiedot saatiin 507 yhdyskunnalta.

'"Jutikkala 1957,651.
'' Tolonen 1922,159.
I Vuonna lB94 Suomen Naisyhdisryksen puheenjohtajan tie-

toj e n m ukaan Suomessa oli 27 6 hyv amekeväisyysyhdistystä.
(Gripenberg 1909, sit. Hänninen & Valli 1986, 105.)

'r Hänrrinen & Valli 1986, 59-122, 199-206.
" Siivola 1985,13-22.
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" Lillqvist 1897, 5.

"' Kansanaho 1967; SVT XXI B:25 Vaivaishoirotilasto. Vaivais-
hoidon tarkasteli j an vuos ikerto muksia I 9 17, 6 - 7 .

" Sarlin 1915,94.
'" Muistelmat ovat aina henkilökohtaisia, paikallisia ja myö-

hemmän elämänkokemuksen uudelleenjäsentämiä. Niiden
yksityiskohtia ei voi yleistää. Siteeraukset on valittu Sosiaali-
turvan Keskusliiton ja Huolta.ja-säätiön vuosina 1984- 1985
järjestämän sosiaalihuollon perinteenkeruukilpailun sadosta.

Siihen lähetti muistelmiaan 234 henkrloa.

" Sosiaalinen Aikakauskirja 19 19, 37 5 - 395; Kaarninen I 986,
37.

r" Esim. Köyhäinhoirolehti l9l8; Hallstrctm 1919.
I Ketonen 1983,123 -134.! Sulkunen 1989,72-74.
I Tunkelo 1923,41-44.
'o Sosiaalitoimen johtoon tuli sosiaalihallirus ylitirehtöörinään

Einar Böök. Maa jaertiin neljään köyhäinhoitopiiriin, johon
kuhunkin nimettiin köyhäinhoidon piiritarkastaja. Kaikki
piiritarkastajat olivat miehiä.

I' Piirainen 1974,57 -58.
36 Tävastähti 1926, 157.
r'- Piirainen 1974, 101-135; Köyhäinhokolaki 1.6.1922,

27§ - 36§.
r* Pulma 1987, 190-
t' Soturien avustamiskomitean mietintö. Komiteanmietintö 1a:

1 9 I B; Kapinan aiheuttamain turvatonten lasten huoltokomi-
tea. Komiteanmietintö 1l: 1919.

{o Huoltaja 1920, 90 -91 .

o' Lastentarhatoiminta laajentui 1920-luvulla vain hitaasti siitä
huolimatta, että voittajat tiedostivat ja julkilausuivatkin sen

ehkäisevän merkiryksen lastensuojelussa. Vuosina 1920-
1929 perustettiin vain l8 uutta valtionapua saavaa tarhaa.
Hänninen & Valli 1986,137; Hällström 1919.

a'? Sosiaalihallituksen kiertokirjeiden tarkoitus oli ohjata kuntia.
Köyhäinhoidon piiritarkastajat ja muut valtion viranomaiser
kontrolloivat lakien ohella myös kiertokirjeiden sisältöjen
toimeenpanoa.

o' Sosiaalihallituksen koyhainhoidon tarkastusosasron kierrokir-
je n:o 211920, 12.4.1920.

aa Kaarninen 1986, 37 - 40; PuJma 1987,126 - 129 : Sosiaalihal-
lituksen kayhainhoidon tarkastusosasron kiertokirjeet n:o
6l 19 18 16. 9. 1 9 1 8; n:o 7 I 1918, 23. 9. 1978: n:o 21 1920, 12.
4.1920.

ot Muistitietoaineisto, nainen, s. 1917, ei päiväystä.
a6 Pulma 1987,133; Kaarninen 1986.
a'Kaarninen 1986,41.
{'Esim. Kaarninen 1986; Sulkunen 1989, 72-79; Piirainen

1974, 68; Pulma 1987, 132- 133.
a'Muistitietoaineisto, nainen, ei syntymävuotta, 5. l. 1985.
5u Ohjesääntö kunnan lastentarkascajalle. Helsinki 1920; Sosi-

aalihallituksen kayhainhoidon rarkasrusosasron kiertokir.f e
n:o 217920, 12.4.1920.

" Pulma 1987, 165-168; Sulkunen 1989, 44-50; Pärssinen

1913.

'r Lastenvalvojain käsikirja 1924; Pdma 1987,166-168.
'r Muistitietoaineisto, mies, s. 1916, ei päiväystä.

'o Muistitietoaineisto, nainen, s. 1924, ei päiväystä.

" Muistitietoaineisto, nainen, s. 1914, ei päiväystä.

"'Muistitietoaineisto, mies, s. 1921, 3. 1.1985.

" Muistitietoaineisto, mies, s. 1908, ei päiväystä.

" Muistitietoaineisto, mies, s. 1909, 26.2.1985.
"' Muistitietoaineisto, mies, s. 1916,16.2. 1985.
«'Muistitietoaineisto, mies, s. 1910, ei päiväystä.

"' Pienten lasten päivähoidosta huolehtivat lastenseimet eivät
kuuluneet valtionavun piiriin.

''' Hänninen & Valli 1986, 121 -144; Halila 1977,
207 -209,218.

nr Hämäläinen 1986; esim. Muistirieroaineisto.

''o Mannerheimin Lastensuojeluliiton historiasta on iulkaistu
tutkimus. Ks. Korppi-Tommola 1990.

"5 Muistitietoaineisto, mies, s. 1901, 6.2.1985.
o" Esim. Borg-Sundman 1969; Korppi-Tommola 1990,

80-81; Linna 1988.

"' Anttinen 1989, 196-202.
('' Liskola 1988.
o'Hakola 1965,104- 105; Liskola 1988, 1094-1096.
'o Siivola 1985.

'' Briggs & Macartney 1984.

" \W'aris I926; Sirenius I95T.Suomalaisen settlementtiryön isä-

nä pidetyn papin, Sigfrid Sireniuksen muistelmat sekä tut-
kielmat hänen ryöstään antavat s1vällisen kuvan hänen ajatte-
lustaan sekä settlementtiliikkeen toiminnasta Suomessa. Ks.
Sirenius 1955ja1953; Larkio 1978.

-'tvastähti 
1928.

'a Käsitteellä poikkeava tarkoiteraan yleensä henkilöä, joka on
rikkonut jotakin yhteiskunnassa yleisesti hyväksyttyä normia,
esimerkiksi omillaan toimeen tulemisen tai sallitun seksuaali-
kä1,ttäytymisen rqoja. - Kolmas tärkeä poikkeavien huoltoon
keskitrynyt huoltojärjestö Vankeusyhdistyksen ja Valkonau-
haliiton rinnalla oli Pelastusarmeija. Ks. Nieminen 1989.

" Huhtala 1984.

'n Petra 7944,28. Yhdysvaltalaisen järjestön nimi oli W'oment
Christian Temperance Union.

77 Ensimmäiset naispoliisit aloittivat 1907 Helsingissä. Naispo-
liisi oli sosiaalisen ryön tekijä. Hänen työnsä poikkesi huo-
mattavasti miespoliisin ryöstä. Toiminnan ydinaluetta oli
prosrituoiru.ien etsiminen ja aurtaminen uuden elämän al-
kuun sekä naisiin ja lapsiin kohdistuneet seksuaalirikokset.
Vuonna 1 926 Valkonauhaliitto yhdessä muiden naisjärjestö-
jen kanssa sai läpi asetusmuutoksen, joka mahdollisti naisen
nimittämisen poliisiksi. Useista aiemmista yriryksistä huoli-
matta valtio saatiin vasta tämän jälkeen aloittamaan naispo-
liisikoulutus. Esim. Naispoliisikysymys 1928; Rqainen 1973,
t73-178.

'* Valkonauha 1896- 1931, 1931; Jauhiainen 1944.
?" Tävastähti 1928.

'o Nyberg 1927, 10.
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o' Ollila 1993; 1989; Sulkunen 1989, 79-BB.
" Soturien avustamiskomitean mietintö. Komiteanmietintö

1918: la; Piirainen 1974,66; Piirteitä Sortavalan Kasvatta-
jaopiston toiminnasta vuosina 1928- 1938; Sosiaaliryönte-
kiiäin liitto 1949-1989 1989.

&'Hänninen & Valli 1986, 199-202; Korppi-Tommola 1990,

58 - 61.

'o Rasila 1973, 46- 47 , 264; Prirainen 197 4, 97 - 100.
o' Piirainen 197 4, 116- 118.
n6 Miesjohtajien päterll.svaatimukset (esim. 1 926 kunnallisko-

deissa oli 70 miesjohtajaa) vahvistettiin vasta 1934. Sosiaali-
ministeriön kciyhainhoidon tarkastusosaston kiertokirje n:o
211934.

o'Suojelukasvatuksen tarkastaja von Bonsdorff ehdotti jo
vuonna 1915 julkaistussa kirjassaan naispuolisen avun järjes-

tämistä sairastuneelle äidille. Ks. von Bonsdorll 1915, 10;
Kodinhoitajattaren johtosääntö perusteluineen v. 1931, 1.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto 11. I 1. 1931 (moniste).

" Simonen 1990, 42-44; Korppi-Tommola 1990, 162-164.
8'' Muistitietoaineisto, nainen, s. 1899, 29.3.1985.
'u Boelius 1990.

'' SVT )O(I A: Köyhäinhoirorilasro n:o 23-41.
" Laki kunnallisesta huoltolautakunnasta 5l I 17 . 1. ).936.

'3 Esim. Siivola 1985; Ailio 1939, 469-472; Huoltaja 1939,
487; Huoltaja 1939, 504-507.

e{ Tävastähti 1930, 58; Huoltaja 1937,502-506.
e' Esim. Rasila 1984, 408 475; Soikkanen 1966, 523-526:

Piirainen 197 4, 148- 188.

'n Halila 1977 ,49 -53, 65 -67 .

" Irtolaislaki STI17.1.1936, 10§.

" Alkoholistilaki 60 I 17 . 1. 19 36: Irtolaislaki 57 I 17 . l. 19 36.
ee Esim. Piirainen 1974, 150- 163; Tolonen 1930.

'00 Piirainen 1974,9t, 187- 189; Halila 1977, 52-53.
'o' Huoltotyöntekijäin koulutuksen järjestäminen. Komitean-

mierintö 1940: 3, 22-28.
"'' Esim. Piirainen 1974,208.
'0' \faris 1 945; Piirainen 197 4, 229 -245.
"'' Pulma 1987,202; Piirainen 1974,205-228.
'ut Esim. Türtola 1985.

'06 Kataja 1986,68; Piirainen 1974,249-252.
'u'Suomalainen perhe 1942,3, 15; ks. myös Satka 1993.

'uo Esim. Toivola 1941; Piirainen 1,974, 272*276,366.
'u'Pulkkinen 1943.

"o Muistitietoaineisto, nainen s. 1910, 19.2.1985.

"' Suomen Huolto 1943.

"'Muistitietoaineisto, nainen s. 1911, ei päiväystä.

"r'Waris 1945.

"" Esim. Saraste 19B5; Borg-Sundman 1969,246-253.
"t Pulma 1987, 201 - 209; Piirainen 197 4, 245 - 249.

"6 Korppi-Tommola 1990, ll5-147; Pulma 1987, 210-213.
"7 Piirainen 1974,249-258; Hissa 1959.

"' Esim. Koskimies & Koskimies 1964 Kataia 1986.

"e Borg-Sundman 1969, 234; Satka 1993;1994.
'r" Esim. Davin 197B; W'illiams 1989,154-161.

''' Jallinoja 1983, l2l; Bowlby 1957.

'" Jallinoja 1985,256.

''3 Naisten pikakoulutuslautakunnan mietintö. Komiteanmie-
tintö 7 :19 44; Komiteanmietintö naimisissa olevien naisten
ansiotyöstä 9:7948; Boclius 1990; Harjula 1990, 70. - fuit-
ta Jallinoja pitää tätä ristiriitaa keskeisenä taustatekijänä nais-
asialiikkeen toisen taistelukauden puhkeamiselle I 960-luvun
puolivälissä.

'" Aitiys- ja lastenneuvolat valtiollistettiin lailla 1944 samalla
kun kunnankätilö tuli pakolliseksi jokaiseen vähintään
5 000 asukkaan kuntaan. Kasvatusneuvolat ja kodinhoitotyö
alkoivat saada valtionapua i950.

"5 Esim. Stipi 1967, 148-150.
''6Vapaan huoltotyön keskittämis- ja kehittämiskomitean

mietintö Mon. 1945:11; Laki sosiaalihuollon hallinnosta
17.3.1950134,3 §.

"7 Esim. Huolto-ohjelmakomitean mietintö 7 :1949; Tünkelo
1946.

"'Vasama 1982.
r']e Esim. Siisiäinen 1990; Tlrominen 1991.

'oo Eskola 1973, 309 -312.
'r' Luonnos sosiaalihuoltolakiehdotuksen yleisperusteluiksi.

Sosiaaliministeriö 1 980.

'r'Kuusi 1963.

'3r Jallinoja 1983, 123-139.
,ra Esim. Eriksson 1967; Nho 1969.

'35 Antti-Veikko Perheentuvan haastattelu 7. 6. 1990.

'16 Jousimaa 1987, 201 -203; Sosiaalihuollon periaatekomitean
mietintö 11971:425.

'37 Piirainen 1 952; Huoltoryöntekijäin koulutuksen järjestämi-
nen. Komiteanmietintö 19 40:3.

'r' Piirainen 1974, 322, 373-375; Laki Sosiaalihuollon hallin-
nosta 17.J. I950/J4, l5 §.

'r'Leppo 1940.

'10 Helsingin sairaanhoito-opiston vaiheita 1989; Helsingin sai-

raanhoito-opiston opettajamatrikkeli 1988.

'a' Liskola 1988.

'a'Valvio 1966.

'a3 Elina Raurasen haastattelu 20.4.1989; Christina Fager-
strömin haastattelu 24. 4. 1989.

'aa Esim. Kinanen 1957.

'a5 Auvinen 1974, l0O-101.
'a6Joensuu 1976, 11-17:' mainittu ilmoitus julkaistiin Aamu-

lehdessä 19.11.1944.
'47 Linna 1988, 68.

'a8 Lanu 1956; Kuusi 1952.

'a' Rinteelä 1965, 20 -21.
'50 Marjatta Eskolan haastatteiu 16.6.1986 ja20.2.1989.

"' Esim. Alkoholipotilas hoidossa 1956.

'52 ljusi, merkittävä laitosinvestointi olivat esimerkiksi vuoden
1 958 vajaamielishuoltolain voimaan tulon jdlkeen rakennetut
kehirysvammahuollon keskuslaitokset.

'tr Esim. Suometsä 1963.

'ta Seuraava huoltoryön käytäntöjen esittely perustuu suurelta
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osalta Minna Harjulan (1990) pro gradu -tutkielmaan. Tut-
kimusaineistona oli 23 tamperelaisen huoltotyön veteraanin
haastattelut. Toinen lähde on Tarja Boeliuksen (1990)

pro gradu -tutkielma, joka perustuu yhdeksän vuosina
19 19 - 1948 syntyneen naissosiaaliryöntekijän elämäkerralli-
seen haastatteluun. He olivat tehneet huoltotyötä kahdessa

keskisuuressa kaupungissa. - Ti-rtkimusten paikallisluonteen
vuoksi tietoja ei voi yleistää koskemaan kaikkia Suomen kau-
punkeja.

'tt Esim. Toivola 1943.

'16 Esim. Karjalainen 1990, 134.

'i' Huoltaja 1946, 65 -67 .

'" Boelius 1990,93; Harjula 1990, 120-122.
''e Laki sosiaalihuollon hallinnosta 20. 1. 1950134; Huoltoapu-

laki t7 .2. t9561 t16.
"'n Laki sosiaalihuollon hallinnosta 20. 1. 1950134, 15 S.

"" Boelius 1990, 101 - 103.

'6' Sosiaalityöntekijöiden koulutustarvetyöryhmä II:n muistio.
Opetusministeriön ryöryhmien muistioita 19BB:39. Helsinki
1988, liite 1.

'63 Lähteinä on käytetty SVT XXI B:3 Sosiaalihuoltotilaston
vuosikirja 1959,119; SVT )CC B:13 Sosiaalihuoltotilaston
vuosikirja 1969, 121- 122; SVT )C(I A: 31 Sosiaalihuollon
henkilökunta 1979, 22-23, 36; SVT Sosiaalipalvelu.jen
henkilökunta 1990 sekä aineistosta julkaisemattomat taulut.

'61 Rinne & Jauhiainen 1988, 277 -299, 351 -353.
"" Esim. Huoltotyöntekijäin koulutuksen järjestäminen. Komi-

teanmietintö 3:1940.
'66 Piirainen 1974, 338.
'67 Jalas 1945, 104, 106.

'60 Piirainen 1947,74 -75.
"'e Beckman 1981, 51 -54.
''o Muistitietoaineisto, nainen, s. 1972, 25.2. 85.

'7' Poikkeuksena tästä on mainittava A-klinikka, joka jo 1950-
luvulla aloitteli alkoholistien ryhmäterapiaa.

'" Helvi Booth, aikaisemmin Helvi Haahti, oli sama henkilö,
joka aloitti ensimmäisenä yhteiskunnallis-psykiatrisena työn-
tekijana Mannerheimin Lastensuojeluliitossa.

'7r Ks. Sosiaalityöntekijä asiakkaansa auttajana 1956.
1z Mäki 198B.

'71 Esim. Piirainen 1955; 1956; 1965; Huoltaia 1955; Toivola
1956.

'T" Jousimaa 1987, 193.

' 
7' Sosiaalityöntekijä asiakkaansa auttajana 19 5 6, 280 - 285.

' 

-n Sosiaaliryöntekijäin liino 19 49 - 1 9 89, 5 B - 60.

'-' Sosiaalityöntekijäin liitto 1949 -1989 1989, 49 -63,
143-l+6; Mäki lc)BB.

''" Lasten päiväkotijärjestelmän kehittämistä suunnittelemaan
asetetun komitean mietintö 195 l:72.

''' Esim. Julkunen 1990, 151- 152; Hänninen & Valli 1986,
1. 47 - \55 ; Korppi-Tommola 1 990, 21 4 - 217.

'o'Laki lasten päivähoidosta (361).973); Asetus lasten päivähoi-
doxa (239 I 197 3) .

''3 Halila 1977,220.

''o Hänninen & Valli 1986, 128, 147 -150,219.
'8' Pulma 1987,218-229; Piirainen 1974, 353 -361.
'*" Sulkunen 1989, 44-50, 145-149; Helsingin Ensi Koti 20

vtotta 1962,26, 45. Hdrsingin Ensi Koti 20 vuotta. Helsin-
ki 1962.

'il SVT XXI B:3 Sosiaalihuoltotilaston vuosikirja 1959, 110;

S\,rT )C(I A:31 Sosiaalihuollon henkilökunra 7979,36.
'" Korppi-Tommola 1990, 164-165.
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LllTE. Suomalaisen sosiaalilainsäädännön aikataulu

AJANJAKSO YI.EINEN TAUSTA

n. 1050-1300 Ristiretkiaika: kristinusko
levittäyryy Suomeen
1237 hämäläisten kapina
1300 Turun tuomiokirkko

Suomen myöhäiskeskiaika
1438 Davidin kapina

Kuningasvallan kausi alkaa:
Kustaa Vaasa kuninkaaksi
1527 uskonpuhdistus alkaa

"Pi*ä 1600-luku"
Sotien ja hallinnon
keskittämisen aika
1634 hallitusmuoto
1635 maaherrojen ohjesääntö:

läänijako
1696-97 suuret katovuodet
1700-19 suuri Pohjan sota

"Vapauden aika"

- sätyvalta

- ryövoimapula

- väestönkasvu alkaa
17 34 vakakunnan yleinen

laki
17 34 maaherrojen ohjesääntö
17 40 - 47 : korporatiiviset

Ieski- ja orpokassat
1750-luku: lastenkotien

perustamisaalto

"Kustavilainen aika"
1772-92 yksinvaltius
1789 yhdisrys- ja vakuuskirja

Autonomian aika
1809 Porvoon valtiopäivät
I 835 Viipurin Frauenverein
I 840-luku: sanomalehdistön

synry
l840luku: rouvasväen yhdis-

rysten perustamisvaihe

ruRvaLAlNsäÄoÄxrö

seurakuntien vaivaishoito-
velvollisuus

n. i350 Maunu Eerikinpojan
yleinen maanlaki

1533 hospitaaliasetus
(Tirkholmaa varten)

1570 kirkkojärj estys

1624, 1642, 1698
kerjuusäännöt
1686 kirkkolaki

1763, 1766 hospitaali- fa
lastenkoti-
asetukset

l8 I 3 lastenkotiviljat eläte-
hoidon tukemiseen

1817, 1822 kerjuujulistukset
1839, 1849 kasvattilasten

valtionavun
lisääminen

tluu so§tAAlI-
LAlNSJIÄDÄNTö

1527 voudeille määräys estää

kerjuu

1664 palkollissääntö

1739 palkollissääntö
1743-70 torppien ja mäki-

tupien perustamis-
oikeuksien laa.ienta-

minen sekä isojaon
alku

I 760-luku: lääninsairaalat
1770 4-lapsisren köyhien per-

heiden verohelpotukset
1770 perheelliset mäkitupa-

laiset vapautetaan
palvelupakosta

1788 asetus muutto-
oikeudesta

1805 palkollissääntö

I 840 mielisairaan hoitoaserus
1843 koulujärjesrys
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AJANJAKSO

I 850- I 859

r 860- I 869

1870-1879

r BB0- 1 889

r 890- r 899

r 900- 1 909

YTEINEN TAUSTA

1856 liberalistinen uudistus-
ohjelma kayntiin

1863 valtiopäivät koolle
1865 maalaiskuntien

kunnallishallinto
1867 -68 nälkävuodet
I 868 osirtainen elinkeino-

vapaus

1870 turvattomien lasten
kasvatusyhdistys

1873 kaupunkien
kunnallishallinto

1879 elinkeinovapaus

runvALAlItrsäÄDANrö

1 852 vaivaishoitoasetus

lB61 julistus toimenpiteistä
lapsenmurhain
estämiseksi

1 879 vaivaishoitoasetus

1 887 julistus: vaivaistalojen
rakentamisen lainoitus

1 888 julistus vaivaishoidon
tarkastelun järjestäm i-
SCStä

1888 johtosääntö vaivais-
hoidon tarkastelijalle

tluu so§laau-
LAlNSJIÄDANIö

1852 asetus laillisesta
suojelusta

1865 joutolaisasetus

1865 palkollissääntö
1866 kansakouluasetus
1866 rikoslain osittais-

uudistukset

1875 asetus siviilisairas-
huoneista

I 879 muuttovapausjulistus
1879 terveydenhoitoasetus

l 883

l 883

1884

1884
1888

1 889

1 890

Helsingin työväen-
yhdisrys
Helsingin kaupunki-
laherys
Kansantaloudellinen
yhdisrys
Suomen Naisyhdisrys
valtakunnallinen
raittiusliike
naisille oikeus päästä

vaivaishoi tohallitukseen
settlementtitoiminta

LIITTEET

1891

r893

1895

r897

1 898

1 883
1 887

1 889
1 B89
1 889

1892-93 taloudellinen lama
ja katoaika

1896- 1900 voimakas
taloudellinen
nousukausi

1899 Suomen ryöväenpuolue
1899- 1905 ensimmäinen

sortokausi

SDP

porvarillisten puoluei-
den järjestäyryminen

senaatin päätös

vaivaishuutokauppoj en
kieltämisestä
julistus ja johtosääntö
vaivaishoidon
tarkastelusta
laki ryönantajan
vastuunalaisuudesta ryö-
tapaturmissa
asetus työntekif äin apu-
kassoista
julistus vaivaishoidon
neuvojan asettamisesta
väliaikaisesti

irtolaisasetus
senaatin päätös määrä-
rahasta maan hankkimi-
seksi Kuopion läänin
tilattomille
ryösuojeluasetus
mielisairaanhoitoasetus
rikoslaki

maanvuokralaki
senaatin päätös laina-
rahastosta maan hankki-
miseksi Vaasan läänin
tilattomille
asetus kuppatautien vas-

tustamisesta

.julistus yleisten varojen
käytöstä tilattomien ase-

man parantamiseksi
senaarin päätös Tilatto-
man väestön lainarahas-
tosta

1892
r892

1894

t896

1898

1898 holhouslaki

1902 maanvuokralaki903
905
906

ryöväenpuolueesta
suurlakko

1902 julistus kolmen vaivais-
hoidon neuvojan asetta-

misesta
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suoMALArsEN sosrAALtLAtNsAAoANNöN ATKATAULU

ÄJANJAK§O

t9t0-1919

1920-1929

YLElNEtl TAU§TA

1906 eduskuntauudistus sekä
yleinen ja yhtäläinen
äänioikeus

1907 eduskuntavaalit
1907 SAJ ja ryönantajaliitto
I 908- l7 toinen sortokausi
I 909 Suomen ryöväensuoje-

lus- ja sosiaalivakuutus-
yhdisrys

1910 Köyhäinhoitoliitto
1 917 Köyhainhoitovirkailijain

yhdisrys
1914- 18 I maailmansota
l9l7 Yenijän vallankumouk-

set, Suomessa yhteis-
kunnallisten vastakoh-
taisuuksien karj isrym i-
nen

I9l7 Suomen itsendisryminen
l 9 l 7 kunnallinen demokratia
1918 kansalaissota
19IB SKP
I 9l 9 tasavaltainen hallirus-

muoto
1916- 25 sairaalan sosiaali-

ryötä aloitellaan

1 920 - 27 taloudellisen kasvun
ja levottomien ryö-
markkinoiden aika

l92l Kenraali Mannerheimin
Lastensuojeluliitto

1922 ns. laskikapina Sallan ja
Savukosken alueella

I 925 Kansalaiskorkeakoulu
(Yhteiskunnallinen kor-
keakoulu)

1 925 - 29 yhteiskunnallis-
psykiatrisen ryön
kokeilu

1926 naisilie oikeus valtion
virkoihin

1927 telakkalakko
1928-34 pula-aika
1928-29 satamalakko
1929 SAJ ha1oaa

1929 avioliittolaki

ruRyaratNsäÄoÄnrö iluu soslaau-
LAINsiiÄDANrö

19t2

1916

t9t7
t9t7

1918

1919

t9t6
r917

t9t7

1917

19t7

t9t7
t917

1918

asetus suojelukasvatuk-
scn tarkastclijan asetta-

misesta
senaatin päätös ruotu-
hoidon kieltämisestä

ryöttömlyskassa-asetus
asetus ryöväen tapa-
turmavakuutuksesta
senaatin päätökset avus-
taa kapinassa turvatto-
milcsi jääneitä lapsia
hoitavia turvakoteja
laki eläkkeistä vapaus-
sodassa haavoittuneille
ja kaatuneiden omaisille

kc;yhainhoitolaki
laki aviottomista lapsista
sosiaalihallitus lakkaute-
taan ja tehtävät siirre-
tään sosiaaliministeriölle
laki kasvatuslaitosten
valtionavusta

ryöväen tapaturmava-
kuutusta uudistetaan
laki ottolapsista
laki lastentarhain
valtionavusta
laki kehitysvammaisten
laitoksista

I 907 senaatin päätös ohje-
sääntöisen haureuden
lakkauttamisesta

1908 leipurilaki
1909 maanvuokra-asetus

ammattlvaara-asetus
asetus työnvälitys-
toimesta
asetus teollisuus-
ammartiryöstä
asetus ammattien-
tarkastuksesta
kieltolaki (voimaan
1919)
8 tunnin ryöaikalaki
asetus sosiaali-
hallituksesta
laki vuokra-alueiden
lunastamisesta

1q))

r925

1925
r927

r927

1922
1922
1922

1920
1921
1922
1922
1922

1923
1924
t925

t925

1925
1926
1926

kärilö1aki
oppivelvollisuuslaki
työsopimuslaki

ryosaäntolakr
laki maanhankinnasta
asutustoimintaan eli Lex
Kallio
oppisopimuslaki
ryöehtosopimuslaki

.ioukkoryöriitojen
sovittelu
laki puutavarayhtiöiden
laittomasti hankkimien
kiinteistöjen palautca-
misesta asutustoimin-
taan eli Lex Pulkkinen
huoneenvuokrauslaki
ryönväiiryslaki
laki metsä- ja uittotyön-
tekijöiden yhteisasumi-
sesta (uudistetaan 1947)

359



LIITTEET

AJANJAKSO

r 930- I 939

1940-1949

YTEINEN TAUSTA

1 929 - 32 oikeistoliikehdintä

1930 SAK
1932 Mäntsdlän kapina
1932 Nivalan konikapina

1939 - 1945 sotatalouden aika
1939, 1942 ryövelvollisuuslait

1940 huoltoryön koulutus-
komitea

1941-52 Suomen Huolto
1945-55 hinta- ja palkka-

säännöstely
1 942 sosiaalihuoltajakoulutus

aloitetaan
1944 perheneuvontaryö

a[oitetaan
1945 -48 inflaation kausi
1946- 49 "kotikultin" aika

TURVAIAIN§JIÄDÄNTÖ

uudistetaan
1935 palkkatarkkailu metsä-

ja uittotöissä
1935 äitiysavustus vähä-

varaisille
1935 sokeainavustus
1936 laki sosiaalihuollon

hallinnosta
1936 lastensuojelulaki
1936 irtolaislaki
1936 alkoholistilaki
1936 tapaturmalain tarkistus
(1937, 1939, 1942, 1943)

sotakuukausipalkkaa
koskevat lait

1937 kansanelakelaki
(asteittain voimaan
t942, t949)

1937 äitiysavustus
1938 sotilasvammalaki
1939 ammattitaudit

tapaturmalakiin

1940 laki perheasunnoista
1940 laki sotasiirtolaisten yh-

teiskunnallisesta huol-
losta

1941 sotatapaturmalaki
1941, 1945 äitiysavustuksen

ehtoja lievennetään
1942 laki sorainvalidien ryö-

huollosta
1943 perhelisälaki
19 44 kodinperustamislaina-

laki, uudistetaan 1945
1946 invalidihuoltolaki
1948 lapsilisälaki
1948 sotilasavustuslaki

,UIUU §O§IAALI.
tAINsiiÄDANTö

1 927 ammattientarkastuslaki
1 927 terv ey d,enhoi tolaki
1929 laki lasten ja nuorten

käyr räm isestä ammatri-

ryohon

1934
r935

laki ryöttömryskassoista
tapatu rmavakuutuslakia

laki ryörauhan suojele-
misesta
laki juopuneena tavatun
henkilön huollosta
kieltolaki kumotaan
terveydenhoitolaki

1939 ry<intekijöille vuosi-
loma.laki

1939 laki lääkintätoimen
harjoittamisesta

1940 laki nuorista rikoksen-
tekijöistä

1 930

1931

1932
1932

t943
1944

t944

1945

1946

maanhankintalaki
kirkkolain muutos;
diakonia lakimääräiseksi
laki kätilöistä ja äitiys-
huollosta
ryöehtosopimuslain
uudistus
uusi vuosilomalaki:
3 viikon lomakausi
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AJANJAKSO

1950-'t959

I 960- I 969

YTEINEN TAUSTA

1951 linnarauha inflaation
hillitsemiseksi

1952 viimeinen sotakorvaus-
juna

19 5 2 - 53 ryöctömyyskausi
1953 A-klinikkaryö aloitetaan

1956 yleislakko
19 5 6 - 67 työmarkkinoiden

hajaantumisen
kausi

1956 - 58 ryöttömyyskausi

1958-60 sosiaalihuollon
koulutuskomitea

1961 liitryminen EFTA:n
liitännäisjäsenelsi

1962 ILO:n samapalkkaisuus-
sopimuksen ratifioimi-
nen

TURVALAIN§,iADANTö MUU 3O3IAAII.
rarNsäÄDÄNrö

t948 tapaturmavakuutus kos-
kemaan myös henkisen
ryön tekijöirä
sotilasvammalaki
äitiysavustukset kaikille
synnyttäjille
ensikodit valtionavun
piiriin

| 948 ilmaiset kouluareriat
kaikille

1949 aruvalair

1950 laki keskussairaaloiden
rakentamisesta

1 9 52 laki kansakoulujen
laäkärin roimesta

1956 sairaalalaki: sairaalat
kuntainliitolle

1957 lrakikouluhammas-
huo[[osta

l96l laki päihdyttävien ainei-
den väärinkäyttäjien
huollosta (PAVL)

1966 ryoaikalain tarkisus:
4O-tuntinen ryöviikko

I 966 asuntotuotantolaki:
valtion asuntolainat

t948
1949

1949

r 950

r 950

195 1

t952

laki sosiaalihuollon
hallinnosta
laki kunnallisista kodin-
hoitajista
invaliidirahalaki
vanhusavustukset
kansaneläkkeiden
yhteyteen
eläkesäätiölaki
merimieseläkelaki
uusi huoltoapulaki
kansaneläkelain
kokonaisuudistus
laki vajaamielishuollosta
ryöturvallisuuslaki
ryöttömyyskorvaukset

ryöttömyyskasso.jen
uudelleenjärjestely
eriryislapsilisä
ylairyisen sektorin
vanhuus- ja ryö-
§vyttömyyseläkkeet
(TEL, LEL)
asumistuki 2- tai
useampilapsisille vähä-
varaisille perheille
kuntien palveluksessa
olevien eläkeuudistus
sairausvakuutuslaki:
päivärahat ja sairaan-
hoitokorvaukset
äitiysraha sairaus-
vakuutusuudistuksen
yhteydessä
laki metsä- ja uitto-
töiden palkkauksesta
valtion palveluksessa
olevien eläkeuudistus:
kansaneläkkeen tukilisä

1955
1956
1956
1957

I 958
1959
t959

1960

1960
1962

1964

1964

1964

1964

1965

t966
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AJANJAKSO

1970-1979

YTEINEN TAUSTA

1966 - 197 0 työttömyyskausi
| 9 67 pakkoauttaj akeskustelu

ja sosiaalihuollon
kritiikki

1967 -73 sosiaalihuollon pe-
riaatekomitea

1969 peltojen paketointi
alkaa

19 69 -7 0 siirtolaisuuden
huippuvuodet

1970-72 sosiaaliryön
koulutuskomitea

1975 natsiakoskevat
poikkeusrajoitukset
poistetaan valtion
viroista

1975 sosiaali- ja terveys-
järjestöjen toiminnan
vilkastumisen aika

197 3 - 80 ryöttömyyskausi
1973-74 öljykriisi
1974-75 ansiokehirystakuu
1976 tehostettu perhetyö

aloitetaan
1977 -78 ehyryspolidikan

kausi
1977 -80 konsensuksen

rakentuminen
1978-80 öljykriisi

ruRvaLAtNsiiÄoÄtrÖ Inuu so§taau-
LAINsiiÄDANrö

1968 alkoholilaki
1968 laki keskioluesta

l97l kasvatusneuvolalaki
I 972 kansanterveyslaki:

kunnalliset terveys-
keskukset

1972 kehirysvammalaki

197 6 laki toimenpiteistä
tupakan vähentämiseksi

1976 isyysloma

LIITTEET

1967

1967

1968
1969

yksiryisen sektorin
perhe-eläkkeet
sairausvakuutuksen II
vaihe: laäkärikulujen
korvaus
laki sosiaalihallituksesta
kansaneläkkeen perhe-
eläkkeet

maatalousyrittqien ja
muiden yrittäjien
vanhuus- ja ryökyvytto-
myyseläkkeet

ryönantajille velvolli-
suus maksaa sairausajan
palkkaa 7 vrk:ita
uusi ryösopimuslaki
kansaneläkkeen asumis-
tuki: kansan- ja ryö-
eläkkeiden ryöttömyyse-
läkkeet; rintamasotilase-
läkkeet
asumistuen laajennus
myös l-lapsisille per-
heille

ryöllislyslaki:
ryöttömlyskorvausten
uudelleenjärjestely
päivähoitolaki
elatusapulaki

r970

1970

1970
1971

1972

1972

973
975
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suoMALAtsEN sosrAALrLArNsAAoANNöN ATKATAULU

AJANJAK§O

1 980- r 989

YI.EINEN TAU§TA

1980-83 idänkaupan
huippuvuodet

1981 sosiaali- ja terveysalan
tasa-arvo-oh jelma

sosiaaliryön yliopistollista kou-
lutusta lajennetaan

sosiaalialan keskiasteen
koulu-uudistus

sosiaaliryön pätevöirymis-
koulutus

1984 sosiaaliryöntekijöiden
päter,lysvaatim ukser

astuvat voimaan

l9B5-87 idänkauppa
kriisiygl,

TURVATAINS,IADANTö MUU §OsIAAt!.
r.arNsäÄDÄNrö

1 980

1 980
1 980

1 980

1 980

1981

t982

t9B2

1982

1982

1983

1983

1984

1984

äitiysrahakauden
pidennys
III kuntaryhmän poisto
kansaneläkeuudistuksen
I vaihe
asumistukij ärj estelmän
uudistus
kuntoutustuen
laajennus
äitiysrahakauden
pidennys
rintamaveteraanien
varhaiseläkkeet
Sove-uudistus eli
sosiaalietuuksien vero-
tus
sairausvakuutuksen
päivä- ja äitiysraha-

.järjestelmän uudistus
rintamasotilaseläke
naisille
vaikeasti sairaan lapsen
hoitouudistus
kansaneläkeuudistuksen
IIA vaihe: oma tai puo-
lison ryötulo ei vaikuta
lisäosan suuruuteen;
pohjaosa ja lisäosa

veronalaiset
kansaneläkeuudistuksen
II vaihe: lisäosan koro-
tus
sosiaalitoimen valtion-
apujärjestelmän uudis-
tus el i VAIiIAVA-uudi s-

tus (SVOL)
sosiaalihuoltolaki
lastensuojelulaki
kansaneläkeuudistuksen
II vaihe: kansaneläkkee-
seen eivät vaikuta enää

pääoma- ja yrittäjätulot
laki lasten kotihoidon
tuesta ja hoitovapaasta
(asteittain voimaan)
äitiysraha vanhempain-
rahaksi, jota maksetaan
258 arkipäivdltä

1 980 asuntosäästöpalkkio

198 1 maatalousyrittdjien
tapaturmavakuutus

1983 asetus sosiaalihuollon
ammattien keipoisuuk-
si sta

1984 laki lapsen huoilostaja
tapaamisoikeude sta

1985 laki lapseksi ottamisesta

1984
t9B4
l 985

1 985

1 985
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L I ITT E E T

AJANJAK§O

I 990- I 993

YLEINEN TAUSTA

1986 sukunimilaki
1986 naisten syrjinnän pois-

tamista koskevan YK:n
yleissopimuksen ratifi-
ointi

1986 -87 rahamarkkinoiden
vapauttaminen

I 988-90 "kasinotalouden' ja
"kulutusjuhlan" ai-
ka

1989 päätös ETA-neuvotte-
luiden aloittamisesta

1990 ajautuminen talous-
lamaan

1990 cyöttömyys aikaa kasvaa

1991 sosiaali- ja terveyden-
huollon yhdistäminen

TURVALAINSiIÄDANTö MUU SOSIAAU.
LAIN§JiÄDÄNrö

1986 nuorten hammashuolto
sairausvakuutukseen

1987 päihdehuoltolain
uudistus

1987 tasa-arvolaki
1987 potilasvahinkolaki

l9BB hammashuolto laajenee

1990 laki asumisoikeus-
asunnoista

1 985

I 986
1 986

I 986

I 986
1 986

1 986

1 986
1987

1987

1987

ryöttömyysturva-
uudistus: ansio- ja
peruspäiväraha
irtolaislaki kumotaan
sairausvakuutulsen
lääkeuudistus
yksilollinen varhaiseldke
ja varhennettu
vanhuuseläke
taiteilijoiden elakelaki
ylimääräinen rintama-
lisä
toimeentulotuen
korotus
I 6-vuotiaiden lapsilisä
vanhempainrahakauden
pidennys
kotihoidontuen
laajennus
sairastuneen lapsen
huoltajan ansion-
meneryskorvaus
ryöttömyysturvan
parannuksia
aikuisopintotuki
vammaispalvelulaki
(asteittain voimaan)
joustavat eläkejärjestelyt
julkisella sektorilla
vammaistukilaki
lapsilisälain uudistus:
lapsilisät kuukausittain
maksettaviksi

r987

1987
1 988

I 989

I 989
I 989

1990 perhe-eläkelain uudis-
tus: mies- ja naislesket
samaan asemaan, myös
yleiset perhe-eläkkeet
veronalaiseksi

1 990 sairausvakuutuslain
uudistus: hoitoraha

1990 lastensuojelulain uudis-
rus: asuminen ja jälki-
huolto subjektiivisiksi
oikeuksiksi (asteittain
voimaan)

1991 sosiaali- ja terveysministe-
riön organisaatiouudistus
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SUOMALAISEN SOSIAALILAINSAADANNÖN AIKATAULU

AJANJAKSO YTEINEN TAUSTA

1991 sosialialan ammatti-
korkeakoulukokeilu

1992 säästötoimenpiteet
aloitetaan sosiaali-
politiikassa

1993 konsensus työmarkki-
noilla purkautuu

ruRvaralNsäÄoÄnrö muu §osraau.
rarNsiuDANrö

199 I

1992

1992

1993

1993

eläkesäätiöiden
turvallisuusvaatimuksen
kiristäminen
kuntoutusj ärjestelmän
uudistus
sosiaali- ja terveyshalli-
tuksen muuttaminen
sosiaali- ja terveysalan
kehittämiskeskukseksi
(STAKES)
sosiaali- .ia terveyden-
huollon suunnittelu- ja
valtionosuusj ärjestelmän
uudistus
sosiaali- ja terveyden-
huollon asiakasmaksu-
uudistus

1991 ulkomaalaislaki

I 992 laki terveydenhuollon
oikeusturvakeskuksesta

365



KUVATÄHTEET

Tbokseen saaduista kuuista ja asiahirjoista esitäm-

me sydämelliset kiito kset seuraauille :

Ateneum/Kuvataiteen keskusarkisto 34
Barnavärdsforeningen i Finland | 47
Finlaysonin Tämpereen tehtaitten sairauskassa

r54
Helsingin kaupunginmuseon kuvakokoelmat

t46,287
Helsingin sosiaalivirasto 3 1 3

Helsingin Viopisto 23, 33, 309
Helsingin Yliopisto, Lääketieteen historian laitos

ja museo 17
Anja Joseßson 204

Jyväskylän Maakunta-arkisto I 50
Kansan Arkisto 102, 220, 27 6
Kansaneläkelaitos 199
Kansanvalistusseura 20
Kartanonmäen vanhainkoti, Loimaa I 39
Keuhkovammaliitto 201, 256
Marjatta Korhonen 282
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo 120,

\35, l4l
Köyhäinhoitolehti-Huoltaj a-Sosiaaliturva 96

(oikea yläkulma), 243, 244, 245, 263, 266,
27 0, 27 4 (vasen alakulma), 277

Lehtikuva 257, 305
Lohjan seurakunta 16

Mannerheimin Lastensuojeluliitto 324, 328
Mummon kammari, Tampere 333
Museovirasto 26, 63,74,78, 89, 96 (vasen ylä-

kulma), 96 (oikea alakulma), 114,169,170,
793,212,269,292,298

Paasikuva225
Pietarsaaren kaupunginm useo 44
Keijo Riihonen 99
Sagalundin museo, Kemiö 47
SA-kuva, Pääesikunnan kuvakeskus 21 1, 300
Reino Sarvola 205,207,303, 321

366

Sosiaaliturvan Keskusliitto 46, 116, 145,274
Sotainvalidien Vel.iesliitto 209
Suomen Setlementtil ritto 230
Täivassalo-Seura 108
Tämpereen kaupunginarkisto 1 32
Tämpereen museoiden valokuva-arkisto 77, Bl,

83, 194,284
Terveydenhuollon Sosiaaliryöntekijat 308, 317
Lauha Toppari 306
Türun Maakuntamuseo 30
Tirrun sosiaalikeskus 3 12

Tyoväen Arkisto 87 , 96 (vasen alakulma), 251
ljudenmaan Maanmittaustoimisto 38, 39
Valkeakosken Yhryneet Paperitehtaat Oy: n hen-

kilökunnan sairauskassa 1 52
Valtionarkisrc 57, 60, ll2, 736
Vanhusryön keskusliitto 324
Yhryneet Kuvalehdet 217, 329

IATTEITIJAT

B. Reinholdin öljymaalaus 1871: Yrjö Sakari Yr-
jö-Koskinen (omist. Pohjalainen valtuuskun-
ta) 96 (vasen yläkulma)

Robert \Milhelm Ekmanin öljymaalaus 1860:
Kerjäläisperhe maantiellä (omist. Ateneum)
34

Gustaf E. Hedmanin öljymaalaus 1800: Mäl-
ning under locket till kista som tillhört Hant-
verkarftireningen i Jakobstab (Jakobstads mu-
seum) 44

Eero Järnefeltin öljymaalaus 1911: G. A. Helsin-
gius (omist. Helsingin kaupunki, sijoituspaik-
ka Kustaankartanon vanhainkoti) 96 (oikea

yläkulma)

Johan Knutsonin lyijykynäpiirros: Saimaan ka-
navaa rakennetaan 63

Johan Knutsonin litografia: Seilin hospitaali 17

Hjalmar Munsterhjelmin öljymaalaus 1870:
Nälkävuosilta - kuvassa yksityiskohta maa-
lauksesta (yksiryiskokoelma) 68



KUVALAHTEET

VATOKUVAAJAT

Aimo Aitasalo B1

V. Barsokevitsch 120, 135,l4l
\W. Gestrin 77
Raija Grahn 83

Jens-Ole Hedman 44
Arvi Jokinen 243,245
C. J. MalmbergT4
H. Malmgren 63
Kalevi Moilanen244
R. Mänrylä 152

Pouriainen 217

Samuli Padaharjr26
Sakari Pälsi 170

Ilkka Rantala239
Matti Ruotsalainen 68

Reino Sarvola 205, 207, 303, 321

G. M. Staf 284
Eric Sundström287
Markku Ulander 257
Klaus Valavuori 96 (oikea ylakulma)
Valokuvakolmio 324
P. O. \Welin 30,96 (vasen ylakulma)
Anu.§V'esterberg 199
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