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ABSTRACT 

Puranen-Impola, Karoliina  
A Tool for Discipline and Categorisation. Punishment Practices in Seven Finnish 
Secondary Schools, 1905–1925.  
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2022, 234 p. 
(JYU Dissertations 
ISSN 2489-9003; 482) 
ISBN 978-951-39-8986-6 
 
In this dissertation I analyse the punishment practices of seven Finnish secondary 
schools between 1905 and 1925. The main aim of this research is to examine the 
various factors that influenced and determined the implementation of the pun-
ishment practices in the everyday of the schools. The results of this study show 
that punishments offered a tool to discipline and categorise pupils.  

The main primary sources used in this study are the punishment records 
and teachers’ and pupils’ registers that originated in the everyday practices of 
the schools examined. The historical accounts and memoirs of the schools among 
others further complement these sources. The notes in the punishment records 
constitute a dataset of 9,667 cases. The data used enable the use of quantitative 
and qualitative methods and the study adopts a mixed methods approach.  

I examine firstly the influences of the prevailing educational thinking on the 
implementation of the punishment practices. The educational tenets determined 
not only the punishments used but also the way misbehaviour was perceived. 
The utopia of undisturbed order materialised in none of the schools examined, 
however. Contrary to the prevailing educational thinking underlining the objec-
tive use of punishments, the very possibility of punishments also enabled their 
more arbitrary use. The society surrounding the schools examined had its own 
influences on the punishment practices. The Finnish Civil War, fought in 1918, 
was particularly significant for the practices. The influences of society also high-
light the social position of secondary schools as producers of certain values. This 
position also influenced the everyday practices of the schools examined by de-
termining which pupils were to receive punishments and why.  

The relationship between the punishment practices implemented and the 
social categories which the teachers and pupils of the schools represented are 
thus in particular focus of this study. Pupils’ gender, school class and age exerted 
a particular influence on the practices. They determined both the pupils’ behav-
iour and the way in which the teachers contemplated them. The intersections of 
different social categories also proved significant. By contrast, the categories de-
fining teachers had less influence on the practices. The influences of pupils’ social 
backgrounds were likewise less decisive.  

 
Keywords: School punishment, school discipline, secondary school, school edu-
cation, 20th century, gender, intersectionality, gender performativity, social 
norms, mixed methods   
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Väitöstutkimuksessani tarkastelen suomalaisten oppikoulun rangaistuskäytän-
teitä vuosina 1905–1925. Tutkimukseni selvittää, mitkä seikat selittivät ja määrit-
tivät rangaistuskäytänteiden toteutumista oppikoulujen arjessa ja miksi. Tutki-
mukseni osoittaa, että rangaistuksesta muodostui keino paitsi oppilaiden ku-
rinalaistamiseen myös heidän kategorisointiinsa.  

Tutkimukseni tärkein lähdeaineisto koostuu seitsemän oppikoulun arjessa 
syntyneistä dokumenteista eli rangaistuskirjoista sekä oppilas- ja opettajamatrik-
keleista. Lisäksi hyödynnän esimerkiksi kouluhistoriikkeja. Tutkimiini rangais-
tuskirjoihin kirjattiin yhteensä 9667 rangaistustapausta, jotka analysoin kvantita-
tiivisia sekä kvalitatiivisia menetelmiä hyödyntäen, tutkimusasetelman ollessa 
monimenetelmäinen.  

Kiinnitän huomion niihin vaikutuksiin, joita aikakauden kasvatusajatte-
lulla oli oppikoulujen käytännön arjessa toteutuneisiin rangaistuskäytänteisiin. 
Kasvatusajattelu määritti käsitystä sekä rankaisemisen arvoisista teoista että ran-
gaistuksista. Kasvatusajattelussa esiintynyt täydellisen järjestyksen utopia ei kui-
tenkaan toteutunut yhdessäkään oppikoulussa. Lisäksi rangaistus mahdollisti it-
sessään sen tahdottua mielivaltaisemman käytön. Myös oppikouluja ympäröinyt 
yhteiskunta vaikutti rangaistuskäytänteisiin. Merkittäväksi osoittautui erityisesti 
vuonna 1918 sodittu sisällissota. Oppikoulut olivatkin yhteiskunnallisesti keskei-
siä arvomaailman tuottajia, mikä määritti myös koulujen arkikäytänteitä.  

Tutkimukseni keskiössä ovat erityisesti ne vaikutukset, joita oppilaita ja 
opettajia määrittäneillä sosiaalisilla kategorioilla ja intersektionaalisilla eroilla oli 
rangaistuskäytänteisiin. Varsinkin oppilaan sukupuoli, ikä ja koululuokka osoit-
tautuivat merkitykselliseksi. Ne määrittivät niin oppilaiden käytöstä kuin opet-
tajien heihin luomaa katsetta. Merkityksellisiä olivat myös kategorioiden erilaiset 
risteämät merkityksenantoineen. Opettajia määrittäneet kategoriat vaikuttivat 
rankaisemiseen sen sijaan vähäisemmissä määrin, samoin oppilaan sosiaalisen 
taustan vaikutukset jäivät vähäisemmiksi.  

 
Asiasanat: rangaistus, rangaistuskäytänteet, rangaistuskirjat, koulukuri, oppi-
koulu, koulutus, kasvatus, 1900-luku, sukupuoli, performatiivisuus, intersektio-
naalisuus, sosiaaliset normit, monimenetelmäisyys 
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ESIPUHE 

Väitöstutkimuksen tekemistä on viimeisten vuosien aikana tullut verrattua mo-
niin asioihin. Lapsuudenkotiini johtava kylätie muodostaa yhden tällaisen ver-
tauskuvan. Tie on vain reilun viiden kilometrin mittainen, mutta äkkinäisestä se 
voi tuntua huomattavasti pidemmältä keskisuomalaisia järvimaisemia ja harjuja 
myötäillessään. Pituuden tuntua kapealle hiekkatielle tuovat sen loputtomat jyr-
kät mutkat sekä suuret ylä- ja alamäet. Tiellä kulkemista määrittävät myös sää-
olot. Talvisin tie on usein yhtä luistinrataa ja keväisin täynnä väisteltäviä kuoppia 
ja kiviä, kun maa sulaa. Tien ominaispiirteet ovat vaikuttaneet jopa siinä määrin, 
että muistan lapsuudestani eräidenkin vieraiden kääntyneen kannoillaan, kun 
heiltä loppui usko perillepääsystä. Pienistä hankaluuksista huolimatta tie kan-
nattaa kulkea, sillä sitä reunustavat maisemat ovat sanalla sanottuna upeat, niin 
puolueellinen kuin olenkin niitä kehumaan.  

Myös tämän tutkimuksen tekeminen on ollut täynnä mutkia, mäkiä, kuop-
pia ja kiviä. Takaisin en kuitenkaan kääntynyt. Kiitos siitä kuuluu niille henki-
löille ja tahoille, jotka tutkimusmatkaani eri tavoin tukivat. Ensimmäinen heistä 
on tutkimukseni pääohjaaja, dosentti Heli Valtonen. Helin ovi on ollut avoin niin 
pienissä kuin suurissakin pulmissa, ja hän on tukenut minua matkallani myös 
laitosjohtajan ominaisuudessa. Työtäni ovat suuresti edistäneet myös ohjaajieni 
dosentti Sofia Kotilaisen ja dosentti Janne Haikarin tarkkanäköiset kommentit, 
jotka sopivasti haastoivat aloittelevaa kasvatushistorioitsijaa ajattelemaan. Tut-
kimuksen viimeisinä vuosina ohjaajaremmiin on kuulunut lisäksi FT Miikka 
Voutilainen, jota ilman en olisi selvinnyt taulukoiden, kuvioiden ja khiin neliö -
testisuureiden pyörittelystä. Suuri kiitos teille kaikille!  

Työni esitarkastajina toimineita dosentti Mervi Kaarnista ja apulaisprofes-
sori Sakari Saaritsaa haluan kiittää arvokkaista, analyyttisista ja asiantuntevista 
kommenteista. Kommentit edistivät työni valmistumista mitä suurimmissa mää-
rin. Mervi Kaarninen lupautui lisäksi vastaväittäjäkseni, mistä esitän hänelle niin 
ikään kiitokseni. 

Tutkimukseni on ollut kunnia saada rahoitusta useilta eri tahoilta. Sitä ovat 
myöntäneet Jalmari Finnen Säätiö, Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian 
laitos, Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Suo-
men Kulttuurirahasto sekä Ellen ja Artturi Nyyssösen Säätiö. Lisäksi olen saanut 
matka-apurahoja Jyväskylän tieteentekijät (Jytte) ry:ltä sekä Oskar Öflunds Stif-
telseltä. Kiitos kaikille rahoituksen myöntäjille tutkimukselleni osoitetusta luot-
tamuksesta! Ilman rahoitusta tutkimus olisi jäänyt lähtökuoppiinsa. Saamani ra-
hoitukset ovat luoneet myös uskoa tutkimusideaani, mikä on ollut korvaama-
tonta.  

Muut fyysiset puitteet tutkimuksen tekemiselle on tarjonnut Jyväskylän yli-
opiston historian ja etnologian laitos, jossa työskenteleviä kollegoita haluan kol-
lektiivisesti kiittää mitä mainioimman työilmapiirin luomisesta. Oman soppeni 
löysin Historica-rakennuksen huoneesta H135. Huoneessa kanssani lymyilleistä 
erityisesti filosofian tohtorit Elina Kauppinen, Anna Niiranen, Hannu Heikkilä, 
Ville Häkkinen sekä väitöskirjatutkijat Katja Pyötsiä ja Veikka Kilpeläinen: teidän 



 
 
kanssanne on ollut ilo jakaa tutkimuksen tekemiseen kuuluvia murheita ja on-
nistumisia! Kiitos! Kiitos myös filosofian tohtorit Juho Saksholm ja Zachris Haa-
parinne sekä väitöskirjatutkijat Joonas Tammela ja Anna Kantanen tutkimuk-
sesta ja siihen liittymättömistä asioista käydyistä mainioista keskusteluista. 

Erityiskiitokset menevät FT Lauri Julkuselle, FT Anna-Kaisa Ylikotilalle ja 
väitöskirjatutkija Ida Vesteriselle, joiden kanssa olen pohtinut niin historiaa, kas-
vatuksen historiaa, historiakasvatusta kuin kaikkea muutakin mahdollista ja 
mahdotonta aiheiden väliltä ja ympäriltä. Ilman teitä tämä matka näyttäisi kovin 
erilaiselle! Tutkimusprojektin viimeisinä vuosina tekstejäni on kommentoinut FT 
Essi Jouhki, joka on samalla muistuttanut väitöskirjan ulkopuolisesta elämästä 
viemällä minua joogatunneille. Kiitos Essi ystävyydestä!  

Matkani varrella minua avusti myös FT Merja Uotila, jolta sain äärimmäi-
sen arvokkaita kommentteja koskien ammattinimekkeiden ryhmittelyä. Kiitos! 
FT Pilvi Hämeenahoa kiitän erityisesti maailmaani avartaneista, monimenetel-
mäisyyttä koskeneista keskusteluista. FT Matti Roittolta saamani kannustus on 
ollut matkan varrella arvokasta, jopa siinä määrin että sen siivittämänä uskaltau-
duin kirjoittamaan ensimmäisen tieteellisen artikkelini. Kiitos Matti! Työtäni 
ovat edistäneet lisäksi ne kommentit, joita sain Suomen historian tutkijaseminaa-
rissa. Kiitokset professoreille Petri Karonen ja Kustaa H.J. Vilkuna seminaarien 
järjestämisestä. Petriä kiitän lisäksi arvokkaista kommenteista työn loppumet-
reillä.  

Kannustusta tutkimusmatkallani olen saanut myös työympyröiden ulko-
puolella. Perusjengin naiset, erityisesti Annina ja Laura, te olette korvaamattomia. 
Kiitos! Ystävääni Ennaa kiitän kuuntelevasta korvasta ja sen muistuttamisesta, 
että välillä voi tehdä muutakin kuin töitä. Ehkä nyt ehdittäisiin Ylläkselle hiihtä-
mään? Leenan ja Matin kanssa on ollut mainiota analysoida esimerkiksi nyky-
musiikin tilaa ja ihan mitä tahansa ei-töihin liittyvää, vaikka välillä sitäkin on 
aiheena sivuttu. Kiitos kun olette olemassa! 

Sisartani Essiä kiitän mitä parhaimman kirityksen tarjoamisesta, milloin 
minkäkin suhteen. Olisiko esimerkiksi Pähkinäsaaren rauhan vuosiluku ollut hy-
vässä muistissani jo niinkin varhaisessa vaiheessa, jollet olisi taisteluparini? Kii-
tos lisäksi kaikesta siitä tuesta, jota olen sinulta vuosien varrella saanut. Kiitokset 
myös aina aurinkoiselle Annalle tsemppauksesta! Mäkisen ja mutkaisen kylätien 
päässä yhä asuvia vanhempiani, äitiäni Ullaa ja isääni Ristoa kiitän loputtomasta 
kannustuksesta. Te olette jaksaneet uskoa minuun, vaikka tavoitteet ovat hieman 
korkealentoisia toisinaan olleetkin. Kiitos äiti ja iskä! 

Viimeisenä Petteri. Parhain tsemppari ja tukija, jonka voin kuvitella. Oli-
sinko päässyt tähän pisteeseen, kirjoittamaan tätä tekstiä, jollet olisi vierelläni? 
Yhtä monta kertaa kiitos kuin olet vuosien varrella todennut kaiken olevan hyvin. 
Puhtaan tieteettömällä mututuntumallakin sanoisin, että määrä on tilastollisesti 
erittäin merkittävä. 
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1.1 Tutkimuskohteena menneisyyden  
koulujen rangaistuskäytänteet 

Helsinkiläisen oppikoulun kuudetta luokkaa käynyt Hjördis tuli marraskuun 
loppupuolella vuonna 1924 rangaistuksi tunnin jälki-istunnolla sopimattoman 
tai huonon käytöksen1 vuoksi. Tiedossa ei ole, minkälaista Hjördiksen osoittama 
käytös tarkalleen ottaen oli tai missä ja milloin hän sitä osoitti.2 Puutteista huoli-
matta Hjördiksen tapaus edustaa monilta osin tyypillistä suomalaisten oppikou-
lujen rangaistuskirjoihin 1900-luvun alussa taltioitua rangaistustapausta. Erityi-
sen tyypillisen tapauksesta tekee Hjördiksen saama rangaistus, sillä valtaosa op-
pikoulujen sääntöjä rikkoneista oppilaista passitettiin jälki-istuntoon, jonka käyt-
töä suosittivat myös aikakauden kasvatusoppineet.3 Tyypillisimmillään oppilaat 
viettivät jälki-istunnossa tunnin Hjördiksen tavoin.4 Hjördiksen rikenimikkeenä 
ollut sopimaton käytös oli lisäksi yksi yleisimmistä syistä, joiden vuoksi oppilaita 
jälki-istuntoon määrättiin. Ankaran kurin koulussa se haastoi sitä tiukkaa ja en-
nalta määrättyä järjestystä, jolle koulun toiminta pitkälti perustui.5  

Vaikka rike ja rangaistus tyypillisiä olivatkin, tekee Hjördistä koskevasta 
rangaistustapauksesta epätyypillisen Hjördis itse. Tässä tutkimuksessa analy-
soin seitsemässä suomalaisessa oppikoulussa vuosina 1905–1925 tehtyjä rikkeitä 
ja annettuja rangaistuksia sekä sitä, missä määrin kouluissa toimineita opettajia 

 
1  Oppilas kävi ruotsinkielistä koulua ja tarkalleen ottaen syy hänen saamaansa ran-

gaistukseen oli oskick, joka tarkoittaa myös huonotapaisuutta. HKA LFGOFA Ab:2 
straffjournal, 29.11.1924. 

2  HKA LFGOFA Ab:2 straffjournal, 29.11.1924.  
3  Ojakangas 1998, 58–63.  
4  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.  
5  Launonen 2000, 135–148; Ojakangas 1998, 35–39. Tutkittujen koulujen rangaistuskir-

jat.   
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ja oppilaita määrittäneet kategoriat edelleen määrittivät niitä. Kuten tutkimuk-
sessa osoitan, rangaistiin tutkituissa oppikouluissa ennen kaikkea alaluokilla 
opiskelleita miespuolisia oppilaita. Lukioluokilla opiskelleena naispuolisena op-
pilaana Hjördis muodosti todellisen poikkeuksen rangaistuksia saaneiden oppi-
laiden joukossa.  

Tutkimuksen aluksi on syytä tarkastella muutamia tutkimuskohteen kan-
nalta keskeisiä käsitteitä ja niitä taustoja, joihin tarkasteltava ilmiö liittyi. Ymmär-
rän analyysin kohteena olevat rangaistukset ja rikkeet osaksi menneisyyden kou-
lujen arjessa toteutuneita rangaistuskäytänteitä, joita määrittävät myös käytäntei-
den piiriin kuuluneet ja niitä toteuttaneet toimijat eli opettajat ja oppilaat henki-
lökohtaisine ominaisuuksineen. Rangaistuskäytänteiden muotoutumisen kan-
nalta merkityksellisiä olivat myös ne normit, säännöt ja arvot, joille käytänteet 
virallisesti rakentuivat. Rangaistuskäytänteitä ei täten voi irrottaa kontekstistaan, 
vaan niitä voi ymmärtää vain tuntemalla sitä ympäristöä, jossa ne muotoutuivat. 
Ruotsalaisen oppikoulun rangaistusjärjestelmää vuosina 1905–1961 väitöskirjas-
saan tarkastellut Germund Larsson huomauttaakin, että koulujen rangaistuskäy-
tänteet tarkoittavat paljon muutakin kuin oppilaiden varsinaista rankaisemista. 
Niitä läpäisevät ympäröivän yhteiskunnan arvostukset ja arvostuksissa tapahtu-
neet muutokset, ja rangaistuskäytänteiden tarkastelu kertoo laajemminkin siitä 
yhteiskunnasta, jossa ne syntyivät.6  

Rangaistuskäytänteet eivät siis syntyneet tyhjiössä tai olleet muusta yhteis-
kunnasta erillinen mekanismi. Tämä pätee koulutukseen instituutiona laajem-
minkin. Michel Foucault’n ja Pierre Bourdieun kaltaisten ajattelijoiden innoitta-
mat kasvatushistorioitsijat ovat tarkastelleet koulutusta sosiaalista hierarkiaa uu-
sintavana instituutiona, joka pyrkii ennen kaikkea kulloistenkin valtarakentei-
den säilyttämiseen ja vahvistamiseen. Koulutuksen ja kasvatuksen tarkoituksena 
nähdään tällöin sen varmistaminen, että kansa on kuuliainen esivallalleen eikä 
pyri haastamaan sitä. Tämä varmistetaan sillä kontrollilla, johon kasvatettavat 
kasvatuksen avulla taivutetaan.7  

Tässä tutkimuksessa ymmärrän tarkasteltavana olevan oppikoulun olemassa 
olleita valtarakenteita edelleen tuottaneena ja vahvistaneena instituutiona. Sa-
malla oppikoulu pyrki uusintamaan sitä arvomaailmaa, johon se oli itse sitoutu-
nut. Yhteiskunnassa vallalla olevat arvot ja normit olivat siis lävistäneet oppi-
koulun jo lähtökohtaisesti, mutta se pyrki myös edelleen uusintamaan ja vahvis-
tamaan niitä kasvattamalla yhteiskunnan arvostuksiin sopivia kansalaisia, sekä 

 
6  Larsson 2018, 25–28, 187–230. 
7  Ahonen 2001, 176–179; Ahonen ja Rantala 2001, 11–15; Kivinen 1988, 73–76; Meinan-

der 1994; Peim 2010, 185–187; Rinne, Kivinen ja Kivirauma 1984; Rousmaniere, Delhi 
ja de Coninck-Smith 1997; Tuomaala 2003, 54–56; Vehkalahti 2008, 14–19. 1800-lu-
vulla tapahtuneen massakoulutuksen yleistyminen on tulkittu myös osaksi kansansi-
vistämisprojektia, joka pyrki koulutuksen ja sivistyksen tasa-arvoisuuteen. Tämän 
näkökulman mukaan koulutuksen yleistyminen oli osa valistuksen aikana alkanutta 
projektia, joka oli luonteeltaan emansipatorinen ja tähtäsi ennen kaikkea yleisen tie-
totason nostamiseen. Ks. esim. Ahonen 2001, Ahonen ja Rantala 2001.  
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tietoisesti että tiedostamatta. Samalla koulujen arjessa toteutuneiden rangaistus-
käytänteiden voi nähdä toisintavan laajemminkin niitä vaikutuksia, joita nor-
meilla ja arvostuksilla oli yksilöiden arkielämään.8 

Aiemmassa tutkimuksessa menneisyyden kouluissa käytettyjä rangaistuk-
sia on usein tarkasteltu osana laajempaa kurikokonaisuutta ja koulua on rinnas-
tettu muihin yksilöiden kurinalaistamiseen tähtääviin laitoksiin kuten armei-
jaan.9 Kouluja kurinalaistavana laitoksena tarkastellut tutkimus on osoittanut, 
että 1900-luvun alun kontekstissa kurilla tarkoitettiin paitsi varsinaista kuritusta, 
myös laajemmin kasvatusta. Koulun ja opettajan auktoriteetin merkitystä suo-
malaisissa kouluissa tarkastelleen Mika Ojakankaan mukaan kuri olikin käytän-
nössä kasvatuksen synonyymi.10  

Ojakankaan tutkimuksessa keskiössä ovat kasvatusta ja sen tavoitteita eri 
tavoin määrittelemään pyrkineet tekstit ja oppaat. Ojakangas on tarkastellut eri-
tyisesti niitä diskursseja, joiden kautta paitsi kasvatus myös esimerkiksi lapsuus 
1800- ja 1900-lukujen pedagogisissa teksteissä muotoutui. Ojakankaan mukaan 
kuri oli keskeinen elementti 1900-luvun alkupuolen kouluissa annetussa kasva-
tuksessa. Sen tuli lävistää kaikki koulussa tapahtunut toiminta eikä poikkeuksia 
siihen tullut suvaita.11   

Tutkimuksessa on niin ikään osoitettu, että koulujen kurijärjestelmässä ran-
gaistukset nähtiin yhtenä kasvatuksen ja opetuksen apuvälineenä. Kuten suoma-
laisen koulun pedagogisia tekstejä tarkastellut Leevi Launonen huomauttaa, oli 
rangaistuksen tarkoituksena paitsi sovittaa tehty väärinteko, myös ehkäistä uu-
sien rikkeiden syntyminen ja ennen kaikkea parantaa väärin tehnyt kasvatet-
tava.12 Vuosisadan vaihteen pedagogit korostivat kuitenkin, että rangaistuksen 
tuli olla poikkeus koulujen arjessa. Paras kuri oli siinä koulussa, jossa turvaudut-
tiin rangaistuksiin mahdollisimman harvoin. Koulujen kurin piti olla täydellistä, 
ja paljon rangaistuksia jakamaan joutuneen opettajan nähtiin jopa epäonnistu-
neen. Ajan pedagogien mukaan pohjimmiltaan paras kurinpitokeino ja samalla 

 
8  Ks. myös esim. Larsson 2018.  
9  Armeijakasvatukseen liittyen ks. esim. Ahlbäck 2010; Larsson 2005; Mosse, 1996. Ar-

meijakasvatuksen ja oppikoulukasvatuksen yhtäläisyyksistä ks. myös esim. Meinan-
der 1994.  Samalla koulussa annetun kasvatuksen on nähty eroavan esimerkiksi per-
hekasvatuksesta, jonka oikeutus perustuu vanhemman ylemmyyteen jälkikasvuunsa 
nähden. Perhekasvatuksesta ja lasten ja vanhempien suhteesta ks. esim. Harrikari 
2019; Häggman 1994. Janne Haikari ja Sofia Kotilainen huomauttavat kuitenkin, että 
varhainen kansakoulu saatettiin kokea perheenomaiseksi yhteisöksi, eikä jako koulu- 
ja perhekasvatuksen välillä ollut aikalaisille välttämättä selkeä, ks. Haikari ja Kotilai-
nen 2016, 93–98. 

10  Ojakangas 1998, 35–36. Kurin merkityksestä suomalaisessa koululaitoksessa ks. myös 
esim. Haikari ja Kotilainen 2016, 88–90, Launonen 2000, 136–148, Meinander 1994, 
147–172, Salminen 2002, 62, Suutarinen 1992, 85–86, Tuomaala 2003, 316–322, Vehka-
lahti 2008, 142–162. Kurin merkityksestä muualla ks. esim. Caruso 2008, Curtis 1997, 
Eggermont 2010, Florin ja Johansson 1993, Landahl 2006, Landahl 2013, Larsson 2014, 
183–257, Larsson 2018, Margolis ja Fram 2007, Peim 2010, Rousmaniere, Delhi ja de 
Coninck-Smith 1997.    

11  Ojakangas 1998.  
12  Launonen 2000, 141–142.  
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lievin mahdollinen rangaistus oli opettajan luoma silmäys ja katse, joka tavoitti 
oppilaan jokaisen liikkeen.13 

Aikakauden pedagogisissa teksteissä esiintyikin usein ajatus rangaistuk-
sesta eräänlaisena ultima rationa, viimeisenä keinona, johon tuli turvautua vain 
äärimmäisessä hädässä. Rangaistuksen tehon nähtiin perustuvan myös sen uh-
kaan ja ankarinta mahdollista rangaistusta tuli säästää pahimman varalle, jolloin 
sen uskottiin toimivan todellisena pelotteena. Esimerkiksi Helsingin yliopiston 
kasvatus- ja opetusopin professorina 1860-luvulta alkaen toiminut Z. J. Cleve 
(1820–1900) esitti, ettei ankarinkaan rangaistus toiminut, jos sitä käytettiin liian 
usein.14 Rangaistuksen tehon ajateltiin siis myös kuluvan liiallisessa käytössä ja 
oppilaiden tottuessa siihen.  

Samalla aikakauden kasvatusajattelijat korostivat, että rangaistus oli kasva-
tukselle välttämätön. Ilman rangaistusta kouluille elintärkeä ja kurin kannalta 
erityisen merkityksellinen järjestys olisi romahtanut eikä kasvatus olisi ollut mah-
dollista. Järjestys nähtiin ensiarvoisen tärkeänä, sillä vain siihen totuttautumalla 
lapsen uskottiin kasvavan järjelliseksi aikuiseksi. Rangaistus olikin myös järjes-
tyksen perusta, vaikka hyvin poikkeuksellinen sellainen, eikä sitä tarvinnut hyö-
dyntää, mikäli koulun ja kasvattajan auktoriteetti ja ulkonainen järjestys olivat 
kunnossa.15 

Järjestyksen merkitys näkyy myös aikakauden kasvatusoppineiden ajatuk-
sissa rangaistuksista. Heidän mukaansa rangaistuksen tuli kohdistua nimen-
omaan rikkeeseen, joka järjestyksen oli särkenyt. Rangaistuksen tuli korjata rikki 
mennyt järjestys, eikä sitä pitänyt sovittaa esimerkiksi oppilaan luonteeseen. 
Rangaistus ei toisin sanoen saanut olla mielivaltainen vaan sen tuli perustua la-
kiin. Tällöin rangaistuksen nähtiin olevan mahdollisimman objektiivinen eikä 
opettajan mielivallasta riippuva.16 

Koulujen kasvatukseen ja siinä korostuneeseen kurin ja järjestyksen merki-
tykseen vaikutti oleellisesti vallitseva näkemys siitä, kuinka ja millä keinoilla ih-
mistä oli mahdollista kasvattaa. Kasvatuksella pyrittiin vapauttamaan lapsi hä-
nen luonnollisista haluistaan ja vieteistään, sillä ihminen nähtiin syntyessään 
epävapaana luontonsa orjana. Kasvatus nähtiin keinona taivuttaa tai oikaista17 

 
13  Launonen 2000, 138–140; Ojakangas 1998, 35–39, 55–58, 70–71. Opettajan katseen 

merkitys korostui aikakauden pedagogisessa ajattelussa laajalti muuallakin ja on 
oleellinen osa 1800-luvulla kehittynyttä opetusmuotoa, jonka kohteena on koko 
luokka. Opetusmuotojen sekä koulun historiallisesta kehityksestä ja opettajan kat-
seen merkityksestä ks. esim. Caruso 2008, Curtis 1998, Eggermont 2001, Landahl 2006 
ja 2013, Larsson 2014, Linné 2001, Norlin 2021, Margolis ja Fram 2007, Peim 2001.  

14  Ojakangas 1998, 55–58.  
15  Launonen 2000, 135–143; Ojakangas 1998, 47–58.  
16  Launonen 2000, 140–143; Middleton 2008, 265–268; Ojakangas 1998, 55–58.  
17  Ojakangas huomauttaa, että useimmat suomalaiset 1800-luvun loppupuolen kasva-

tusajattelijat näkivät kasvatuksen kurinalaisen luonnon istuttamisena luonnollisen 
luonnon tilalle. Lapsen luonto siis ikään kuin vaihdettiin kasvatuksen keinoin toiseen 
samalla kun luonnon pakko vaihtui sivilisaation pakkoon. Alkuperäistä luontoa ei 
siis pyritty niinkään kehittämään tai normalisoimaan, mihin esimerkiksi Michel Fou-
cault on esittänyt kurin tähtäävän. Toista näkökantaa edusti Cygnaeus, joka ajatteli 
kasvatuksen pyrkivän nimenomaan luonnollisen luonnon oikaisemiseen eli normali-
sointiin. Ojakankaan mukaan Cygnaeuksen edustama näkemys alkoi saada laajem-
paa suosiota viimeistään vuosisadan taitteessa. Ojakangas 1998, 74–78.   
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lapsen luonto siveelliseen järkeen ja vapauteen, jota etenkin valtion ajateltiin edus-
tavan. Kuri ja järjestys olivat merkittävässä roolissa tässä taivuttamisessa. Kasvu 
kohti siveellistä ja vapaata kansalaista oli mahdollinen, mikäli lapsi ensin taipuisi 
kasvattajan asettamaan ankaraan järjestykseen kurin avulla. Taipuminen alkoi 
ruumiista ja sen totuttamisesta ja johti lopulta luonnollisen luonnon korvautumi-
seen järjen vapaudella.18  

Vuosisadan vaihteen ja 1900-luvun alun kasvatuksen pääasialliset tavoit-
teet tiivistyivätkin siveellisyyden käsitteessä. Siveellisyys on tässä kohden ym-
märrettävä J.V. Snellmanin (1806–1881) tarkoittamassa mielessä, jolloin sillä viita-
taan siihen tietouteen, joka ihmisellä on hänen kuulumisestaan tiettyyn yhteis-
kuntaan ja valtioon. Snellmanin mukaan siveellinen ihminen osallistui poliitti-
seen eli valtiolliseen toimintaan tiedostaen toimintansa. Siveellisesti toimiva hen-
kilö hyväksyi ja tiedosti myös kulttuurisen perintönsä painolastin pyrkien sa-
malla uudistamaan sitä. Siveellisyys perustui puolestaan tapaan ja valtioon, joille 
alati läsnä oleva maailmanhenki eli Jumala antoi oikeutuksen.19  

Tiukalla ja täsmällisellä kurilla oli keskeinen merkitys vuosisadan vaih-
teessa suomalaiseen kasvatusajatteluun edelleen vaikuttaneessa, uushumanis-
miin ja G. W. F. Hegelin (1770–1831) filosofiaan perustuneessa spekulatiivisessa 
kasvatusopissa. Suomessa hegeliläisyys määrittyi pitkälti J.V. Snellmanin ajatte-
lun myötä. Myös Z.J. Cleve omaksui aatesuunnan. Cleven tavoin uushumanis-
mia edustaneet 1800-luvun loppupuolen kasvatusajattelijat vaativat kouluilta 
moitteetonta järjestystä ja ”kellokoneen” kaltaista toimintaa. 20  1800-luvun lo-
pulla maassa levisi myös herbartilais-zilleriläisen pedagogiikan suuntaus, joka 
perustui J. F. Herbartin (1776–1841) filosofiaan ja eräänlaisen varhaisen empiirisen 
kasvatustieteen muotoon.21 Vuosina 1917–1924 Suomen kouluylihallituksen yli-
johtajana toiminut Mikael Soininen (vuoteen 1907 saakka Johansson, 1860–1924) 
oli merkittävimpiä herbartilaisuuden edustajia maassa.22 Ehdottoman järjestyk-
sen merkitys korostui myös tässä uudemmassa pedagogisessa näkemyksessä, ei-
vätkä kasvatusopit poikenneet tältä osin suuremmin toisistaan.23 

 
18  Launonen 2000, 83–84; Ojakangas 1998, 39–55, 70–98; Valtonen 2004, 48–53, 70–72.  
19  Osa ajan kasvatusfilosofeista ajatteli siveellisyyden perustan löytyvän Jumalasta ja 

hänen sanaansa perustuvasta siveellisestä laista, mikä on osittain ristiriidassa Snell-
manin ajattelun kanssa. Snellmanille ei ollut olemassa ylhäältä annettua tai etukäteen 
kirjoitettua lakia, jota yksilön olisi noudatettava, vaan sen korvasi tapa (kreikan kie-
len sanasta ethos), joka siveellisen yksilön tuli sisäistää ja noudattaa omalla tavallaan. 
Snellmanille siveellinen, yleinen laki näyttäytyi järjettömänä, vaikka samalla olikin 
elämän tarkoitus ja päämäärä. Esimerkiksi Thiodolf Rein ja Olai Wallin näkivät sen 
sijaan Jumalan sanaan perustuvan siveellisen lain mittarina sille, mikä oli oikein ja 
järjenmukaista. Cygnaeuksen ajattelussa taas siveellisyys perustui Jumalaan, joka il-
maisi itseään luonnon säännönmukaisuuksina. Ks. Ojakangas 1998, 89–98; Pulkkinen 
2011a; Pulkkinen 2011b; Sorainen 2006.  

20  Launonen 2000, 136.  
21  Yleensä myös herbartilaisuus tulkitaan kasvatusfilosofiaksi, vaikka se saattoi 1900-

luvun alussa perustua osittain alkeelliselle empiiriselle kasvatustieteelle. Ks. esim. 
Iisalo 1980, 3–9; Launonen 2000, 166–167; Ojakangas 1998; Saari 2011, 95–97; Suutari-
nen 1992, 13–24, 31–33, Tähtinen 1993, 77.   

22  Salminen 2002, 139; Suutarinen 1992, 24–30.  
23  Launonen 2000, 98–101, 138–143; Suutarinen 1992, 85–86. Suomalaisten yksityisoppi-

koulujen rakenteellista kehitystä tutkineen Jari Salmisen mukaan 1900-luvun alun 
valtion oppikoulut perustuivat pitkälti uushumanistisille periaatteille, siinä missä 
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Myös 1800-luvun loppupuolella herännyt keskustelu tyttöjen ja poikien yh-
teiskasvatuksesta vaikutti näkemyksiin kurista ja rangaistuksista. Yhteiskoulujen 
kannattajat näkivät lopulta rangaistusten uhkaan perustuvan kurivallan negatii-
visena. Heidän mukaansa koulujen kasvatuksen tuli nojautua ennen kaikkea oh-
jaukseen ja järjellisiin perusteluihin.24 Ajatus heijastelee laajemminkin niitä muu-
toksia, jotka määrittivät suomalaista kasvatuskeskustelua 1900-luvun alkupuo-
liskolla. Vuosisadan alku on usein esitetty eräänlaisena suomalaisen kasvatus-
ajattelun murroskautena, jolloin varhainen empiirinen kasvatustiede alkoi syr-
jäyttää spekulatiivisia näkemyksiä. Psykologia alkoi saada suurempaa roolia kas-
vatustieteellisen tiedon perustana ja kasvatus alkoi muovautua kasvatettavan 
kasvun ja kehityksen tukemiseksi hänen luontonsa vaihtamisen tai muuttamisen 
sijaan. Kasvatusparadigman muutos ei kuitenkaan tapahtunut hetkessä ja näke-
mykset vaikuttivat pitkään rinnakkain. Lopullisesti empiirinen ja kokeellinen 
kasvatustiede syrjäytti spekulatiiviset näkemykset vasta toisen maailmansodan 
jälkeen.25 

Selvää on, ettei kasvatusparadigman muutos ehtinyt mullistamaan koulu-
kasvatusta tässä tutkimuksessa tarkastellulla ajalla. Oppilaslähtöisemmillä näkö-
kulmilla oli kuitenkin käytännönmerkityksiä tutkimuksen kohteena olevissa op-
pikouluissakin. 1910-luvulla osa niistä noudatti saksalaisen F.W. Foersterin aja-
tuksia eräänlaisesta demokratiakasvatuksesta. Itsehallinto-ohjelmien periaat-
teena oli antaa ylä- ja lukioluokkien oppilaille vastuu rangaistusten määräämi-
sestä ja järjestyksen ylläpidosta. Itsehallinta pohjautui samoille siveellisen kansa-
laisen kasvatuksen periaatteille kuin uushumanistinen kasvatuskäsitys ja siinä 
voi nähdä yhtymäkohtia myös herbartilaisuuteen, minkä vuoksi se sopi suoma-
laisiin oppikouluihin erityisen hyvin.26 

Uusien kasvatusnäkemysten myötä rangaistuksesta tuli entistä selkeämmin 
kasvatuskeino ja ratas siinä koneistossa, joka pyrki normalisoimaan kasvatetta-
via. Etenkin ruumiillisesta kurista tuli rangaistuskeinona luopua, sillä sen ajatel-
tiin herättävän lähinnä pelkoa. Kasvatusoppineet olivat 1800-luvulta lähtien suo-
sittaneet valvontaan perustuvien rangaistusten ja etenkin opettajan silmäyksen 
käyttöä huonosti käyttäytyvää oppilasta oikaistessa. Valvonnan ajateltiin par-
haalla mahdollisella tavalla auttavan oppilasta kasvamaan kohti siveellistä ja 
korkeamoraalista kansalaisuutta, johon kasvatus pohjimmiltaan tähtäsi vielä 

 
herbartilaisuus vaikutti etenkin yksityisissä yhteisoppikouluissa, ks. Salminen 2002, 
143. Suomalaisen oppikoulun vuosisadan taitteen opetussuunnitelmista ks. myös Ii-
salo 1984.  

24  Jauhiainen 2009, 122–123; Salminen 2002, 136–138.  
25  Ahonen 2011, 245–249; Iisalo 1980; Launonen 2000, 166–167; Ojakangas 1998; Saari 

2011, 95–97; Salminen 2002, 139–144; Tähtinen 1993, 77; Tähtinen 2011, 196–198. Kas-
vatusparadigman muutoksen myötä kasvatuksesta tuli oppilas- ja yksilökeskeisem-
pää. Tiettyä oppilaslähtöisyyttä voi havaita jo Cygnaeuksen ajattelussa ja herbart-zil-
leriläisyydessä, vaikka opetus säilyikin pitkään opettajakeskeisenä. Samalla oppilai-
den kaikenlaisesta mittaamisesta tuli koulukasvatukselle keskeistä, mikä korostaa 
normalisoinnin roolia. Ks. esim. Ahonen 2011, Launonen 2000, Ojakangas 1998 ja 
Tähtinen 2011.  

26  Itsehallinnon idea pohjautui Yhdysvalloissa voimistuneelle demokratiakasvatuksen 
vaateelle. Eurooppaan ajatuksen toi F.W. Foerster. Salminen 2002, 244–247. Ks. myös 
Ojakangas 1998, 98–106.  
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1920-luvullakin. Valvonta ei myöskään rikkonut kouluille elintärkeää järjestystä, 
jolle niiden toiminta perustui ja jota rikkeet loukkasivat. Rangaistukseksi osoi-
tettu silmäys voitiin antaa opetustilanteessa sen kulkua suuremmin häiritsemättä, 
mikä parhaalla mahdollisella tavalla toteutti ajatusta rangaistuksesta sovituk-
sena ja entiselleen asettamisena. Ruumiillista rangaistusta ei ollut mahdollista 
antaa järjestystä rikkomatta, sillä se ei sisältynyt koulun ankaraan aikatauluun.27 

Mikäli oppilaan käytös vaati kovempien rangaistusten käyttöä, tarjosi eris-
täminen siihen parhaan vaihtoehdon. Eristäminen etenkin jälki-istunnossa perus-
tui samaan opettajan suorittamaan valvontaan, jonka merkitys ankaran kurin ja 
järjestyksen koulussa muutoinkin korostui. Lisäksi oppilaita totutettiin jälki-is-
tunnossa olemaan kuten muutenkin koulussa eli istumaan hiljaa paikoillaan kor-
keintaan koulutehtäviä tehden. Juuri tällaisen totuttamisen uskottiin lopulta joh-
tavan kasvatukselle niin tärkeään taipumiseen tai suoristautumiseen. Oppilaat 
olivat jälki-istunnossa valvonnan alaisina ja pakotettuja hallitsemaan kehonsa, 
minkä ajateltiin johtavan lopulta myös mielenhallintaan.28    

Koulujen kurijärjestelmää tarkastelleessa tutkimuksessa on usein nojattu 
Michel Foucault’n ajatukseen kurista esimodernilla ajalla syntyneenä vallankäy-
tön muotona. Foucault’n mukaan kuri nousi keskeiseksi vallankäytön välineeksi 
modernin kansallisvaltion syntyessä ja vastuun väestön hallinnasta siirtyessä 
sille. Tässä ympäristössä kurilla pyrittiin muokkaamaan yhteiskunnan näkökul-
masta oikeanlaisia yksilöitä eli normalisoimaan heitä. Myös yhteiskunnan eri ins-
tituutioissa käyttämät rangaistukset muuttuivat tätä päämäärää toteuttaviksi, 
kun ruumiiseen kohdistuneista rangaistuskeinoista alettiin luopua ja yksilöiden 
norminmukaiseksi oikaisemiseen tähdänneet valvonta sekä eristys alkoivat kor-
vata niitä.29   

Foucault’n mukaan kurista muodostui tässä yhteydessä myös mitä suurem-
missa määrin koululaitosta määrittänyt elementti. Kurin on katsottu läpäisseen 
varsinkin 1800-luvun mittaan yleistyneitä opetusmuotoja, joiden tarkasteluun 
varsinkin kansainvälinen tutkimus on usein keskittynyt. 30  Tutkimuksessa on 
kiinnitetty huomiota myös siihen, miten kuri ja rangaistukset sen osana kehittyi-
vät 1900-luvun puolella.31 Tässä tutkimuksessa en lähde tarkastelemaan koulua 
kurinalaistavana laitoksena, vaan rangaistuskäytänteitä tämän kurinalaistami-
sen tärkeänä osana. Kuten aiemmassa tutkimuksessa on todettu, muodostivat 
rangaistukset keskeisen välineen siitä kurinpidollisesta koulukoneistosta, joka 
tähtäsi oppilaiden halutun kaltaiseen kasvuun ja normalisointiin. Rangaistus ei 
näin ollen ollut ainoastaan alistavan vallankäytön tai sorron ilmaus, vaan sillä 

 
27  Landahl 2013; Launonen 135–148; Margolis & Fram 2007, 195–198; Ojakangas 1998, 

55–63, 70–98, 254–259.  
28  de Coninck-Smith 1997, 79–82; Ojakangas 1998, 37–39, 47–51, 62–63.  
29  Foucault 2001, erityisesti sivut 241–251; Foucault 2010.  
30  Ks. esim. Caruso 2008; Curtis 1998; Florin ja Johansson 1997; Larsson 2014, 185–257; 

Norlin 2016; Rousmaniere, Delhi ja de Coninck-Smith 1997, 7–10. 
31  Ks. esim. Burchell 2018; Landahl 2006 ja 2013; Larsson 2018; Launonen 2000; Maguire 

ja Ó Cinnéide 2005; Margolis ja Fram 2007; Middleton 2008; Ojakangas 1998; Vehka-
lahti 2008, 142–162.  
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pyrittiin myös tuottamaan jotakin.32 Ymmärrän rangaistuksen tällä tavoin myös 
tässä tutkimuksessa.  

Edellä oleva kuvaus osoittaa lisäksi, että koulujen rangaistuksia ja kurikäy-
tänteitä tarkastelleessa tutkimuksessa on keskitytty usein kullakin ajalla vaikut-
taneiden kasvatusoppineiden ajatuksiin aiheesta. Tutkimuksessa on tosin sanoen 
painotettu erityisesti sen tarkastelua, millaisia aikakaudella toteutuneiden ran-
gaistuskäytänteiden olisi pitänyt olla. Vaikka aiheesta on olemassa niin suoma-
laista kuin kansainvälistäkin tutkimusta, on siinä vain harvoin tarkasteltu käy-
täntöä ja kurin ja rangaistusten toteutumista koulujen arjessa. Tutkimusta ran-
gaistuskäytänteitä säädelleestä normatiivisesta tasosta ja esimerkiksi pedagogi-
sista teksteistä on tehty paljon mutta vähemmän huomiota on kiinnitetty siihen, 
missä määrin niissä muotoillut ihanteet määrittivät koulujen arkea.33 Tässä tut-
kimuksessa pyrin paikkamaan tätä aukkoa tarkastelemalla, miten rangaistuskäy-
tänteet toteutuivat käytännössä.  

Aiemmin mainitsemani Germund Larssonin väitöskirjatutkimus muodos-
taa yhden harvoista koulujen arjessa toteutuneita rangaistusjärjestelmiä tarkas-
televista poikkeuksista. Myös Larsson toteaa, että arjen näkökulma on usein 
unohtunut menneisyyden kouluissa käytettyjä rangaistuksia tarkastelleessa tut-
kimuksessa. Larsson on keskittynyt tutkimuksessaan analysoimaan kouluissa 
annettuja erotusrangaistuksia näkökulmana niissä toteutuneisiin rangaistusjär-
jestelmiin.34 Larssonin tutkimus eroaa näiltä osin käsillä olevasta tutkimuksesta, 
jossa analysoin oppikoulujen rangaistuskäytänteitä laajemmin.   

Kouluissa annettuja rangaistuksia on lisäksi usein tarkasteltu jotain muuta 
aihetta ja ennen kaikkea kurikäytänteitä käsittelevän tutkimuksen sivujuonteena 
Rangaistukset ovat vain harvoin olleet tutkimuksen ensisijaisena kohteena.35  
Kansainvälisestikin harvalukuiseksi jääneessä rangaistuksia koulujen arjessa tar-
kastelleessa tutkimuksessa on analysoitu muun muassa yksittäisten rangaistus-
muotojen käytön yleisyyttä36 ja esimerkiksi kouluissa käytettyjen rangaistusten 
visuaalista kuvaamista. 37  Tutkimuskohteena olevan suomalaisen oppikoulun 
rangaistuskäytänteitä tarkasteleva tutkimus on jäänyt niin ikään vähäiseksi. 
Kyösti Kiuasmaa on sivunnut aihetta suomalaisen oppikoulun kehitystä tarkas-
telleessa historiateoksessa38 ja siitä on kirjoitettu muutamia yksittäisten koulujen 
käytänteitä tarkastelevia pro gradu -tutkielmia.39 

Myös Jari Salminen on tarkastellut aihetta tiiviisti yksityisten oppikoulujen 
rakenteellista kehitystä analysoivassa väitöskirjassaan. Salmisen mukaan 1900-

 
32  Curtis 1997, 19–20; Ojakangas 1998, 55–63; Landahl 2013; Larsson 2018, 25–28; Mar-

golis ja Fram 2007, 200–209; Norlin 2016, 266; Rousmaniere, Delhi ja de Coninck-
Smith 1997, 7–10; Vehkalahti ja Hoikkala, 2013, 477.  

33  Ks. myös Puranen ja Roitto 2018.  
34  Larsson 2018, 15–24.  
35  Ks. myös esim. Norlin 2010, 82–84; Ydesen 2016, 624–625.  
36  Tutkimuksessa on pohdittu varsinkin ruumiillisen rangaistuksen käytön yleisyyttä, 

ks. esim. Maguire ja Ó Cinnéide 2005, Middleton 2016. Myös eristämiseen perustu-
vien rangaistusten käytön yleisyyttä erilaisissa koulumuodoissa on tarkasteltu, ks. de 
Coninck-Smith 1997, Norlin 2016. 

37  Margolis ja Fram 2007.   
38  Kiuasmaa 1982, 122–129.  
39  Ks. esim. Huttunen 2006, Kiviniitty 2017, Puranen 2015, Ruuskanen 2015.  
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luvun alun oppikoulujen kuriin ja työrauhaan vaikuttivat levottomiksi käyneet 
yhteiskunnalliset olot. Varsinkin vuoden 1905 suurlakko sekä vuosisadan alkua 
värittäneet venäläistämiskaudet toivat kouluihin poliittista liikehdintää. Moder-
nisoituva yhteiskunta erilaisine lieveilmiöineen herätti pelkoa kurin rappiosta ja 
muun muassa kaupunkiympäristön houkutuksineen ajateltiin johtavan oppilaita 
huonoille teille. Salminen toteaakin, että kurista ja järjestyksestä tuli entistä kes-
keisempiä kysymyksenaiheita autonomian ajan loppupuolen oppikouluissa. Sa-
malla näkökulma rangaistuksiin muuttui aiempaa sallivammaksi, kun levotto-
mien yhteiskunnallisten olojen ajateltiin vaativan ankarampia kurinpitokei-
noja.40 

Myös sisällissodalla oli Salmisen mukaan negatiivisia vaikutuksia koulujen 
kuriin ja työrauhaan. Koulujen työtä rikkoneet erilaiset levottomuudet ja järjes-
tyshäiriöt lisääntyivät sodan jälkeen, mikä johti kasvatusilmapiiriin kiristymi-
seen. Oloja pyrittiin normaalisoimaan kuria tiukentamalla. 1910-luvulla kokeillut 
oppilaiden itsehallinto-ohjelmat lakkautettiin niissäkin oppikouluissa, jotka oh-
jelmaa vielä noudattivat. Useimmat koulut olivat luopuneet itsehallinto-ohjel-
mista jo ennen sotaa, mutta kiristynyt ilmapiiri lopetti ne viimeisistäkin kouluista, 
joissa itsehallinta tuomittiin epäonnistuneeksi. Lisääntyneet järjestyshäiriöt vaa-
tivat koulujen näkökulmasta ankaria kurikeinoja, joihin itsehallinto ei kyennyt.41  

Puhe kurin rappiosta ja koulujen heikentyneestä järjestyksestä heijasteli laa-
jemminkin niitä huolia, joita sisällissodan jälkeisessä Suomessa nuorisosta kan-
nettiin. Paitsi levottomien yhteiskunnallisten olojen myös modernisaation ja kau-
pungistumisen erilaisine lieveilmiöineen nähtiin uhkaavan nuorten kunnolli-
suutta.42 Tilanne huomioon ottaen ei ole ihme, että ankarammat rangaistuskeinot 
saivat taas kannatusta. Esimerkiksi murrosikää Suomessa tarkastellut Aksel Rafael 
Rosenqvist (vuodesta 1935 eteenpäin Kurki, 1880–1950) kirjoitti vuonna 1921 il-
mestyneessä teoksessaan Kurinpito ja kasvatus kodissa ja koulussa vitsan hyödylli-
syydestä kasvatusvälineenä.43  

Lukumäärältään vähäiseksi jääneet koulujen arjessa toteutuneita rangais-
tuskäytänteitä tarkastelleet tutkimukset viittaavat lisäksi siihen, etteivät käytän-
teet olleet kaikille oppilaille samat.44 Näin toteaa maalaislasten kansakouluopin-
toja 1920–1930-luvuilla väitöskirjassaan tarkastellut, kansakoulussa käytettyjä 
rangaistuksia tutkimuksessaan sivunnut Saara Tuomaala. Muistitietoaineistoa 
tutkimuksessaan hyödyntänyt Tuomaala kertoo haastateltaviensa kokeneen, että 
heidän sukupuolensa vaikutti rangaistuskeinon valintaan, sillä erityisesti pojat 
tulivat fyysisesti rangaistuiksi. Myös oppilaan sosiaalinen asema saattoi olla ran-
gaistuksen antamisen kannalta merkityksellinen. Samalla Tuomaala huomauttaa, 
ettei opettajien voi tulkita onnistuneen kurin ylläpidossa aina, mihin viittaavat 

 
40  Salminen 2002, 222–233. 
41  Kiuasmaa 1982, 141–142; Ojakangas 1998, 98–106; Salminen 2002, 244–247, 264–265. 
42  Ks. esim. Kaarninen 2003, Vehkalahti 2000. 
43  Ojakangas 1998, 61.  
44  Myös kriminologinen tutkimus on todennut, että yksilöiden kohdalla risteävät, eri-

laiset sosiaaliset kategoriat vaikuttavat rikollisuuden kaltaisen antisosiaalisen käyt-
täytymisen taustalla ja sen tulkinnassa, ks. esim. Anttila ja Törnudd, 1970, Messer-
schmidt 2014, Kivivuori 2008 ja 2011. 
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heidän määräämänsä ja antamansa varsin ankarat ja taustalla vaikuttaneisiin 
kasvatusideologioihin sopimattomat rangaistukset.45  

Sukupuoli oli rangaistuskäytänteiden kannalta merkityksellinen myös 
Anna-Kaisa Ylikotilan tarkastelemissa, 1920–1940-lukujen opettajaseminaareissa. 
Sukupuolen lisäksi kansakoulun opettajiksi tähdänneiden opiskelijoiden koulu-
tustaustalla ja iällä oli merkitystä heidän saamiinsa rangaistuksiin. Ylikotila 
osoittaa niin ikään, että seminaareissa suhtauduttiin melko lempeästi opettaja-
harjoittelijoiden oppilaisiinsa kohdistamiin fyysisiinkin rangaistuksiin. Näin siitä 
huolimatta, että ruumiilliseen rangaistukseen turvautuminen katsottiin osoituk-
sena opettajakokelaan puutteellisista pedagogisista taidoista.46  

Kaisa Vehkalahti ja Susanna Hoikkala korostavat sukupuolen merkitystä 
koulukodeissa kirjatuttuja rangaistustapauksia tarkastelevassa artikkelissaan. 
Vehkalahden ja Hoikkalan mukaan rangaistukset toimivat yhtenä keinona kou-
lukoti-identiteetin rakentamisessa. Heidän mukaansa rangaistusten antamista 
määritti paitsi oppilaan myös opettajan sukupuoli, ja rangaistusten antamisella 
tähdättiin koulukodeissa olleiden lasten kansalaisihanteiden mukaiseen kasvat-
tamiseen.47 Vehkalahti on tullut samankaltaiseen lopputulokseen myös Vuore-
lan koulukodin kasvatuskäytänteitä tarkastelevassa väitöskirjassaan. Hän toteaa, 
että koulukodeissa annettuja rangaistuksia tulisi tarkastella reformatorisena käy-
tänteenä, kasvatuskeinona, ei yksinomaan alistavan voimankäytön osoituk-
sena.48   

Tutkimissani kouluissa annetut rangaistukset tuleekin ymmärtää kasvatus-
keinona, joilla pyrittiin sosiaalistamaan oppilaita niihin arvoihin ja normeihin, 
jotka oppikoulua ja yhteiskuntaa lävistivät. Rangaistuskäytänteitä analysoitaessa 
on huomioitava myös ne kouluissa toimineiden yksilöiden kohdalla leikanneet 
ja ristenneet sosiaaliset eroavaisuudet, jotka saattoivat tuottaa eriarvoisuutta 
käytänteisiin. Rangaistuskäytänteiden analysointi näistä lähtökohdista on sa-
malla erityisen hedelmällistä, koska voin tarkastella kouluissa tehtyjä rikkeitä ja 
niistä annettuja rangaistuksia kertomuksena aikakauden normeista ja siitä, mil-
laiset tavat ja millainen olemus oli tavoiteltavaa muuallakin yhteiskunnassa.  

1.2 Tutkimustehtävä sekä teoreettiset ja metodologiset 
sitoumukset 

Tässä tutkimuksessa tarkastelen seitsemän suomalaisen oppikoulun rangaistus-
käytänteitä 1900-luvun alussa. Laajennan edellä esittelemääni aiheesta aiemmin 

 
45  Tuomaala 2003, 316–333. Myös Oona Ilmolahti on väitöskirjassaan sivunnut kansa-

koulussa sattunutta rangaistustapausta, ks. Ilmolahti 2017, 335–350.  
46  Ylikotila 2021, 56–92.  
47  Vehkalahti ja Hoikkala 2013.  
48  Vehkalahti 2008, 149–162. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten kohtelu ja heidän 

saamansa rangaistukset ovat viime vuosina olleet tarkastelun kohteena useammassa-
kin kansallisessa ja kansainvälisessä tutkimuksessa. Ks. esim. Hytönen et al. 2016, 
Garðarsdóttir 2020, Pasko 2010, Rytter ja Knage Rasmussen 2015.  
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tehtyä tutkimusta perehtymällä rangaistuskäytänteiden toteutumiseen käytän-
nössä. Toisin kuin aiemmat, rangaistuksia ja koulukuria ennen kaikkea ihantei-
den ja teorian tasolla tarkastelleet tutkimukset tutkin siis rangaistuskäytänteiden 
toteutumista menneisyyden koulujen arjessa. Rangaistukset nousevat täten tut-
kimuskohteekseni niitä koskeneiden arkikäytäntöjen rekonstruoinnin kautta.  

Kohdistamalla tutkimuksen koulujen arkeen voin analysoida, millaiset sei-
kat vaikuttivat rangaistuskäytänteiden muotoutumiseen ja millainen merkitys 
erilaisilla käytänteisiin vaikuttaneilla asioilla oli niiden määrittäjänä. Käytän-
nössä analysoin, missä määrin aiemmassa tutkimuksessa tunnistetut, tarkastel-
lulla aikakaudella yhtäältä rangaistuksia, toisaalta yksilöitä kategorisoineet ihan-
teet ja erot selittivät ja määrittivät tutkittujen koulujen rangaistuskäytänteitä. Py-
rin osoittamaan tutkimuksella niitä käytännön sovelluksia ja merkityksiä, joita 
aikakaudella vallinneilla sekä kuria ja rangaistuksia että yksilöitä määrittäneillä 
diskursseilla menneisyyden koulujen rangaistuskäytänteissä oli. Tutkimustehtä-
väksi hahmottuukin: millaisiksi 1900-luvun alun suomalaisten oppikoulujen rangais-
tuskäytänteet muotoutuivat ja miksi? 

Koulujen kurijärjestelmää tarkastellut tutkimus toimii tutkimukseni mer-
kittävänä taustoittajana ja rangaistuskäytänteiden elementtien selittäjänä. Aiem-
missa tutkimuksissa nousee esiin vuosisadan vaihteen kasvatustieteilijöiden aja-
tus siitä, että suomalaisten koulujen kurin tuli olla niin hyvää, ettei rangaistuksiin 
tarvinnut erikseen turvautua. Mikäli rangaistus oli kuitenkin välttämätön, tuli 
sen perustua eristämiseen ja valvontaan.49 Tutkimuksessani tarkastelen, missä 
määrin kurivallan ihanne näyttää tutkittujen koulujen arjessa rangaistusten käy-
tön osalta toteutuneen. Voidaanko rangaistusten todella sanoa olleen sellaisessa 
ultima ration asemassa, kuten aikakauden kasvatusajattelijat aiemman tutki-
muksen mukaan esittivät?  

Tulkitsemalla rangaistukset kasvatusvälineeksi voin tarkastella rangaistus-
käytänteitä näkökulmana kouluissa annettuun kasvatukseen. Rangaistuskäytän-
teiden muotoutumisen kannalta olennaista oli myös se, mistä rangaistiin. Paitsi 
itse rangaistukset myös kouluissa rankaisemisen arvoiseksi tulkittu käytös ker-
too laajalti siitä, mihin koulukasvatuksessa tutkimuksessa olevalla ajalla pyrittiin 
ja minkälainen käytös oli tavoiteltavaa. Vertailemalla erilaisista rikkeistä annet-
tujen rangaistusten ankaruutta voin lisäksi päätellä, minkälainen käytös tulkit-
tiin vähemmän koulujen arvomaailmaa loukanneeksi tai toisaalta erittäin moitit-
tavaksi.50 Rangaistuskäytänteiden rakentuminen tietynlaiseksi ei kuitenkaan ole 
selitettävissä yksinomaan käytänteiden taustalla vaikuttaneilla kasvatusfilosofi-
oilla. Menneisyyden ihmisten elämää ja arkea rajasivat myös esimerkiksi heitä 
itseään ja heidän asemaansa määrittäneet henkilökohtaiset eroavaisuudet. 

Teoriat koulusta tiettyjä arvoja tuottavana reproduktiivisena instituutiona 
tuovatkin esiin koulussa toimineiden yksilöiden ominaisuuksien merkityksen 
koulun käytänteiden muotoutumisessa. Myös aiempi, menneisyyden koulujen 
arjessa annettuja rangaistuksia tarkastellut tutkimus on osoittanut, että oppilaita 
määritelleet ominaisuudet saattoivat vaikuttaa rangaistusten antamiseen ja on 

 
49  Launonen 2000, 138–143; Ojakangas 1998, 58–63. 
50  Larsson 2018, 25–28; Margolis ja Fram 2007, 200–209; Vehkalahti ja Hoikkala 2013, 477.  
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syytä ottaa huomioon rangaistuskäytänteitä tarkasteltaessa.51 Tutkimukseni vas-
taa myös siihen, missä määrin koulujen oppilaita määrittäneet henkilökohtaiset 
ominaisuudet edelleen määrittivät ja läpäisivät tutkittavien koulujen rangaistus-
käytänteitä. Tutkittujen koulujen oppilaita määritti ennen kaikkea sukupuoli, so-
siaalinen asema, ikä sekä koululuokka, jotka otan tutkimuksessa huomioon. 

Keskeisessä asemassa oppilaiden yhteiskuntaan sosiaalistamisen proses-
sissa olivat lisäksi rangaistuksien antamisesta vastuussa olleet opettajat. Kyösti 
Kiuasmaa huomauttaakin, että virkaan valittavilta oppikoulunopettajilta vaadit-
tiin varsinkin ”sellaisia henkilökohtaisia ominaisuuksia, jotka vahvistivat opet-
tajan auktoriteettiasemaa ja takasivat häiriöttömän opetuksen”.52 Opettajan auk-
toriteetti oli se pohja, jolle kurin ja järjestyksen tuli koulun arjessa perustua.53 Tä-
män vuoksi myös ne vaikutukset, joita opettajia määrittäneillä ominaisuuksilla 
rangaistuskäytänteisiin oli, on syytä ottaa huomioon. 

Oppikoulunopettajilta ei pitkään vaadittu lainkaan pedagogisia opintoja, 
mutta 1870-luvulta alkaen oppikoulunopettajan virkaan saattoi nimittää vain 
auskultoinnin suorittaneita filosofian kandidaatteja. Auskultointiin liittyi tietty-
jen kasvatusopin opintojen suorittaminen.54 Sukupuolen, sosiaalisen taustan ja 
iän lisäksi opettajat erosivat myös professionaalisen asemansa puolesta. Lisäksi 
osalla kouluissa opettaneista opettajista oli pidempi, osalla lyhyempi ura taka-
naan. Huomioinkin tutkimuksessani myös tämän seikan. 

Ymmärrän yllä mainitut, kouluissa toimineita yksilöitä määrittäneet omi-
naisuudet sosiaalisesti ja kulttuurisesti rakentuneina kategorioina, jotka leikkaavat 
ja määrittävät sekä olemistamme että ajatteluamme. Ne vaikuttavat myös siihen, 
miten asemoidumme yhteiskunnassa suhteessa muihin yksilöihin ja minkälaiset 
mahdollisuudet meillä on edelleen määritellä omaa asemaamme. Näkemykseni 
erilaisista yksilöitä määritelleistä kategorioista on lähellä sukupuolihistorioitsija 
Joan W. Scottin ajatuksia sukupuolesta keskeisenä historiallisena kategoriana, jo-
hon liitetyillä merkityksenannoilla luodaan valtarakenteita. Scottin mukaan su-
kupuoli perustuu käsitykselle sukupuolten keskinäisistä eroista ja sitä tuotetaan 
niin kulttuurisesti kuin erilaisissa instituutioissakin. Sukupuolen lisäksi tulkitsen 
muutkin kouluissa toimineita yksilöitä määrittäneet ominaisuudet vastaaviksi 
eroja tai yhteyksiä luoneiksi kategorioiksi, jotka niin ikään vaikuttivat yksilöiden 
asemoitumiseen ja mahdollisuuksiin toimia yhteiskunnassa.55  

Sukupuolen ja yhteiskuntaluokan kaltaisten, yksilöä kategorisoineiden 
eroavuuksien mahdollisten vaikutusten analysointi ei yksinään anna kovin kat-
tavaa kuvaa rangaistuskäytänteistä. Yksittäisen ominaisuuden tarkastelu kertoo 
vain, mitä kyseinen ominaisuus tarkoitti suhteessa käytänteisiin, ja ominaisuuk-
sia kannattaakin tarkastella myös suhteessa toisiinsa. Tulenkin hyödyntämään 

 
51  Larsson 2018; Margolis ja Fram 2007, 200–209; Tuomaala 2003, 316–333; Vehkalahti ja 
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neiden ominaisuuksien merkityksistä ks. myös Rinne 1986, 1989. 
54  Kiuasmaa 1982, 164–166; Rantala 2011. 
55  Scott 1999, 2–4, 41–46.  
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tutkimuksessani intersektionaalisuuden teoriaa, jolla viitataan yksilöä kategorisoi-
neiden erojen tai identiteettien risteämiin. Ajatus intersektionaalisuus tuo esiin, 
että yksilöitä määrittävien kategorioiden vaikutuksia määrittävät aina myös 
muut yksilön kohdalla leikkaavat eronteot ja lisäksi aika ja paikka.56  

Intersektionaalisuuden avulla voin tarkastella, kuinka oppilaita ja opettajia 
määrittäneet intersektionaaliset tai risteävät erot57 vaikuttivat yhdessä ja missä 
määrin ne määrittivät toisiaan edelleen suhteessa rangaistuskäytänteisiin. Käsit-
teen hyödyntäminen mahdollistaa myös sen tarkastelun, kuinka jokin eroavai-
suus vahvisti jotain toista eroavaisuutta, esimerkiksi sosiaalinen asema suku-
puolta, tehden siitä joko marginalisoidumpaa tai vaihtoehtoisesti etuoikeutetum-
paa. Voin intersektionaalisuuden avulla kysyä esimerkiksi, vaikuttiko alempi so-
siaalinen tausta eri tavoilla tyttöjen ja toisaalta poikien kohteluun suhteessa ran-
gaistuskäytänteisiin, ja oliko vaikkapa iällä tai luokka-asteella erilaisia merkityk-
siä, kun ne ristesivät muiden oppilaiden kohdalla leikanneiden eroavaisuuksien 
kanssa.58  

Huomioin lisäksi Judith Butlerin ajatuksen sukupuolesta performatiivina, te-
kemisenä tai toistotekona. Butlerin mukaan sukupuolta tuotetaan kielellisesti tai 
sosiaalisesti, historiallisesti vakiintuneita ja yleisesti hyväksyttyjä normeja toista-
malla. Butlerin ajattelussa sukupuoli ei palaudu mihinkään sosiaalista edeltä-
vään ydinsukupuoleen, vaan asema, johon yksilö on asetettu määrää hänen elei-
tään ja ajatteluaan. Sukupuolta tuottavilla diskursseilla onkin yksilöä pakottava 
voima. Samalla performatiivisuuteen sisältyy ajatus, että sukupuolta on mahdol-
lista tehdä myös toisin, sillä sen toistoon perustuva luonne on epävakaa ja luo 
mahdollisuuksia myös säröille ja olemassa olevien normien kyseenalaistami-
selle.59  

Sukupuolen performatiivista ulottuvuutta tähdentämällä voin tarkastella 
esimerkiksi oppilaiden tekemiä rikkeitä suhteessa sukupuoleen, ja se voi auttaa 
tunnistamaan syitä oppilaiden tekemiin tietyntyyppisiin rikkeisiin. Samalla per-
formatiivinen näkökulma auttaa huomaamaan, ettei sukupuoli ollut niin jäykkä 
yksilöitä määrittänyt kategoria, etteikö se olisi mahdollistanut myös muutosta. 
Kouluissa toimineet yksilöt saattoivat siis käyttäytyä myös toisin kuin heiltä su-

 
56  Davis 2008; Karkulehto, Saresma, Harjunen ja Kantola 2012; Steel 2013, 20–22; Urpo-

nen 2010, 34–37; Valovirta 2010, 94–96. Intersektionaalisuuden juuret löytyvät mus-
tien feministien identiteettipolitiikasta, ja se kehitettiin välineeksi moniperustaisen tai 
-paikkaisen sorron ja marginalisoinnin tarkasteluun. Käsitteen kehittäjäksi mainitaan 
usein amerikkalainen oikeustieteilijä Kimberlé Crenshaw, ks. Crenshaw 1989, 1991. 
Sittemmin käsitettä on hyödynnetty myös etuoikeutetumpien ryhmien, kuten rodul-
lisesti etuoikeutettujen valkoihoisten naisten vaikkapa sosiaalisen aseman perusteella 
koetun syrjinnän tarkasteluun. Tutkimuksessa onkin huomautettu, että yksilöt aset-
tuvat hierarkkisiin asemiin hyvin monenlaisten erontekojen perusteella. Ks. Davis 
2008, Karkulehto, Saresma, Harjunen ja Kantola, 2012.  

57  Suomenkielisessä tutkimuksessa intersektionaalisuus on usein käännetty risteävien 
erojen tarkasteluksi. Käsite risteävistä eroista on synonyymi ”intersektionaaliset 
erot” -sanaparille. Ks. esim. Steel 2013, 13–15. Hyödynnän tässä tutkimuksessa erityi-
sesti risteävien erojen käsitettä intersektionaalisuuteen viitatessani.  

58  Karkulehto, Saresma, Harjunen ja Kantola, 2012; Steel 2013, 20–22; Urponen 2010, 34–37. 
59  Butler 2006, 54–63, 68–92. Sukupuolen performatiivisuudesta ks. myös esim. Lempiäi-

nen 2002, 20–24; Liljeström 1996, 119–120, 134–135; Rossi 2010; Saarimäki 2006, 8–12.   
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kupuolensa perusteella odotettiin, mikä on otettava huomioon aineistoja tulkit-
taessa. Tämä päti myös muihin heitä määrittäneisiin kategorioihin, joiden per-
formatiivisuutta niin ikään tarkastelen.  

Edellä määriteltyjen tutkimustehtävän ja tutkimuksen teoreettisen si-
toumusten lisäksi on tärkeä määritellä tutkimuksen metodologinen lähtökohta. 
Valitsemalla tarkasteltavaksi ilmiöksi koulujen arjessa toteutuneet rangaistus-
käytänteet tutkimukseni eroaa merkittävällä tavalla siitä koulukurin ihanteita 
tarkastelleesta tutkimuksesta, joka on keskittynyt hahmottamaan koulukuria 
pääasiassa kielellisesti erilaisissa normatiivisissa diskursseissa tuotettuna il-
miönä.60  

Jotta saan vastauksen tutkimuksessa esittämiini kysymyksiin, hyödynnän 
monimenetelmäistä tutkimusotetta, joka sallii sekä laadullisten että määrällisten 
analyysimenetelmien käytön. Monimenetelmäiseen tutkimusasetelmaan nojau-
tuminen mahdollistaa sekä yksilö- että makrotason analysoinnin. Sillä pyritään 
tuottamaan tarkasteltavasta ilmiöstä mahdollisimman syvälle menevää ja katta-
vaa tietoa.61 Monimenetelmäistä tutkimusasetelmaa voisi kuvailla myös käytän-
nönläheiseksi ja pragmaattiseksi, koska se pyrkii hyödyntämään sekä positivisti-
sen että konstruktivistisen tieteenparadigman vahvuuksia ja tunnistamaan sekä 
luonnollisen maailman merkitystä että inhimillisten tekijöiden vaikutuksia. Tut-
kimusasetelmassa korostuu näin ollen myös tutkimustehtävän keskeisyys ja se 
auttaa huomaamaan, että valittavien tutkimusmetodien tulisi seurata tutkimus-
kysymystä ja vastata niihin parhaalla mahdollisella tavalla.62  

Monimenetelmäisen tutkimusasetelman vahvuuksia on myös sen jousta-
vuus, sillä se ei sido tutkijaa mihinkään tiettyyn ennalta määrättyyn struktuuriin 
tai tutkimuksen malliin. Monimenetelmäinen tutkimus voidaan rakentaa usealla 
eri tavalla ja myös se, missä tutkimuksen vaiheessa menetelmien moninaisuus 
näkyy ja millä tavalla, voi vaihdella. Kunkin tutkimuksen kohdalla voidaan siis 
päättää, miten menetelmät määrittävät esimerkiksi aineiston hankintaa ja ana-
lyysia: tärkeintä on, että tehdyt valinnat palvelevat tutkimuksen tavoitetta eli tut-
kimuskysymyksiin vastaamista mahdollisimman pitkälti. Tutkimusasetelman 
kannalta keskeistä on, pyritäänkö tutkimuksella tuottamaan jotain yleistettävissä 
olevaa vai esimerkiksi uutta näkökulmaa tarkasteltavaan ilmiöön.63  

Tässä tutkimuksessa en tähtää yleistettävyyteen vaan ennen kaikkea tarkas-
teltavan ilmiön vertailuun eri tasoilla ja eri näkökulmista. Vertailen esimerkiksi 
erilaisissa kouluissa kirjattuja, tyttöjä ja poikia koskeneita rangaistustapauksia 
toisiinsa tunnistaakseni niitä seikkoja, jotka käytänteitä määrittivät. Lähtökohtaa 

 
60  Ks. esim. Caruso 2008; Florin ja Johansson 1998; Landahl 2013; Larsson 2014, 184–257; 

Norlin 2016; Ojakangas 1998; Peim 2010; Rousmaniere, Delhi ja de Coninck-Smith 
1997.  

61  Hesse-Biber 2010, 1–27; Hämeenaho ja Sainio tulossa 2022; Östlund et al. 2011, 370. 
Monimenetelmäistä tutkimusasetelmaa on sovellettu varsinkin sosiaali- ja kasvatus-
tieteissä, joissa sen pragmaattinen luonne tulee hyvin hyödynnetyksi. Näillä tutki-
musaloilla tutkimuksella pyritään kehittämään myös käytännönsovellutuksia, ks. 
esim. Östlund et al. 2011, Johnson ja Onwuegbuzie 2004. 

62  Hesse-Biber 2010, 10–14, 40–49; Johnson ja Onwuegbuzie 2004, 17–18; Onwuegbuzie 
ja Leech 2005.   

63  Hesse-Biber 2010; Hämeenaho ja Sainio tulossa 2022; Johnson ja Onwuegbuzie 2004, 
17–22; Östlund et al. 2011. 



27 
 
voi pitää tyypillisenä kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia menetelmiä yhdistävälle 
historiantutkimukselle, joka etsii tyypillisyyksiä vastaavalla tavalla.64  

Tutkimusasetelmani muodostumista ohjaavat myös tutkimuksen teoreetti-
set sitoumukset. Kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia menetelmiä yhdistämällä tutkin, 
miten erilaiset yksilöiden kohdalla ristenneet, heidän välilleen eroja luoneet in-
tersektionaaliset kategoriat vaikuttivat yksilöiden olemiseen ja kohteluun, ja 
kuinka performatiivisina kategoriat koulujen arkikäytänteissä näyttäytyvät. Ase-
telma on lähellä Sharlene Nagy Hesse-Biberin kuvausta postmodernista moni-
menetelmäisyyttä hyödyntävästä tutkimuksesta. Hesse-Biberin mukaan postmo-
derni monimenetelmäinen tutkimus tarkastelee tyypillisesti, missä määrin erilai-
set yksilöitä määrittämään pyrkivät normidiskurssit läpäisevät yhteisöjä ja vai-
kuttavat niiden piirissä elävien yksilöiden elämään ja asemaan. Tällöin tutkimus 
toteutetaan siten, että määrällinen analyysi kertoo normien vaikutusten laajuu-
desta laadullisen tarkastelun auttaessa tunnistamaan normeja ja selittäessä 
niitä.65 Asetelma toteutuu myös tässä tutkimuksessa, jossa tarkastelen kategori-
oiden ja rangaistuskäytänteiden välisiä riippuvuussuhteita sekä erilaisten ran-
gaistustapausten tyypillisyyttä. Täydennän määrällistä analyysia laadullisilla 
lähteillä, joiden perusteella arvioin, miten kategorioihin liitetyt ihanteet ja stereo-
typiat riippuvuutta tai riippumattomuutta selittivät. 

1.3 Oppikoulu 1900-luvun alun suomalaisessa yhteiskunnassa 

Kuten oppikoulun ja ylioppilastutkinnon historiaa laajasti tarkastellut Mervi 
Kaarninen toteaa, viitattiin vuosisadan vaihteen Suomessa oppikoululla niihin 
korkeampia opintoja tarjoaviin laitoksiin, jotka tarjosivat väylän yliopisto-opin-
toihin.66 Suomen kaksijakoisessa koulujärjestelmässä oppikoulut korostivat vir-
kamiesuralla tarvittavien valmiuksien antamista, siinä missä kansakouluopetus 
painotti käytännöllisempiä oppeja ja käytännöllisemmille aloille valmistautu-
mista. Vuodesta 1905 alkaen käytännöksi vakiintui, että oppikouluun saattoi pyr-
kiä yläkansakoulun kaksi alinta luokkaa käytyään. Varsinkin kaupunkien oppi-
kouluissa saattoi olla myös valmistavia luokkia, joiden suorittaminen tuotti pä-
tevyyden hakea varsinaisille oppikoululuokille.67  

Oppikoulun merkitys korostui 1800-luvun aikana myös siksi, että yliopis-
toon pääsyn edellytykseksi muotoutui gymnaasin eli lukion käyminen. Samalla 

 
64  Carus ja Ogilvie 2009.  
65  Hesse-Biber 2010, 157–161, 169–173.  
66  Kaarninen 2011, 404. Virallisesti oppikoulu syntyi terminä vasta vuonna 1914, jolloin 

keskikoulu perustettiin. Tätä aiemmin oppikouluihin viitattiin käsitteellä alkeis-
opisto, joka niin ikään valmensi yliopisto-opintoja varten. Alkeisopisto jaettiin edel-
leen ylä- ja ala-alkeisopistoihin, joista ensin mainittu vastasi käytännössä lukiota, ks. 
Salminen 2002, 32; Strömberg 2011.  

67  Ahonen 2003, 102–107; Ikonen 2011, 218–226, 229–232; Tuomaala 2011, 106–110. 
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ylioppilastutkinto vakiintui koko oppikoulukurssin päätökseksi ja siitä tuli käy-
tännössä yliopiston pääsykoe.68 1900-luvun alussa oppikoulut voitiin jakaa edel-
leen pojille suunnattuihin klassisiin- ja reaalilyseoihin, sekä tyttö- ja yhteiskou-
luihin. Koulut erosivat niin oppisisällöiltään kuin rahoitusmalleiltaan, sillä osa 
kouluista oli valtion, osa yksityisessä tai vaihtoehtoisesti kuntien omistuksessa. 
Kuten KUVIO 1 osoittaa, opiskelut oppikouluissa aloitettiin keskimäärin 11-vuo-
den iässä69. 

Kuvio 1  Suomen koulujärjestelmä 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. 

 

Lähde: Ahonen 2003, 68. 

 
68  Kaarninen ja Kaarninen 2002, 62–65; Valtonen 2020, 355–357. Yliopisto oli kokonaan 

vastuussa ylioppilastutkinnon järjestämisestä aina vuoteen 1874 saakka, josta eteen-
päin kokeen kirjallinen osuus suoritettiin lukioissa. Ylioppilastutkinnon suullinen 
osuus suoritettiin vuosisadan vaihteessa edelleen yliopistossa. Vuonna 1921 tutkin-
toa uudistettiin niin, että vastuu sen järjestämisestä siirtyi kokonaan lukioille. Ks. 
Kaarninen ja Kaarninen 2002, 80–85, 165–168. 

69  Vuoteen 1920 tyttökouluihin otettavien oppilaiden tuli olla vähintään 11-vuotiaita, 
siinä missä poikakouluihin saatettiin ottaa 9–13-vuotiaita lapsia. 30.1.1920 annettu 
asetus määräsi tyttökouluihin samat pääsyikärajat kuin poikakouluihin, ks. Ketonen 
1977, 91–92. 
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Poikakoulut edustivat oppikoulujen perinteisintä muotoa. Niiden voi katsoa jat-
kaneen aiempien, erityisesti pappien poikia pappisuralle valmentaneiden trivi-
aalikoulujen perinteitä. Kirkon alaisuudessa toimineita triviaalikouluja alettiin 
1800-luvulla maallistaa osittain käytännön tarpeesta, kun Venäjän alaisuuteen 
siirtyneen autonomisen Suomen paisuva virkakoneisto tarvitsi lisää päteviä vir-
kamiehiä. Vuodesta 1869 eteenpäin koulujen työskentelyä valvoi vasta perus-
tettu kouluylihallitus, kun koulut siirrettiin kirkon alaisuudesta kokonaan sen 
vastuulle. 70  Vuosisadan kuluessa koulutusta uudistettiin ja monipuolistettiin 
monin muinkin osin ja tätä uudistamistyötä tehtiin erityisesti koulujen käytän-
teitä määritelleiden koulujärjestysten tai -asetusten avulla, joita 1800-luvulla an-
nettiin yhteensä neljä. Vuonna 1872 voimaan tullut koulujärjestys järjestys mää-
ritti koulujen rangaistuskäytänteitä edelleen 1900-luvun alussa.71  

Siinä missä poikien oppikoulutuksella voi katsoa olleen vuosisataiset perin-
teet, oli tyttöjen ja naisten korkeampi koulutus ollut pitkään olematonta. Oppi-
koululaisten ja myös oppikoulujen määrä kohosi erityisesti naisten lisääntyvän 
oppikoulutuksen myötä 1800-luvulla. Naisten suorittamien korkeamman asteen 
opintojen yleistyminen oli vuosisadalle tyypillistä muuallakin Euroopassa. 72 
Verrattuna esimerkiksi Ruotsiin, jossa tyttökoulut säilyivät huomattavasti pi-
dempään valtiollisesta koulujärjestelmästä erillisinä yksikköinä, yleistyi tyttöjen 
toisen asteen koulutus Suomessa nopeasti.73 

Vuoden 1843 koulujärjestys oli ensimmäinen, joka määritteli tyttöjen oppi-
koulutusta Suomessa.74 Tyttöjen tuli hakea erivapautta sukupuolestaan mielies-
sään ylioppilaaksi aina vuoteen 1901 saakka, ja vasta vuonna 1915 annettu asetus 
mahdollisti kahdeksanluokkaisia poikalyseoita vastaavien, yhdeksänluokkais-
ten tyttölyseoiden perustamisen.75 Tyttölyseot erosivat poikalyseoista siinä, että 
niiden keskikouluasteet koostuivat kuudesta luokasta, kun poikakouluissa kes-
kikoulua käytiin viisi luokkaa. Koulunkäynnin arveltiin rasittavan ja väsyttävän 
tyttöjä liikaa, millä puolusteltiin tyttöjen vuotta pidempää oppikoulutusta. Op-
pikoulutuksen historiaa tarkastelleessa tutkimuksessa tyttöjen jaksamisesta kan-
nettu huoli ja pidennetty koulutuspolku on tulkittu pyrkimykseksi hillitä tyttöjen 
hakeutumista lukioon ja yliopistoon ja yhdeksi ratkaisuksi pelättyyn ylioppilas-
tulvaan.76   

 
70  Joutsivuo 2010, 155–170; Kaarninen ja Kaarninen 2002, 74–79; Kiuasmaa 1982, 20–21; 

Lagerstam ja Parland-von Essen 2010, 218; Nikander 2011.  
71  Kiuasmaa 1982, 122–129. 
72  Ks. esim. Albisetti, Goodman ja Rogers 2010, 6–7.  
73  Florin ja Johansson 1993, 280–282; Kaarninen 1994, 153; Kyle 1972; Strömberg 211, 

135–136. 
74  Tämä ei kuitenkaan pätenyt Vanhan Suomen alueeseen, jossa pätivät Katariina II:n ja 

Aleksanteri I:n 1700-luvun loppupuolella ja 1800-luvun alussa toteuttamat koulu-uu-
distukset, jotka käsittelivät myös naisten toisen asteen koulutusta. Vanhan Suomen 
ensimmäinen tyttöoppikoulu perustettiin Viipuriin vuonna 1788. Vuoden 1724 ja sitä 
aiemmissa koulujärjestyksissä tarkasteltiin sen sijaan vain poikien koulutusta, ks. Ke-
tonen 1977, 10–11, 18.   

75  Kaarninen 1994, 162–164; Kaarninen 2011, 412–414; Ketonen 1977, 92, 96–107; Salmi-
nen 2002, 32–33, 238–239; Strömberg 138–139. Ensimmäiset naisylioppilaat valmistui-
vat kuitenkin jo 1870-luvulla, ks. esim. Kaarninen 2011, 406–407.  

76  Jauhiainen 2009, 118–122; Kaarninen 1994, 151, 162–164; Ketonen 1977, 17–18, 35, 57, 
107; Saaritsa ja Kaihovaara 2016.  
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Poika- ja tyttökouluissa annettava opetus erosi toisistaan myös sisällöllisesti. 
Ensimmäisten tyttökoulujen oppisisällöissä korostui tapakasvatus ja valmistau-
tuminen tulevan äidin tehtäviin, mikä ei poistunut tyttökoulujen oppisisällöistä 
kokonaan vielä 1900-luvulle tultaessakaan. Vaikka tyttökoulujen opetus läheni 
vuosisadan kuluessa poikakouluissa annettavaa opetusta ja niiden salonkikasva-
tusta alettiin yhä enemmän kritisoida, korostui tyttökouluissa annetussa kasva-
tuksessa edelleen tietty käytännöllisyys tutkimusajalle tultaessa. Tämä näkyi 
muun muassa käsitöiden ja kotitalouden opintoina, jotka puuttuivat kokonaan 
poikakoulujen opintosuunnitelmasta. Tyttökouluissa ei opetettu vastaavasti lati-
naa, poikakoulujen perinteistä oppiainetta.77  

Oppikoulutasoista koulutusta leimasikin pitkään sukupuoleen perustuva 
segregaatio, jota edes ensimmäiset sekä pojille että tytöille tarkoitetut yhteiskou-
lut eivät murtaneet. Vaikka maan ensimmäinen yhteiskoulu, tässäkin tutkimuk-
sessa tarkastelemani Läroverket för gossar och flickor, perustettiin jo vuonna 
1883 Helsinkiin, leimahteli keskustelu sukupuolierityisen kasvatuksen eduista ja 
tarpeellisuudesta ajoittain vielä 1920-luvulla. Tästä huolimatta yhteiskoulut 
yleistyivät nopeasti, ja vuoden 1900 jälkeen perustetut oppikoulut olivat pääasi-
assa yhteiskouluja. Yhteiskoulujen yleistymistä selittää erityisesti niiden edulli-
suus, sillä varsinkaan maaseudulla ei ollut varaa järjestää erillistä oppikoulutusta 
tytöille ja pojille. Yhteiskoulujen opintosuunnitelmat muistuttivat usein ennem-
minkin reaalilyseoita käytännöllisempine painotuksineen, eikä niissä opiskeltu 
esimerkiksi latinaa siinä määrin kuin klassillisissa lyseoissa, joiden opetussuun-
nitelmissa kielellä oli verraten suuri merkitys 1900-luvullakin.78   

Vuosisadan vaihteessa huolta aiheutti ylioppilaiden määrän kasvu, joka 
johtui pääasiassa tyttöjen mutta myös talonpoikien ja kaupungeissa toimineiden 
palvelusmiesten ja pienempää liiketoimintaa harjoittaneiden porvareiden lasten 
nopeasti lisääntyneestä oppikoulunkäynnistä. 1800-luvun alkua leimannut vir-
kamiespula oli kehittynyt ylitarjonnaksi vuosisadan kuluessa. 79 Myös työläis-
taustaisten lasten määrä lisääntyi kouluissa 1800-luvun lopulla, kuten TAU-
LUKKO 1 osoittaa.  
  

 
77  Kaarninen 1994, 151–153, 160–161; Ketonen 1977, 100–109; Salminen 2002, 78–104, 

222–243. Ks. myös LIITE 2.  
78  Hakaste 1992; Jauhiainen 2009; Kaarninen 1994, 150–153, 160–161; Kaarninen 2011, 

411–412; Salminen 2002, 144–156; Strömberg 131–136.  
79  Kaarninen 2011, 409–412; Kiuasmaa 1981, 96–102, 243; Strömberg 211, 137–139. Ks. 

myös LIITE 2.  



31 
 
Taulukko 1  Oppikoululaisten sosiaalinen tausta vuosina 1879–1930 (%)  

  

  
1879–
1880 

1889–
1890 

1899–
1900 

1909–
1910 

1916–
1917 

1918–
1919 

1929–
1930 

Virkamiehet 38 36 29 22 27 25 23 
Suurliikkeenharjoittajat 15 14 11 11 11 8 9 
Käsityöläiset ja pien- 
liikkeenharjoittajat 12 14 16 39 40 42 38 

Kaupunkien työväestö 13 15 17 11 10 9 13 
Suurtilalliset 7 9 9 5 4 5 4 
Pientilalliset 9 8 12 9 7 9 11 
Maaseudun työväki ja 
torpparit 6 4 6 2 1 2 2 

  100 100 100 100 100 100 100 
 
Lähde: Kaarninen 2011, 410; Kiuasmaa 1981, 96–102, 243.  

Osittain vastauksena ylioppilaiden kasvavasta määrästä heränneisiin pelkoihin 
kouluihin perustettiin vuonna 1914 keskikoulututkinto, jonka saattoi ottaa yliop-
pilastutkintoon johtanutta lukiokurssia suorittamatta. Siinä missä yliopistotut-
kinto mahdollisti pääsyn korkeampiin valtionvirkoihin, katsottiin keskikoulutut-
kinto riittäväksi tiettyihin alempiin posti-, tulli- ja rautatielaitoksen virkoihin, joi-
hin oli saatavilla laitoksen sisäistä, osaamista tukevaa ammattiopetusta. Näin 
keskikoulututkinto luotiin lievittämään virkamiesten liikatarjontaa. Keskikoulu-
tutkinto oli aikalaisten näkökulmasta tarpeellinen myös siksi, että vain harva op-
pikoulua käynyt suoritti opintojaan loppuun saakka ja koulun päättäminen lu-
kioluokkia käymättä oli hyvin yleistä jo ennen keskikoulututkinnon virallista-
mista.80  

Naisten ja alempien yhteiskuntaryhmien lisääntyvä koulutus sekä esimer-
kiksi vähittäinen maallistuminen osoittavat, että oppikoulu oli kiinteä ja keskei-
nen osa yhteiskuntaa, joka vähintään heijasteli yhteiskunnassa tapahtuneita 
muutoksia ja kehitystä. Se ei ollut immuuni niille yhteiskuntaa muokanneille ra-
kenteellisille kehityskuluille, joita sen ulkopuolella ja ympärillä tapahtui. Oppi-
koulun voi nähdä pikemminkin yhtenä näiden kehityskulkujen tuottajasta ja 
mahdollistajasta. Se loi mahdollisuuksia niin sosiaalisen kiertoon kuin naisten 
yliopistokoulutuksen yleistymiseen, vaikka tätä kehitystä yritettiin hidastaa esi-
merkiksi keskikouluastetta kehittämällä ja ohjaamalla osa oppilaista käytännöl-
lisemmille aloille.81  

Uusien väestöryhmien tulo oppikouluihin aiheutti myös pelkoa. Oppikou-
luissa opiskeli yhtäkkiä esimerkiksi työläistaustaisia oppilaita, mikä aiheutti 
epäilyksiä oppilaiden kotikasvatuksen kelvollisuudesta ja heidän kyvystään 

 
80  Kaarninen 2011, 410–411; Kiuasmaa 1982, 43–46; Strömberg 2011, 137–139.  
81  Ikonen 2011, 218–232; Kivinen 1988, 26–40; Valtonen 2020, 363–366. 
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käyttäytyä oppikoululaiselta vaaditulla tavalla.82 Työläistaustaisten oppilaiden 
koettiin poikkeavan oppikouluja yhdistäneestä, koulujen perinteisimmille oppi-
lasryhmille sopineesta arvoperustasta, johon uusien oppilasryhmien tulo ei eri-
tyisesti vaikuttanut. Esimerkiksi poikien liikunnanopetusta vuosisadan vaihteen 
pohjoismaisissa oppikouluissa tutkineen Henrik Meinanderin mukaan oppikou-
lut säilyivät yhtenä merkittävimmistä porvarillisten arvojen välittäjistä pitkälle 
1900-luvulle. 83  Oppikoulun yhteentörmäys uusien väestöryhmien kanssa loi 
mahdollisuuden myös konflikteille.  

Oppikoulu säilyi pitkälle 1900-luvulle kuitenkin harvojen etuoikeutena. 
Kuten TAULUKKO 2 osoittaa, kehittyi oppikoulun aloittaneiden osuus kaikista 
11-vuotiaista maltillisesti 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä. Vain 
harva kävi sitä loppuun saakka ja esimerkiksi vuonna 1910 lukion aloitti vain 
noin kolme prosenttia kaikista 16-vuotiaista. Vielä sitäkin harvempi 18-vuotias 
suoritti ylioppilastutkintoa. Sekä oppikoulutus että ylioppilastutkinnon suoritta-
minen yleistyivätkin laajemmassa mittakaavassa vasta toisen maailmansodan 
jälkeen.84  

Taulukko 2  Oppikoulun aloittaneiden 11-vuotiaiden osuus koko ikäluokasta, 1880–1970. 

Vuosi 11-vuotiaat oppikoulun 
aloittaneet % 

1880 42 655 1053 2,47 
1890 52 354 1222 2,33 
1900 55 942 1556 2,78 
1910 66 206 4395 6,64 
1920 76 060 6990 9,19 
1930 55 164 8412 15,25 
1940 62 333 15 580 24,99 
1950 70 751 18 956 26,79 
1960 96 977 37 089 38,25 
1970 98 331 46 233 47,02 

Lähde: Kaarninen 2011, 409. 
 

Innokkuutta oppikoulunkäymiseen vähensi osaltaan sen kalleus. Yhden lapsen 
oppikouluttaminen saattoi vuodessa kustantaa satoja markkoja ja viedä useam-
man prosentin esimerkiksi työläisperheen tuloista. Kuluja muodostui niin kirja-

 
82  Salminen 2002, 224.  
83  Meinander 1994, 42–48. Porvarillisten arvojen merkitys oli määräävä myös esimer-

kiksi ruotsalaisissa oppikouluissa, ks. Backman Pryzt 2014, Florin ja Johansson 1993.  
84  Kaarninen ja Kaarninen 2002, 102–112; Kaarninen 2011, 409; Kiuasmaa 1982, 398–405; 

Kivinen 1988, 51.  
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hankinnoista, ruuasta, kouluvälineistä kuin sopivista vaatteistakin. Myös koulu-
matkat tai majapaikka koulukaupungissa silloin, kun koululaisen perhe asui 
kauempana koulusta, saattoivat tuoda lisäkuluja.85    

Oppikoulunkäynnistä perittiin myös lukukausimaksu. Esimerkiksi tutki-
muksessa tarkastelemissani valtionkouluissa se oli 40 markan luokkaa tutkimus-
jakson alkuvuonna ja nousi noin 45 markkaan vuoteen 1915 mennessä. Tutki-
musjakson viimeisenä vuonna valtionkoulujen lukukausimaksut pyörivät noin 
200 markassa. Yksityiskouluissa lukukausimaksut olivat vielä tätäkin korkeam-
pia. Vuonna 1915 tarkastelemissani yksityiskouluissa opiskeleminen kustansi 
noin 150 markkaa ja vuoteen 1925 mennessä lukukausimaksut olivat nousseet 
noin tuhannen markan tasolle.86 Pelkkä lukukausimaksukin saattoi muodostua 
merkittäväksi kulueräksi erilaisilta suorittavilta aloilta pääasiallisen elantonsa 
saaneiden perheiden kohdalla.87 Työläisperheiden tulot olivat tietenkin sitä suu-
remmat, mitä useampi perheenjäsen teki palkkatyötä. Menoja merkittävämmäksi 
menetykseksi saattoikin osoittautua se, että koulunkäynti vähensi perheen tuloja, 
kun lapsen ei ollut sen vuoksi mahdollista tuoda perheelle varoja omalla työl-
lään.88   

Oppikouluihin ei myöskään otettu ketä tahansa. Niihin päästääkseen oli 
suoriuduttava pääsykokeesta, joka mittasi kokelaan valmiuksia selvitä oppikou-
luissa opetettavista aineista.89 Kyvykkääksi osoittautunut mutta varaton lapsi 
saattoi saada vapaaoppilaspaikan ja opiskella vapautettuna lukukausimaksuista, 
ja köyhemmät vanhemmat oppilaat saattoivat lisäksi rahoittaa koulunkäyntiään 

 
85  Kaarninen ja Kaarninen 2002, 110–112; Kaarninen 2011, 410; Kaihovaara 2011, 50; Ke-

tonen 1977, 92; Saaritsa ja Kaihovaara 2016; Salminen 2002, 213.  
86  Suomen virallinen tilasto (SVT), 9, Oppikoulut. 1905–1925. Yksityiskoulujen osalta 

tässä on esitetty vain vuosien 1915 ja 1925 keskimääräiset koulumaksut, sillä aiem-
pien vuosien maksutietoja ei ole niiden osalta saatavilla. Koulumaksut on laskettu 
jakamalla ”oppilaiden koulumaksut” koulujen vuosittaisella oppilasmäärällä. Vuo-
sien 1915 ja 1925 osalta maksut olivat hieman tässä esitettyä suuremmat, sillä kou-
luissa opiskeli lukukausimaksuista vapautettuja vapaaoppilaita, joita ei ole otettu 
huomioon laskelmissa. SVT, 9, Oppikoulut. 1905–1925. Tarkastelluista yksityiskou-
luista Tampereen suomalainen tyttökoulu teki lisäksi pienen poikkeuksen, sillä sen 
lukukausimaksut jäivät alle 100 markkaan lukuvuonna 1915–1916. Keskimääräistä 
alhaisemmat koulumaksut olivat yksityisten tyttökoulujen kohdalla tyypillisiä ja 
koulujen lukukausimaksuissa oli jonkin verran hajontaa. Ks. myös esim. Kaihovaara 
2011, 50.  

87  Esimerkiksi maataloustyöväen keskimääräinen päiväpalkka oli noin 2,20 markkaa 
vuonna 1905, 3,35 markkaa vuonna 1915 ja 30,90 markkaa vuonna 1925. Metalliteolli-
suuden työntekijä tienasi puolestaan keskimäärin noin 0,4 markkaa tunnissa vuonna 
1913. Vuonna 1925 metalliteollisuuden työntekijän keskimääräinen tuntipalkka oli 
noussut 5,6 markan tasolle. Palkkaan vaikutti esimerkiksi työntekijän sukupuoli ja 
maataloustöissä vuodenaika. Tässä esitetyt luvut ovat miesten keskimääräisiä tunti-
palkkoja. Ks. Vattula 1983, 407, 415. 

88  Kaihovaara 2011, 50–51; Saaritsa ja Kaihovaara 2016, 80–88. Lasten tehdastyötä ra-
joitti vuonna 1889 voimaan tullut laki, joka kielsi alle 12-vuotiaiden tehdastyön ja 
määräsi 12–14-vuotiaiden lasten työpäivien enimmäispituudeksi seitsemän tuntia. 
Myös lasten yötyö kiellettiin. Maaseudulla lasten työpanos saattoi paikoitellen ja var-
sinkin pientiloilla olla suurikin vielä pitkälle 1900-luvulle, ks. Rahikainen 2019, 152–
158.  

89  Kiuasmaa 1982, 46–48.  
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toimien tukiopettajina muille oppilaille. Vähemmän varakkaasta perheestä läh-
teneiltä oppilailta vaadittiin kuitenkin keskimääräistä enemmän niin lahjak-
kuutta kuin sitkeyttäkin koulussa menestymiseen.90 

Minkäänlaiseksi koko kansan kouluksi oppikoulu ei vielä 1900-luvun 
alussa muotoutunut, jos siitä sellaista ylipäätään missään vaiheessa tuli. Suurin 
osa suomalaisista sai oppinsa kansakoulussa, jos kouluun ylipäätään lähti. Var-
sinkin kaupungistuneilla alueilla kansakoululuokkien käyminen oli tullut varsin 
yleiseksi jo ennen vuonna 1921 Suomessa toteutettu oppivelvollisuutta91, jonka 
säätämisen myötä koulunkäynti alkoi yleistyä laajemminkin. Kaksijakoisuus ku-
vaa kuitenkin hyvin suomalaista 1900-luvun alun koulujärjestelmää, vaikka sitä 
yritettiin purkaa jo tarkasteltavalla aikavälillä. 1920-luvulla käytiin keskustelua 
kansakoulun muuttamisesta kokonaan oppikoulun pohjakouluksi. Todellisuu-
dessa järjestelmän kahtiajakoisuus säilyi aina 1970-luvulla toteutuneeseen perus-
koulu-uudistukseen saakka.92 

Voidaan kuitenkin todeta, että oppikoulu oli 1800-luvun lopulla ollut mo-
nenlaisten muutosten kohteena, eikä oppikoulun käynnin yleistyminen uusien 
väestöryhmien piirissä ollut muutoksista vähäisin.  Oppikoulutukseen ja suoma-
laiseen koulujärjestelmään laajemminkin 1800-luvulla kohdistuneet muutospai-
neet olivat samalla osa laajempia kehityskulkuja. Massakoulutuksen yleistymi-
nen oli vuosisadalle tyypillistä eurooppalaisessa ja laajemminkin länsimaisessa 
kontekstissa. Koulutuksen yleistymisessä agraarinen Suomi kulki muiden länsi-
maiden jäljessä. Massakoulutuksen yleistymistä eri maissa tarkastelleen Peter 
Lindertin mukaan vuonna 1880 tuhannesta 5–14-vuotiaasta suomalaislapsesta 
vain 68 aloitti koulun. Ruotsissa vastaava luku oli 705, Iso-Britanniassa 549 ja esi-
merkiksi Yhdysvalloissa 906. Vielä 1930-luvun alussa Suomi tuli tässä suhteessa 
monen verrokkimaan jäljessä, vaikka koulun aloittaneiden osuus oli jo noussut 
582:n.93 

1.4 Ajallinen rajaus ja tutkittavat koulut 

Tutkimuksessani tarkastelen suomalaisten 1900-luvun alun oppikoulujen ran-
gaistuskäytänteitä. Perinteisesti lähinnä virkamiesten poikia kasvattaneet oppi-
koulut olivat tuolloin monien muutosten kohteena, kun niin naisten kuin alem-
pien sosiaaliryhmienkin oppikoulutus yleistyi. Koulujen muuttuva tilanne tekee 
niistä erityisen mielenkiintoisen tutkimuskohteen, kun tutkimuksessa voi tarkas-
tella miten muutokset ja uudet tilanteet vaikuttivat koulujen arkikäytänteisiin. 

 
90  Kiuasmaa 1982, 497–498.  
91  Oppivelvollisuuden säätämisessä Suomi noudatti monen muun länsimaan esimerk-

kiä. Muiden muassa Ruotsissa ja Norjassa se oli toteutettu osittain jo 1800-luvun en-
simmäisellä puoliskolla. Tuomaala 2011, 96.  

92  Ahonen 2003, 141–157; Tuomaala 2003, 75; Tuomaala 2011, 106–110; Valtonen 2020, 
355–359.  

93  Lindert 2004, 91–93. Koulutuksen yleistymisestä Suomessa 1800-luvulla ks. myös 
Valtonen 2020.  
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Muuttuvan oppilasrakenteen ja oppikoulutuksen yleistymisen myötä oppikou-
luille alettiin luoda paineita myös kansalaissivistyksen tarjoajina, mikä korostaa 
niiden merkitystä suomalaisen kansalaisyhteiskunnan rakentamisessa. Oppi-
koulut tähtäsivät edelleen lähinnä uusien virkamiesten tuottamiseen ja rajaa-
malla tutkimuksen niiden käytänteiden tarkasteluun voin perehtyä myös siihen, 
millaisille arvoille virkamieskoulutus ja eliitin kasvatus Suomessa pohjautui.94  

Tutkimuksen tarkemmassa rajauksessa olen huomioinut seuraavat ehdot: 
aikarajaus, erilaiset aikakaudella toimineet oppikoulutyypit ja niiden rahoitus 
sekä tutkittavien oppikoulujen kielellinen, sosiaalinen ja maantieteellinen jakau-
tuminen. Aikarajauksessa huomioin aikakaudella tapahtuneet yhteiskunnalliset 
muutokset ja niiden mahdolliset vaikutukset tutkittujen oppikoulujen rangais-
tuskäytänteisiin. Autonomian kauden loppupuolella myös näkemykset koulujen 
kurikäytänteistä ja rangaistuksista jyrkentyivät. 95  Yhteiskunnallisissa oloissa 
sekä koulujen kurissa ja siitä käydyssä keskustelussa tapahtuneet muutokset 
huomioiden tutkimukseni rajautuu vuosiin 1905–1925. Tuolloin suomalaisessa 
yhteiskunnassa käytiin läpi useita suuria muutoksia, joiden voi olettaa vaikutta-
neen myös oppikoulujen arkeen ja kuriin. Aikarajauksen alkupäätä leimasi niin 
suurlakko kuin venäläistämiskaudetkin, jotka aiemman tutkimuksen mukaan 
näkyivät oppikouluissa orastavana poliittisena liikehdintänä ja muuttuvina 
opintosuunnitelmina.96  

Samalla kahdenkymmenen vuoden aikajänne on riittävän pitkä niiden vai-
kutusten tarkasteluun, joita 1910-luvulla osassa tutkimistani kouluista toteute-
tulla, oppilaiden itsehallintokokeilulla rangaistuskäytänteisiin oli.97 Suurempien, 
1900-luvun alkupuoliskolla varsin hitaasti toteutuneiden pedagogisten mullis-
tusten vaikutusten yksityiskohtaisempaan analysointiin kahdenkymmenen vuo-
den ajanjakso ei riitä, mutta aikajänteen pidentäminen suuntaan tai toiseen olisi 
yhdessä tutkimuksessa haastavaa. Tarkastelemani 20 vuoden mittainen aika-
jänne mahdollistaa lisäksi useampaa oppikoulua koskevan aineiston koonnin ja 
analysoinnin, jolloin voin tarkastella eroja ja muutoksia paitsi ajassa, myös erito-
ten erilaista pedagogiikkaa painottaneiden koulujen välillä. Totesin jo pro gradu 
-tutkielmassani, että kuri oli erilaista erilaisissa koulutyypeissä ja varsinkin tyttö- 
ja poikaoppikoulujen kurikäytänteet poikkesivat suuresti toisistaan, minkä 
vuoksi useamman koulun käytänteiden tarkastelu kannattaa myös tässä tutki-
muksessa. 98 Huomioimalla useammassa oppikoulussa toteutuneet rangaistus-
käytänteet pystyn vertailemaan erilaisten koulujen käytänteitä toisiinsa ja tuot-
tamaan laajemman kuvan tarkasteltavana olevasta ilmiöstä.  

 
94  Oppikoulun aloittaneiden osuus kaikista 11-vuotiaista oli kuitenkin vain noin kuusi 

prosenttia vielä vuonna 1910, ja lukion aloittaneista 16-vuotiaista noin kolme pro-
senttia Kaarninen ja Kaarninen 2002, 102–112; Kaarninen 2011, 409.  

95  Salminen 2002, 222–233. 
96  Salminen 2002, 222–233.  
97  Tutkituista kouluista oppilaiden itsehallintaa toteutettiin ainakin Helsingin normaali-

lyseossa ja Vaasan lyseossa, ks. Rapila 1980, 260; Waltari 1937, 52.  
98  Puranen 2015.  
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Valitsemani aikarajaus mahdollistaa erityisesti ajanjakson keskivaiheille 
sattuvan sisällissodan merkitysten tutkimisen. On luultavaa, että sodalla oli vai-
kutuksensa myös tutkittujen koulujen rangaistuskäytänteisiin, sillä niiden oppi-
laista ja opettajista moni osallistui jopa suoriin sotatoimiin.99 Aiemman tutki-
muksen mukaan oppikoulut sitoutuivat sisällissodan seurauksena entistäkin tii-
viimmin porvarilliseen maailmankatsomukseen, mikä edelleen korostaa sodan 
vaikutusten tarkastelun merkitystä. Oppikoulujen arvot muuttuivat sodan ai-
heuttaman pettymyksen myötä aiempaa konservatiivisemmiksi, kun usko yksi-
löön ja demokratiaan heikkeni. 100  Rajaankin tarkastelun ulottumaan riittävän 
kauaksi sisällissodasta, vuoteen 1925 saakka. Lisäksi 1920-luvun puoliväliin 
mennessä kansan eheyttämispolitiikka oli alkanut esimerkiksi oppivelvollisuu-
den säätämisellä, ja sodan räikeimmät arvet alkoivat hiljalleen paikkautua, 
vaikka sen jakolinjat tunnistettiin pitkään tämän jälkeenkin.101 

Vuosisadan vaihteen oppikoululaisten määrän kasvu näkyi luonnollisesti 
myös oppikoulujen määrän nousuna. Siinä missä 1870-luvun alussa Suomessa 
toiminnassa olleiden oppikoulujen määrä jäi alle kahdeksaankymmeneen, oli nii-
den määrä kohonnut vuoteen 1910 mennessä jo liki 140:en.102 Näistä 1900-luvun 
alussa toiminnassa olleista kouluista olen valinnut tutkimukseen mukaan sellai-
sia, jotka edustivat eriävin tavoin aikansa oppilaitoksia. Tutkimuksessa on mu-
kana yhteensä seitsemän oppikoulua, joista kolme oli poika-, kaksi tyttö- ja kaksi 
yhteiskouluja. TAULUKOSSA 3 on nähtävillä tutkimukseen mukaan valittujen 
koulujen perustiedot ja erot. Taulukko sisältää tiedot myös kouluista tutkimus-
ajalla käytetyistä nimistä.  

 
99  Sotaan osallistuneiden oppikoululaisten tarkka määrä ei ole tiedossa, Kiuasmaa 1982, 

147–149. Sisällissodassa kaatuneiden keski-ikä oli kuitenkin verraten alhainen ja mo-
net kaatuneista olivat oppikouluikäisiä, ks. Roselius 2006, 23–25; Tikka 2006, 25–30. 
Tutkituissa kouluissa sotaan osallistui etenkin Tampereen ja Vaasan lyseoiden oppi-
laita, ks. esim. Heiniö 1934, Koivusalo 1930.   

100  Salminen 2002, 262–265.  
101  Ks. esim. Tuomaala 2011, Tikka 2006.  
102  Kaarninen 2011, 412.  



Taulukko 3  Tutkitut koulut. 
 

 
Lähde: Tutkittujen koulujen historiikit.  
 
 

Koulu  Perustamisvuosi Koulumuoto/noudatettu  
opetuskaava Rahoitustyyppi Oppilasmäärä  

keskimäärin/vuosi 
Rangaistuskirja 
kattaa vuodet 

Helsingin suomalainen nor-
maalilysee/normaalilyseo  1867   klassillinen lyseo, reaalilinja 

vuodesta 1906  
valtionkoulu 

 
529   1905–1923 

Svenska flicklyceet i Helsing-
fors/Svenska fruntimmersko-
lan i Helsingfors 

1844   tyttökoulu, tyttölyseoksi 
vuonna 1919 

  

valtionkoulu 

  

544   1908–1925  

Helsingfors läroverk för gossar 
och flickor/ Läroverket för gos-
sar och flickor i Helsingfors 

1883   yhteiskoulu 
  

yksityiskoulu 
  

324   1905–1925 

Tampereen reaalilyseo/Tampe-
reen lyseo 1884   reaalilyseo, linjajakoiseksi  

lyseoksi vuonna 1914   
valtionkoulu 

  
320   1905–1925 

Tampereen suomalainen tyttö-
koulu/Tampereen tyttölyseo 1883   tyttökoulu, tyttölyseoksi 

vuonna 1918 
  

yksityiskoulu, 
valtion haltuun 
vuonna 1918 

  

461   1905–1925 

Vaasan reaalilyseo/Vaasan 
suomalainen lyseo 1880   reaalilyseo, linjajakoiseksi 

lyseoksi vuonna 1914 
  

valtionkoulu 
  

217   1905–1925 

Vasa svenska samskola  1907   yhteiskoulu   yksityiskoulu   193   1907–1925 



Tutkittavia kouluja tarkasteltaessa on huomioitava, etten käyttänyt niiden valin-
nassa satunnaisotantaa. Tilastotieteellisesti tämä tarkoittaa sitä, etteivät tutki-
muksen tulokset ole yleistettävissä koko olemassa olleeseen oppikoulupopulaa-
tioon. Yleistettävyys ei kuitenkaan ole tutkimukseni ensisijainen päämäärä. Tut-
kimukseen mukaan valitsemani koulut mahdollistavat niissä toteutuneiden ran-
gaistuskäytänteiden keskinäisen ja ristikkäisen vertailun, asettamieni tutkimus-
tavoitteiden mukaisesti. Tutkittavat koulut olivat eri ikäisiä toisten omatessa pi-
demmät, toisten lyhemmät perinteet myös rangaistuskäytänteiden suhteen. Kou-
lut poikkesivat myös kooltaan, kun eri paikkakunnilla sijainneiden koulujen op-
pilasmäärät vaihtelivat (TAULUKKO 3). 

Huomioin koulujen valinnassa myös sen, että vuosisadan vaihteessa uusia 
kouluja perustettiin erityisesti yksityisin varoin. Yksityiskouluilla oli usein 
enemmän valtaa päättää opetuksensa sisällöistä ja antamansa kasvatuksen läh-
tökodista, vaikka oppikoulujen opintosuunnitelmia pyrittiin 1900-luvun alussa 
harmonisoimaan. Tutkimuksen ulottaminen sekä valtion että yksityiskouluihin 
mahdollistaa niiden käytänteiden keskinäisen vertailun. Yksityisten koulujen 
osuus erityisesti uusista tyttö- ja yhteiskouluista oli korkea, ja naisten oppikou-
lunkäynti yleistyikin suurelta osin niiden perustamisen myötä.103 Tutkimuksessa 
mukana olevista tyttökouluista toinen sekä kaikki kolme poikakoulua olivat val-
tion omistuksessa koko tutkimusjakson. Myös toisesta tyttökoulusta tuli valtion-
koulu 1910-luvun lopulla. Kaksi tutkittavaa yhteiskoulua olivat sen sijaan yksi-
tyisessä omistuksessa koko tutkimusajan, mikä olikin niiden kohdalla tyypilli-
sempää.104  

Varsinkin kaupungeissa sijanneiden valtion- ja yksityiskoulujen välillä oli 
eroja lisäksi lukukausimaksuissa, jotka yksityiskouluissa olivat usein suuremmat. 
Erot kustannuksissa johtivat siihen, että koulut poikkesivat toisistaan myös 
niissä opiskelleiden oppilaiden sosiaalisen taustan perusteella. Alemman sosiaa-
lisen taustan omanneiden oppilaiden määrä korostui erityisesti kaupunkien val-
tionkouluissa ja maaseudun yksityiskouluissa.105 Tämä pätee myös tutkimuk-
seen mukaan valitsemieni, kaupungeissa sijanneiden koulujen kohdalla, joiden 
rangaistuskäytänteisiin keskityn työn hallittavuuden vuoksi, samalla rajaten 
maaseudulla sijainneet oppikoulut tarkastelun ulkopuolelle. Siinä missä tutki-
mieni yksityisten yhteiskoulujen oppilasrakenne oli jopa yläluokkainen, opiskeli 
tutkimuksessa mukana olleissa valtion tyttö- ja poikakouluissa verraten paljon 
alemman sosiaalisen ja esimerkiksi työläistaustan omanneita oppilaita. Varsinkin 
tutkimissani valtionkouluissa opiskeli myös paljon talonpoikaistaustaisia oppi-
laita. Maaseudun ja urbaanimpien alueiden väliset erot ja mahdolliset jännitteet 
tulevat tutkimuksessani huomioiduiksi heidän kauttaan.106  

 
103  Kiuasmaa 1982, 31–37; Salminen 2002, 204–214. Yksityiskoulu ei kuitenkaan ollut sy-

nonyymi yhteis- tai tyttökouluille. Erityisesti 1920-luvulla yhteiskouluja alettiin pe-
rustaa myös valtion varoin. Ks. esim. Kiuasmaa 1982, Salminen 2002.  

104  Ks. tutkittavista kouluista ja niiden rahoituksen muuttumisesta lisää esim. Suomen 
virallinen tilasto (SVT), 9, Oppikoulut. 1905–1925. Salminen 2002, 118–124, 200–211. 

105  Kiuasmaa 1982, 31–40; Salminen 2002, 118–124, 144–156, 211–222.  
106  Ks. tutkittavista kouluista ja niiden oppilasrakenteen kehittymisestä lisää esim. SVT, 

9, Oppikoulut. 1905–1925.  



39 
 

Koulutuksen 1800-luvulla toteutunutta maallistumista seurasi myös poika-
oppikoulujen oppisisältöjen muuttuminen ja kehittyminen. 1800-luvun alussa 
edelleen toiminnassa olleissa triviaalikouluissa opiskeltiin ennen kaikkea klassi-
sia kieliä eli latinaa ja kreikkaa, mutta vuosisadan kuluessa luonnontieteellisten 
sekä matemaattisten aineiden, taito- ja taideaineiden sekä ”uudempien” kielien 
oppimäärät kasvoivat. Vuonna 1883 annetulla asetuksella poikakoulut jaettiin 
edelleen klassillisiin ja reaalilyseoihin, ja käytännöllisempien aineiden opinnot 
korostuivat erityisesti jälkimmäisten lukusuunnitelmissa. Latinan osuus säilyi 
verraten korkeana klassillisten lyseoiden viikkotuntimäärissä läpi tässä tutki-
muksessa tarkastellun ajanjakson. Vuodesta 1914 eteenpäin sen opiskelua oli 
mahdollista painottaa myös linjajakoisiksi lyseoiksi muutettujen reaalilyseoiden 
klassisella linjalla, joista löytyi edelleen myös matemaattisemmin painottunut re-
aalilinja.107  

Tutkimistani poikakouluista kaksi oli reaalilyseoita, jotka muuttuivat linja-
jakoisiksi lyseoiksi vuoden 1914 uudistuksen myötä. Lisäksi tarkastelen Helsin-
gissä toiminutta normaalilyseota, joka poikkesi kahdesta muusta poikakoulusta 
noudattaessaan klassista lukusuunnitelmaa. Normaalilyseoonkin perustettiin re-
aalilinja vuoden 1906 uudistuksen myötä, joka vaati sitä maassa toimineilta nor-
maalikouluilta. 108  Normaalilyseo toimi myös opetusharjoittelukouluna, joten 
tutkimuksessani on mahdollista tarkastella niitäkin eroja, joita harjoittelukoulun 
ja muiden koulujen välillä mahdollisesti oli.109 

Oppikoulutuksessa 1800-luvulla tapahtuneille muutoksille leimallista oli 
myös koulutuksen suomalaistuminen. Vuosisadan puoliväliin saakka oppikou-
lutusta oli saanut vain ruotsiksi, mutta suomenkielisten oppikoulujen määrä 
ohitti ruotsinkielisten määrän jo vuosisadan taitteeseen mennessä.110 Otan kieli-
olosuhteet huomioon tutkittavien koulujen valinnassa, joista neljä oli suomen- ja 
kolme ruotsinkielisiä.  

Tutkimieni koulujen valintaa määrittää edellä mainittujen seikkojen lisäksi 
aineisto. Tutkimukseeni on mahdollista ottaa mukaan vain sellaisia kouluja, 
joissa tutkimuksessa olevalla ajalla pidettiin koulun arkistossa säilynyttä rangais-
tuskirjaa. Rangaistuskirjat muodostavat tutkimukseni merkittävimmän lähteen 
ja niihin tehtyjen merkintöjen keskinäinen ja ristikkäinen vertailu tutkimuksessa 
tehtävän analyysin rungon. Tutkimus ei näin ollen onnistu kuin sellaisten kou-
lujen osalta, joiden arkistoissa tutkimusajalla pidetyt rangaistuskirjat ovat säily-
neet näihin päiviin saakka.  

Maantieteellisesti tutkimukseni rajautuu Helsingissä, Tampereella ja Vaa-
sassa sijainneiden oppikoulujen rangaistuskäytänteisiin. Kaikissa tutkimuksessa 

 
107  Kiuasmaa 1982, 24–26, 55–62, 67–69, 202–207, 628–635. Lisäksi kaikissa oppikoulutyy-

peissä lisättiin erityisesti venäjän kielen viikkotuntimääriä tuntuvasti vuosisadan 
vaihteen venäläistämiskausilla, eikä ilmiö jäänyt tuntemattomaksi oppikouluissa-
kaan, ks. Kiuasmaa 1982. 

108  Kiuasmaa 1982, 69–71. Tutkittavien lyseoiden opetussuunnitelmien ja rakenteiden 
muutoksista tutkimuksessa olevalla aikavälillä ks. esim. Lehtikanto 1980, Koukkula 
1984, Waltari 1937.   

109  Opetusharjoittelukouluista ja niiden kehityksestä sekä historiasta ks. esim. Haikari ja 
Kotilainen 2016, Heinonen 1987, Kiuasmaa 1982, 69–71, 155–160.  

110  Kiuasmaa 1982, 83–84; Strömberg 2011, 123–128, 164–174.  
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mukana olevissa kaupungeista sijaitsi useampi toiminnassa ollut oppikoulu, joi-
den arkistossa on säilynyt tutkittavalta ajalta peräisin oleva rangaistuskirja. Kau-
pungit ja niissä sijainneet koulut olivat myös keskenään erilaisia. Suuriruhtinas-
kunnan ja vuonna 1917 itsenäistyneen maan pääkaupunkina toimineen Helsin-
gin lisäksi tarkastelen Tamperetta ja Vaasaa, jotka toimivat alueidensa koulutuk-
sellisina keskuksina vetäen opiskelijoita myös niitä ympäröineeltä maaseu-
dulta. 111  Lisäksi sisällissota vaikutti näissä kaupungeissa eriävin tavoin, sillä 
siinä missä Helsinki ja Tampere tulivat pommitetuiksi, säästyi Vaasa suoralta so-
dankäynniltä. Tutkimuksessa onkin mahdollista tarkastella, poikkesivatko so-
dan vaikutukset erilaisissa kaupungeissa toimineissa kouluissa tosistaan. 

1.5 Tutkimuslähteet ja -metodit 

Lähteet 

Tutkimukseni päälähteen muodostavat tutkituissa kouluissa ylläpidetyt rangais-
tuskirjat. Ne toimivat rangaistuskäytänteiden kirjanpidollisena ja hallinnollisena 
välineenä ja niitä ylläpitivät kouluissa toimineet opettajat. Rangaistuskirjojen 
muodot vaihtelevat jonkin verran erilaisten koulujen välillä, mutta pääsääntöi-
sesti ne sisältävät seuraavat tiedot: rangaistuksen antamisen päivämäärä, ran-
gaistuksen saaneen oppilaan nimi, koululuokka, teko, jonka vuoksi rangaistus 
annettiin, rangaistus ja sen mahdollinen kesto sekä rangaistuksen antaneen ja 
mahdollisesti valvoneen opettajan nimi ja rangaistuksen suorittamisen päivä-
määrä. Rangaistuskirjat mahdollistavat sen analysoinnin, millaisia rangaistus-
menetelmiä kouluissa käytettiin ja millaisista rikkeistä rangaistuksia sai. Ne 
mahdollistavat niitä toimijoita määrittäneiden ominaisuuksien tutkimisen, jotka 
olivat rangaistuskäytänteiden kohteena tai toteuttajina.  

Kuten luvusta 1.1 voi päätellä, on rangaistuskirja-aineistoa hyödynnetty 
tutkimuksessa vain harvoin. Kyösti Kiuasmaa kuvaa rangaistuskirjojen sisältöjä 
tiiviisti oppikoulujen historiaa tarkastelevassa teoksessaan.112 Myös joitakin ran-
gaistuskirjoja hyödyntäviä pro gradu -tutkielmia on kirjoitettu.113 Rangaistuskir-
joja vastaavaa aineistoa ei ole juurikaan hyödynnetty kansainvälisessä tutkimuk-
sessakaan, sikäli kuin tällaista lähdeaineistoa muualta edes löytyy. On olemassa 
viitteitä, joiden perusteella vastaavia dokumentteja löytyy esimerkiksi brittiläis-
ten koulujen arkistoista, vaikkei niitäkään ole erityisen laajalti tutkimuksessa 
hyödynnetty.114  

Kuten edellisessä luvussa totesin, ei rangaistuskirjaa ole säilynyt kaikkien 
suomalaisten oppikoulujenkaan arkistoissa. Rangaistuskirjojen tausta onkin hie-

 
111  Tutkittavien koulujen oppilaiden taustoista ja kotien sijainneista kouluihin nähden 

ks. SVT, 9, Oppikoulut. 1905–1925. Ks. myös tutkittavien koulujen historiikit asiaan 
liittyen.    

112  Kiuasmaa 1982, 122–129.  
113  Ks. Huttunen 2006, Kiviniitty 2017, Puranen 2015, Ruuskanen 2015. 
114  Ks. Ydesen 2016 esimerkiksi tutkimuksesta, jossa hyödynnetään rangaistuskirjoja.  
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man epäselvä. Rangaistuskirjoja ylläpidettiin osin koulujen käytänteitä määritel-
leen lainsäädännön asettamien vaatimusten vuoksi. Oppikoulujen rangaistus-
käytänteitä edelleen määritelleen vuoden 1872 koulujärjestyksen 42. pykälässä 
todetaan seuraavasti:  

Tapahtunut ojennus on ynnä rikostyön kanssa heti kirjoitettava niin hyvin siihen dia-
rioon, jota säädyn kaavan mukaan kutakin luokkaa varten pidetään, kuin myös siihen 
päiväkirjaan, jolla oppilaan tulee olla varustettuna; ja on rangaistu velkapää joka kerta 
näyttämään tämän kirjansa vanhemmille, holhumiehelle tahi kuraatorille sekä niiden 
päällekirjoittamana sen perästä esiin tuomaan luokanjohtajalle.115  

Järjestyksessä ei siis suoraan mainita, että kouluissa olisi tullut ylläpitää varsi-
naista rangaistuskirjaa, mutta siinä kehotetaan kirjaamaan ylös annetut rangais-
tukset ja ilmenneet rikkeet. Kuten TAULUKOSTA 3 ilmenee, ei rangaistuskirjoja 
täysin säännönmukaisesti pidetty tai niitä ei ole kaikilta vuosilta säilynyt tutki-
mukseen mukaan valitsemiltani kouluiltakaan.116 Rangaistuskirjojen tai vastaa-
vien koulupäivien tapahtumia kuvaavien päiväkirjojen ylläpitoon oli kehottanut 
myös Jyväskylän seminaarin johtajana, ja kansakoulujen ylitarkastajana toiminut 
Uno Cygnaeus (1818–1888), ja niitä pidettiin yleisesti hyödyllisenä välineenä op-
pilaiden arvioinnissa.117 Rangaistuskirjojen voikin todeta muodostaneen yhden 
osasen koulujen kurinpitojärjestelmästä, mikä korostaa niiden merkittävyyttä 
koulujen tarjoamassa kasvatuksessa. 

Kyösti Kiuasmaa huomauttaakin, että rangaistuskirjat toimivat usein pelot-
teena itsessään, eivätkä oppilaat lähtökohtaisesti halunneet, tai heidän ei olisi ai-
nakaan tullut haluta nimiään kirjattavan niihin. Annettujen rangaistusten voikin 
olettaa tuottaneen myös häpeää, jota niistä tehtyjen rangaistuskirjamerkintöjen ja 
täten syntyneiden muistijälkien voi kuvitella vahvistaneen.118 Yltä löytyvä vuo-
den 1872 koulujärjestyksen 42. pykälä osoittaa lisäksi, että annetusta rangaistuk-
sesta tuli lähettää tieto myös sen saaneen oppilaan vanhemmille tai huoltajille. 
Rangaistuskäytänteet koskivat täten myös heitä. Kun tieto oppilaalle huonon 
käytöksen vuoksi annetusta rangaistuksesta kulkeutui oppilaan kotiin, voi sen 
olettaa tuottaneen mahdollista häpeää myös hänen perheelleen.  

Rangaistuskirjat eivät kuitenkaan anna täydellistä kuvaa menneisyyden 
koulujen arjesta. Niihin merkattiin todennäköisesti sellaiset rangaistukset, jotka 
koettiin kirjanpidon arvoisiksi. Esimerkiksi koulutunnin aikana suorana reak-
tiona oppilaan tekemisiin annettujen, monesti hieman lempeämpien rangaistus-
keinojen voi olettaa jääneen usein merkkaamatta. Myöskään se opettajan luoma 
rankaiseva katse, josta aikakauden kasvatusajattelijat puhuivat ja jonka käyttöä 
oppilaiden ojentamisessa he erityisesti suosittelivat, ei kirjojen sivuilta välity.119 
Rangaistuskirjojen avulla voidaan kuitenkin arvioida, missä määrin rankaiseva 

 
115  Annettu rangaistus tuli merkitä koulun omaan rangaistuskirjaan ja lisäksi oppilaan 

rangaistusvihkoon, jonka oppilas oli velvollinen näyttämään kotonaan. Ks. Suomen 
Asetuskokoelma 26/1872, 42§. 

116  Ks. TAULUKKO 3 sivulla 37.  
117  Ojakangas 1998, 68–69.  
118  Kiuasmaa 1982, 122–125.  
119  Ojakangas 1998, 37–39; Puranen ja Roitto 2018, 73–74. 
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katse riitti kurin ylläpidon menetelmäksi ja kuinka usein opettajat turvautuivat 
ankarampiin rankaisumetodeihin. 

Myös koululakia jollain tavalla rikkoneiden rangaistusten voi olettaa jää-
neen rangaistuskirjoista pois. Ne olivat virallisia dokumentteja, joita seurasivat 
kouluissa vierailleet ja niiden käytänteitä valvoneet kouluylihallituksen tarkas-
tajat.120 On luultavaa, ettei rangaistuskirjoihin merkitty esimerkiksi mahdollisia 
laittomia rangaistusmuotoja, kuten ruumiillista kuritusta, jota ei ollut sallittua 
antaa ilman oppilaan huoltajalta saatua nimenomaista lupaa.121 Koulut saattoi-
vat saada myös moitteita esimerkiksi puutteellisista rangaistuskirjamerkinnöistä 
tai vaikkapa oppilaiden tekemistä liiallisista rikkeistä. Rangaistuskirjoihin tehdyt 
merkinnät toimivatkin eräänlaisena todisteena koulujen kurikäytänteiden ta-
sosta.122  

Rangaistuskirjojen virallinen luonne tuo esiin sen, ettei niihin välttämättä 
kirjattu koulujen kannalta epämieluisia ja kouluja jollain tavalla kyseenalaiseen 
valoon saattaneita tapauksia. Rangaistuskirjojen voi katsoa rinnastuvan muihin 
tiettyjä tarkoitusperiä varten luotuihin hallinnollisiin dokumentteihin, joita tulisi 
aina tulkita lähdekritiikkiä harjoittaen. Tällaisten dokumenttien sisällöt on aina 
laadittu tiettyyn, dokumenttien luomisen kannalta tähdelliseen narratiiviin sopi-
viksi, joka tulee tunnistaa dokumentteja luettaessa.123  

Rangaistuskirjat eivät täten ole ongelmaton historiantutkimuksen lähde, 
eikä niiden voi ajatella kertovan koko totuutta tutkituissa kouluissa toteutuneista 
rangaistuskäytänteistä. Samalla rangaistuskirjojen virallinen ja hallinnollinen 
luonne tekee niistä jossain määrin luotettavampia. Kun opettajat huolehtivat tar-
kasti niiden ylläpidosta on luultavaa, ettei rangaistuskirjoihin tehty juuri ylimää-
räisiä merkintöjä. Poikkeamat olisi huomattu myös koulutarkastuksissa.124 Ran-
gaistuskirjat toimivat myös koulun sisäisenä kirjanpidollisena välineenä ja nii-
den kautta saatettiin varmistaa esimerkiksi, että kerran viikossa järjestettyyn 
jälki-istuntoon määrätyt oppilaat todella suorittivat rangaistuksensa.125 Rangais-
tuskirjojen hallinnollisen luonteen vuoksi niiden voi olettaa antavan verraten 
luotettavan kuvan varsinkin niiden rangaistusten käytöstä, jotka vaativat kirjan-
pidollisia toimia.  

Rangaistuskirjoissa oli koulujen välillä myös eroja. Varsinkin tyttökoulujen 
rangaistuskirjat poikkesivat muiden koulujen varsinaisista rangaistusluetteloista. 
Siinä missä poika- ja yhteiskoulujen rangaistuskirjoihin kirjattiin vain niukasti 

 
120  Puranen 2015, 16. Ks. opettajavalvonnasta ja koulutarkastuksista myös esim. Kiuas-

maa 1982, 197–200; Rantala 2011b. Esimerkiksi Tampereen suomalaisessa tyttökou-
lussa tarkastuksia tehtiin 1910-luvulla yhteensä neljä. Kaikista tarkastuksista ei kui-
tenkaan ole säilynyt dokumentteja. Ks. Tampereen tyttölyseon 50-vuotis muistojul-
kaisu, 46. Ks. myös HKA TTLA Cb:1 tarkastuspöytäkirjat. 

121  Suomen Asetuskokoelma 26/1872, 40 §.  
122  Puranen ja Roitto, 72–74; Puranen 2015, 31; Salminen 2002, 231. 
123  Ks. hallinnollisten aineistojen käytössä historiantutkimuksessa esim. Vehkalahti 

2008, 20–22.  
124  Puranen ja Roitto 2018, 72–74.  
125  Vuoden 1872 koulujärjestyksen mukaan kouluissa tuli järjestää jälki-istunto aina kou-

luviikon päätteeksi lauantaina. Näin toimittiin myös tutkituissa kouluissa. Ks. Suo-
men Asetuskokoelma 26/1872, 39–40 §. 
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tietoa sattuneesta rangaistustapauksessa, kuvattiin tyttökoulujen rangaistuskir-
joissa yhtä tapausta huomattavasti laajemmin. On mahdollista, että tyttökou-
luissa rangaistuskirjoihin tuli kirjata vain kaikkein vakavimmat rangaistusta-
paukset, sillä niissä kirjattiin rangaistuksia selvästi vähemmän kuin muissa kou-
luissa. Selvää on, että tämä vinouttaisi tutkimukseni tuloksia. Tyttökouluissa kir-
jattujen rangaistusten määriä voi kuitenkin verrata myös yhteiskouluissa tytöille 
annettujen rangaistusten määriin. Tyttökoulujen rangaistuskirjat toimivat myös 
hyödyllisenä rangaistuskäytänteiden kuvaajina sisältäessään tarkempaa infor-
maatiota siitä prosessista, jonka perusteella rangaistuksia annettiin.126  

Rangaistuskirjoissa on myös puutteita. Esimerkiksi Läröverket för gossar och 
flickor -koulun rangaistuskirjassa ei ole läheskään aina ilmoitettu syytä rangais-
tuksen antamiselle. Kyseinen koulu on hyvä esimerkki myös siitä, että tavat mer-
kitä rangaistustapauksia saattoivat ajan kuluessa muuttua koulujen sisällä. Vuo-
desta 1920 eteenpäin Läröverket för gossar och flickor -koulussa riketapaukset 
jaettiin lievempiin ja vakavampiin ja niitä kirjattiin aiempia vuosia huomattavasti 
enemmän.127 Samankaltaisen kehityksen voi huomata Tampereen suomalaisen 
tyttökoulun rangaistuskäytänteissä, jossa vuoteen 1918 mennessä oli merkitty 
vain kaksi rangaistustapausta. Tutkimusjaksoni viimeisenä seitsemänä vuotena 
tyttökoulussa kirjattiin 172 rangaistustapausta.128 Rangaistusten kirjaamiseen ei 
selvästikään ollut yhtä tiettyä mallia, jota kouluissa olisi noudatettu. Puutteet ja 
vaihtelut tavoissa merkitä rangaistuksia korostavat sitä, ettei rangaistuskirjoja 
tule pitää yksiselitteisenä totuutena menneisyyden koulujen käytänteistä tai tar-
kastella kritiikittä. 

Täydennän rangaistuskirjoista saatavia tietoja rangaistustapauksia kuvaa-
villa, koulua muistelevilla teksteillä. Tällaisia kirjoituksia löytyy tutkimieni op-
pikoulujen historiaa tarkastelevista, pääasiassa vanhojen oppilaiden laatimista 
historiikeista, jotka toimivat tutkimukseni täydentävänä lähteenä. Koulumuistel-
mien kaltaisen, muistitietoon perustuvan aineiston hyödyntäminen tuo tutki-
mukselleni omat haasteensa. Kuten muistitietohistorian tutkimuksessa on koros-
tettu, tulee tämänkaltaiset lähteet ymmärtää siitä hetkestä käsin, jolloin ne on laa-
dittu. Muistitiedon avulla ei voida rakentaa objektiivista kuvaa menneisyyden 
todellisuudesta vaan sen pohjalta tehdyt tulkinnat ovat aina värittyneet muiste-
levan subjektin ja hänen kokemustensa kautta. Muistitiedon todellisuus onkin 
aina muistelevan yksilön todellisuutta ja siihen on saatettu lisätä tai siitä on voitu 
poistaa jotain riippuen siitä, mitä muistelija pitää tärkeänä.129  

Rajaan tarkastelun kouluhistoriikeista löytyviin muistelmateksteihin, jotka 
kerättiin ja kirjoitettiin nimenomaan historiikkeja varten. Ne muodostavat täten 
yhtenäisen aineiston. Muistelmatekstejä hyödyntäessäni pidän mielessä, että his-
toriikeissa kouluaikoja muistelevat ennen kaikkea oppilaat, jotka halusivat muis-
tella koulua. Kirjoittajien joukko on siis valikoitunut ja historiikeissa kuuluu vain 

 
126  KA TTLA Ae:1 rangaistuspäiväkirjat; KA SFIHA Ac:1 straffjournal.  
127  HKA LFGOFA Ab:1 ja Ab:2 straffjournal.  
128  KA TTLA Ae:1 rangaistuspäiväkirjat.  
129  Abrams 2010, 78–82; Jouhki 2020, 64–65; Korkiakangas 1996, 25–28; Portelli 1991, 50–

58; Säntti 2007, 59–63; Tuomaala 2004, 34–42.  
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harvoin, jos lainkaan esimerkiksi koulunsa keskeyttäneiden tai koulun jollain ta-
paa hankalaksi kokeneiden ääni. Muistelmat tuleekin tulkita kouluaikojen nos-
talgisointina, jossa kurinpidon mahdolliset ongelmat kuvataan monesti humoris-
tisesti menneisyyteen sijoittuvina anekdootteina.  

Samalla historiikeissa muistellaan usein sellaisia rangaistustapauksia, jotka 
poikkesivat jollain tavoin totutusta ja jäivät sen vuoksi kirjoittajien mieliin. Täl-
laisia olivat esimerkiksi opettajien käyttämät poikkeuksellisen kovat ruumiillisen 
kurin muodot, joita kuvataan useammassakin muistelmatekstissä.130 Rangaistus-
kirjojen perusteella tavanomaisempia rangaistuksia kuten jälki-istuntoja kuvail-
laan historiikkien muistelmissa vain harvoin. 131  Parhaimmillaan historiikkien 
tekstit tuovatkin tutkimukseen virallisia lähteitä haastavan näkökulman. Niiden 
kautta saatan tarkastella sellaisia rangaistustapauksia, jotka eivät päätyneet ran-
gaistuskirjoihin, mutta joita kouluissa kuitenkin esiintyi.   

Arvioin rangaistuskirjojen luomaa kuvaa myös sen lainsäädännön näkö-
kulmasta, joka oppikoulujen rangaistuskäytänteitä tutkittavalla ajanjaksolla 
määritti. Käytännössä tämä tarkoittaa vuoden 1872 mutta myös sitä edeltäneiden 
koulujärjestysten ja sitä täydentäneiden asetusten tarkastelua, jotka toimivat tut-
kimuksen täydentävänä ja kontekstoivana lähteenä.132 Yhdessä varsinkin koulu-
jen kasvatusta määritelleitä pedagogisia tekstejä tarkastelleen tutkimuksen 
kanssa lainsäädännön arviointi luo kuvaa niistä normatiivisista puitteista, jotka 
tutkittujen oppikoulujen rangaistuskäytänteitä määrittivät. Lainsäädännön ana-
lysointi auttaa arvioimaan, miksi kouluissa toimittiin tietyllä tavalla tietynlaisen 
käyttäytymisen yhteydessä.  

Rangaistuskirjojen, koulumuistelmien ja rangaistuskäytänteitä määrittä-
neen lainsäädännön lisäksi tarkastelen koulujen opettajankokousten pöytäkirjoja 
sekä niitä tarkastuspöytäkirjoja, jotka luotiin kouluihin tehtyjen koulutarkastus-
ten yhteydessä. Opettajankokousten pöytäkirjat sisältävät tietoa etenkin sellai-
sista rangaistustapauksista, jotka olivat jollain tavalla poikkeuksellisia ja usein 
varsin vakavia. Pöytäkirjojen kautta pääsen tarkastelemaan myös sitä prosessia 
ja niitä vaikuttimia, joiden perusteella opettajat päättivät rangaistusten antami-
sesta. Tarkastuspöytäkirjat mahdollistavat puolestaan sen tarkastelun, mitä 
mieltä koulussa käyneet tarkastajat olivat rangaistuskäytänteistä ja näyttäy-
tyivätkö ne ankaruudeltaan sopivilta suhteessa aikakauden ihanteisiin.133 Nämä 
lähteet toimivat tutkimuksen täydentävänä aineistona ja auttavat tunnistamaan 
kouluissa työskennelleiden opettajien ja muiden viranomaisten näkökulmia ran-
gaistuskäytänteisiin. 

Selvää on, etten pysty tutkimuksessa luomaan täydellistä kuvaa tai saavut-
tamaan lopullista totuutta menneisyyden koulujen arjessa toteutuneista rangais-
tuskäytänteistä. Tutkimuksessa hyödynnettävä, rangaistuskäytänteitä erilaisista 

 
130  Ks. ruumiillisten rangaistusten käyttöön liittyen luku 3.4.  
131  Tutkituista kouluista laaditut historiikit.  
132  Kiuasmaa 1982, 122–129.  
133  Tutkittujen koulujen opettajankokousten pöytäkirjat sekä tarkastuspöytäkirjat.   
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näkökulmista tarkasteleva tutkimusaineisto tekee kuitenkin mahdolliseksi kou-
luissa toteutuneiden rangaistuskäytänteiden osittaisen rekonstruoinnin. 134  Li-
säksi koulujen arkitodellisuuden yhteydessä syntyneiden lähteiden analysoinnin 
voi katsoa mahdollistavan sen näkökulman laajentamisen, joka aiemmassa, kou-
lujen kurikäytänteitä lähinnä normatiivisella ja ihanteiden tasolla tarkastelleessa 
tutkimuksessa on ollut. Täten tutkimuksessa käytettävien lähteiden voi todeta 
soveltuvan niiden tavoitteiden saavuttamiseen, joita tutkimuksessa on esitetty. 

Täydennän varsinaisia rangaistuskäytänteitä tarkastelevaa aineistoa koulu-
jen oppilas- ja opettajamatrikkeleista saatavilla tiedoilla, joiden merkitys tutki-
muksen rakentumiselle on suuri. Koulujen oppilasluetteloiden avulla selvitän, 
milloin kouluissa rikkeitä tehneet oppilaat olivat syntyneet, koska he olivat tul-
leet kouluihin tai eronneet niistä ja millainen oppilaiden isien ammattiasema oli 
heidän aloittaessaan opiskelut. Opettajamatrikkelit sisältävät vastaavia opettajan 
ikää ja työuraa kuvaavia tietoja sekä usein maininnan siitä, millaisessa ammatti-
asemassa olleen miehen perheeseen opettaja oli syntynyt.135 Oppilas- ja opettaja-
matrikkelit ovat keskeisessä asemassa sen tarkastelussa, missä määrin kouluissa 
toimineita yksilöitä määrittäneet erot läpäisivät rangaistuskäytänteitä.  

Tarkastelen sekä kouluissa tutkittavalla aikakaudella ylläpidettyjä, että nii-
den pohjalta myöhemmin painettuja ja julkaistuja matrikkeleita. Etenkin oppi-
laita koskevien tietojen ollessa matrikkeleissa ristiriidassa tukeudun lähtökohtai-
sesti kouluissa pidettyihin luetteloihin, jotka vastaavat paremmin sitä kuvaa, 
joka tutkimuksessa olevalla ajalla oppilaista kouluissa oli. Opettajien kohdalla 
nojaudun useammin painettuihin matrikkeleihin niiden puutteellisuuksien 
vuoksi, jotka koulujen varsinaisia opettajien nimikirjoja monesti määrittivät.136 
Myöhemmin painetut ja julkaistut matrikkelit saattavat lisäksi sisältää tutkimuk-
sen kannalta hyödyllistä ja rangaistuskäytänteitä edelleen täsmentävää lisätietoa, 
jota hyödynnän tapauskohtaisesti. Ne kuvaavat oppilaiden ja opettajien myö-
hempiä vaiheita ja niiden pohjalta on mahdollista arvioida rangaistuskäytäntei-
den pidempiaikaisia vaikutuksia.137  

Hyödynnän lisäksi Tilastollisen päätoimiston138 toimittaman, Suomen viralli-
nen tilasto -julkaisusarjan (SVT) sisältämiä, tutkittavia kouluja koskevia tietoja. 
Julkaisusarjan yhdeksäs alasarja koski oppikouluja, ja siihen kerättiin vuosittain 
tietoja toiminnassa olleiden koulujen taloudesta, opettajien määrästä ja oppilas-
rakenteesta. Julkaisusarja sisältää tietoa niin oppilaiden koulussa etenemisestä ja 
sieltä poisjäämisestä kuin sosiaalisesta taustastakin. 139  SVT:n oppikoulua koske-
vat tilastot mahdollistavat niiden oppilaiden huomioinnin, jotka eivät saaneet 
rangaistuksia kouluaikoinaan.  

 
134  Historiantutkimuksen reunaehdoista sekä rekonstruktion ja argumentaation merki-

tyksestä ks. esim. Ankersmit 2013, Kalela 2000.   
135  Tutkittujen koulujen oppilasmatrikkelit sekä opettajien nimikirjat.  
136  Tutkittujen koulujen opettajien nimikirjat.  
137  Tutkittujen koulujen painetut oppilas- ja opettajamatrikkelit.  
138  Vuodesta 1971 Tilastokeskus.  
139  Oppikouluja koskevat tilastot koottiin kouluylihallituksen puolesta, jolle kukin koulu 

lähetti tietoja omasta toiminnastaan. SVT, 9, Oppikoulut, 1905–1925. 
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Tässä tutkimuksessa esittämäni, tutkittujen koulujen oppilasmäärät olen 
laskenut SVT:n vuosittaisten tilastojen pohjalta. Koulujen oppilasmäärät on il-
moitettu SVT:n tilastoissa vuosittain enkä ole voinut käyttää niitä suoraan, sillä 
suurin osa oppilaista kertautuu vuosittaisissa tilastoissa heidän opiskelujensa 
kestettyä yhtä vuotta pidempään. Määrittelin koulujen kokonaisoppilasmäärät 
lisäämällä siihen oppilasmäärään, joka tilastojen perusteella oli kunkin koulun 
oppilasmäärä tarkastelujakson ensimmäisenä vuonna tarkastelujakson myöhem-
pinä vuosina kouluihin otettujen oppilaiden määrät. Yksityiskoulujen osalta kou-
lujen oppilasmääriä alettiin tilastoida lukuvuodesta 1909–1910 eteenpäin, minkä 
vuoksi suhteutin niissä rangaistujen oppilaiden määriä koulujen oppilasmääriin 
vasta tästä vuodesta eteenpäin.140 

Yllä kuvatun periaatteen mukaisesti selvitin myös oppilaiden sukupuolija-
kaumat tyttö- ja poikakoulujen osalta. SVT:n tilastot eivät kerro, kuinka moni yh-
teiskouluihin vuosittain otetuista uusista oppilaista oli tyttöjä ja kuinka moni poi-
kia. Yhteiskoulujen oppilaiden vuosittainen sukupuolijakauma on kuitenkin esi-
tetty tilastoissa. Se pysytteli kummassakin tutkitussa yhteiskoulussa melko tasai-
sena läpi tarkastelujakson, minkä vuoksi laskin tässä tutkimuksessa esittämäni, 
tyttöjen ja poikien osuudet yhteiskoulujen oppilasta heidän keskimääräisen vuo-
sittaisen prosenttijakaumansa perusteella.141  

Myös koululuokkien kokonaisoppilasmäärät selvitin SVT:n oppikoulua 
koskeneista tilastoista, joissa luokkien oppilasmäärien kehitystä ja oppilaiden 
etenemistä seurattiin vuosittain. Oppikoulutilastot sisältävät vuosittaiset tiedot 
myös luokalle jääneistä oppilaista, minkä huomioin luokkien oppilasmääriä las-
kiessani. Tilastoissa on ilmoitettu myös oppilaiden sukupuolijakauma kullakin 
yhteiskoululuokalla, mutta ei luokalle jääneiden sukupuolijakaumaa, mikä saat-
taa aiheuttaa aineistoon hienoista vinoumaa.142  

Tutkimuksessa esittämäni, erilaisen sosiaalisen taustan omanneiden oppi-
lasryhmien kokonaismäärät laskin niin ikään SVT:n julkaisemien tilastojen poh-
jalta. Olen suhteuttanut erilaisista sosiaalisista taustoista tulleiden oppilaiden 
saamien rangaistusten määriä pääasiassa vuodesta 1909 eteenpäin, sillä SVT:n 
tilastoissa otettiin tuolloin käyttöön uusi ammattiryhmien kategorisointitapa ja 
alettiin tilastoida myös yksityiskoulujen oppilaiden sosiaalista taustaa. Sosiaali-
ryhmien osalta tarkemmat ryhmäkohtaiset oppilasmäärät selvitin laskemalla 
vuosittaiset oppilasmäärät ensin yhteen ja määrittämällä kunkin sosiaaliryhmän 
prosentuaalisen osuuden tästä yhteismäärästä. Tämän jälkeen selvitin, millaista 
määrää nämä prosenttiosuudet vastasivat kouluissa vuosina 1909–1925 opiskel-
leiden oppilaiden kokonaismäärästä ja tätä määrää vertasin kutakin ryhmää 
edustaneiden, rangaistuksia saaneiden oppilaiden määriin.143 

SVT:n tilastot ovat edistäneet tutkimukseni tekemistä suuresti, sillä edellä 
kuvattujen tietojen kokoaminen laajasta, yli kymmentä tuhatta oppilasta koske-

 
140  SVT, 9, Oppikoulut, 1905–1925.  
141  SVT, 9, Oppikoulut. 1905–1925. 
142  SVT, 9, Oppikoulut. 1905–1925.  
143  SVT, 9, Oppikoulut, 1905–1925.  
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vasta aineistosta olisi muuten ollut huomattavasti työläämpi prosessi. SVT:n ti-
lastojen hyödyntäminen on saattanut jossain määrin vinouttaa tutkimuksen tu-
loksia, sillä ne perusteet, joilla tilastot alun perin koottiin, eivät ole olleet tiedossa 
tätä tutkimusta tehdessäni. Tästä on aiheutunut haasteita varsinkin sosiaalista 
asemaa määritellessäni, joka on tutkimuksessa tarkastelluista yksilöitä määrittä-
neistä kategorioista monitulkintaisin.144  

Aineiston keruutavat ja tutkimusmenetelmät  

Tutkimuksessa hyödynnettävä aineisto sisältää useita erilaisia lähdetyyppejä, 
joiden analysointi ei onnistu yhden menetelmän avulla. Analysoidakseni aineis-
toa syvällisemmin hyödynsin tutkimuksessa useampaa erilaista menetelmää. 
Yhdistin analyysissa sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista päättelyä, joka tuotti 
laajempaa näkemystä tutkittavana ilmiönä olevista rangaistuskäytänteistä. Tut-
kimus noudattaa täten edellisessä luvussa esiteltyjen monimenetelmäisen tutki-
muksen periaatteita.145  

Kokosin aluksi tutkimuksen ensisijaisen, tutkittujen koulujen rangaistuskir-
joihin tehdyistä merkinnöistä koostuvan aineiston yhdeksi tietokannaksi. Tämä 
tietokanta sisältää kaikki rangaistuskirjoihin vuosina 1905–1925 kirjatut rikkeet 
ja rangaistukset. Tietokanta sisältää myös tiedot siitä, milloin ja missä rangaistus 
kirjattiin, ketä ja millä luokalla olevaa oppilasta rikkeestä syytettiin ja kuka ran-
gaistuksen antoi.  

Erilaisten koulujen rangaistuskirjat poikkeavat jonkin verran toisistaan ja 
aineisto vaati tässä vaiheessa myös yhdenmukaistamista. Tutkimieni poika- ja 
yhteiskoulujen rangaistuskirjat sisältävät vain vähän rangaistustapauksia kuvai-
levaa tekstiä ja niitä voi pitää eräänlaisina rangaistusluetteloina jo itsessään. Tyt-
tökoulujen rangaistuskirjoihin merkittyjä rangaistustapauksia kuvailtiin usein 
laveammin ja ne on tiivistetty tietokantaan sopiviksi. Tietokanta ei ole täysin au-
koton eivätkä tiedot jokaisesta tutkimuksessa mukana olevasta rangaistusta-
pauksesta ole täydelliset jo koulujen välisistä, rangaistusten kirjaamiseen liitty-
vistä eroistakin johtuen. Kokonaiskuvaa voi kuitenkin pitää kattavana. Tietokan-
nan kokoaminen oli tutkimuksen vaiheista työläin, mutta se muodostaa tutki-
mukseni merkittävimmän välineen uuden tiedon tuottamiseen.     

Tietokannan kokoamisen jälkeen pyrin tunnistamaan kunkin rangaistuksia 
saaneen oppilaan ja niitä antaneen opettajan omaksi yksikökseen tietokannan si-
sällä. Annoin oppilaille ja opettajille identiteettinumerot, joihin yhdistin tiedon 
heidän sukupuolestaan ja sosiaalisesta taustastaan sekä siitä, milloin he olivat 
aloittaneet joko työskentelemään tai opiskelemaan tutkituissa kouluissa, kuinka 
monta rangaistusta he yhteensä saivat tai antoivat ja monesko rangaistus oli kul-
loinkin kyseessä. Lisäsin identiteettinumeroiden yhteyteen myös tiedon heidän 
syntymävuodestaan, jonka perusteella saatoin laskea minkä ikäisenä he rikkeitä 
tekivät tai rangaistuksia antoivat. Rangaistuksia antaneiden opettajien kohdalla 
selvitin heidän opettamansa oppiaineet ja uran pituuden kutakin rangaistusta 

 
144  Ks. myös LIITE 1 sekä luku 4.4.  
145  Ks. esim. Johnson ja Onwuegbuzie 2004, Hesse-Biber 2010.  
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kirjattaessa. Rangaistuksia saaneiden oppilaiden identiteettinumeroihin on li-
säksi liitetty tieto siitä vuodesta, jolloin he erosivat tai valmistuivat koulusta.  

Myös tämä tutkimuksen vaihe oli työläs ja aikaa vievä, sillä kirjattujen ran-
gaistusten tunnistaminen yhden oppilaan saamiksi ja kyseisen oppilaan tunnis-
taminen kaikista kouluissa kulloinkin opiskelleista oppilaista oli vaivalloista ja 
vaati aineiston läpikäymistä useaan kertaan. Oppilaiden tunnistamista vaikeutti 
sekin, että heihin viitataan rangaistuskirjoissa usein sukunimellä, joka saattoi olla 
hyvinkin yleinen oppilaiden keskuudessa. Tietyn oppilaan erottaminen muista 
samannimisistä vaati oppilaiden kulloisten luokka-asteiden selvittämistä. Myös 
opettajien tunnistamisessa oli vastaavia haasteita, joita lisäsi se, että heidän ran-
gaistuskirjoihin merkitsemistään tapauksista tekemänsä kuittaukset ovat mo-
nesti varsin kryptisiä ja vaativat myös opettajien käsialojen tunnistamista.146 Tie-
tokantaan jäikin sekä oppilaita että opettajia, joita en tunnistanut kouluissa toi-
mineiden yksilöiden joukosta, mutta suurimman osan pystyin identifioimaan. 

Opettajia ja oppilaita koskeneissa, tietokantaan kootuissa tiedoissa saattaa 
olla myös aineistosta johtuvia puutteita, sillä tarkasteltujen opettaja- ja oppilas-
matrikkeleiden tiedot ovat osittain vajavaisia. Tämä koskee varsinkin niitä opet-
tajia, jotka työskentelivät tutkituissa kouluissa sijaisina tai lyhempiaikaisina tun-
tiopettajina. Useimpien koulujen matrikkeleissa kerrotaan tällaisten opettajien 
sukunimen ja etunimien alkukirjainten lisäksi se, mitä ainetta he opettivat ja mil-
loin he työskentelivät kouluissa. Koska etunimetkään eivät ole tiedossa, on sijais-
ten sukupuoltakin vaikea arvioida.147 

Suinkaan kaikki kouluissa kirjatut rangaistukset eivät myöskään olleet yk-
sittäisten opettajien antamia ja monessa tapauksessa rangaistuksen määrääjäksi 
on merkitty esimerkiksi opettajakunta tai erityinen rangaistustoimikunta. Näissä 
tapauksissa opettajien henkilökohtaisia ominaisuuksia ei ole luonnollisesti ollut 
järkevää lähteä selvittämään ja rangaistukset on merkitty useamman opettajan 
antamiksi. Rangaistuskirjoihin on merkitty lisäksi tapauksia, joissa rangaistaan 
esimerkiksi kymmentä oppilasta viidenneltä luokalta, jolloin myös rangaistuksia 
saaneiden henkilöllisyydet ovat jääneet ratkaisematta. Nämä tapaukset ratkaisin 
edellä mainittua periaatetta mukaillen. Lisäksi rangaistuksen antajaksi on osassa 
tapauksista nimetty luokan esimies tai -valvoja, jonka henkilöllisyydestä ei ole 
saatu varmuutta.148  

Sen lisäksi, että tunnistin tietokantaan kirjatut oppilaat ja opettajat myös 
koodasin ja tyypittelin heitä heidän sukupuolensa, sosiaalisen taustansa ja esi-
merkiksi opettamansa oppiaineen perusteella. Muodostin vastaavan koodauk-
sen tietokantaan merkityille erilaisille rikkeille ja rangaistuksille tyypitellen niitä 
sen mukaan, miten ne rikkoivat koulujen arvomaailmaa tai minkälaisiin rankai-
seviin elementteihin ne perustuivat. Tämä koodaus tarkentui työn edetessä ja ai-
neiston käydessä minulle yhä tutummaksi. Aineistosta itsestään nousevien ilmi-

 
146  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.   
147  Tutkittujen koulujen painetut opettajamatrikkelit.  
148  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.  



49 
 
öiden lisäksi koodausta ohjasivat tutkimuksen teoreettiset sitoumukset ja ai-
heesta tehty aiempi tutkimus, jotka määrittivät sitä, miten ja millä perusteilla 
koodasin kouluissa toimineita yksilöitä määrittäneitä ominaisuuksia.149  

Seuraavaksi analysoin koodattuja ja samalla laskennalliseksi muutettuja tie-
tokantaan merkittyjä tapauksia kuvailevien tilastollisten menetelmien avulla. 
Tällä tilastollisella analyysilla pyrin osoittamaan erilaisten rangaistustapausten 
tyypillisyyttä ja sitä merkitystä, jota kouluissa toimineita yksilöitä määrittäneillä 
ominaisuuksilla rangaistuskäytänteisiin oli. Käytännössä tämä tarkoitti sen las-
kemista, millaisia rikkeitä tai rangaistuksia kirjattiin kouluissa eniten ja missä 
määrin sukupuoli, ikä, koululuokka, sosiaalinen tausta tai vaikkapa opettajan 
uran pituus vaikutti käytänteisiin ja kirjattujen rangaistusten määrään. SVT:n op-
pikouluja koskevilla tilastotiedoilla oli erityisen merkittävä rooli työn tässä vai-
heessa, sillä ne mahdollistivat varsinkin oppilaita koskevien verrokkiryhmien 
luonnin.150 

Tilastollinen analyysi loi myös kokonaiskuvaa siitä, millaiseksi koulujen 
rangaistuskäytänteet muodostuivat ylipäänsä ja onko niissä havaittavissa esi-
merkiksi ajallista tai paikallista vaihtelua tai muutosta. Tutkimukseni perustuu-
kin monen eri tason vertailulle, jota toteutin frekvenssijakaumien, aikasarjojen ja 
ristiintaulukoiden tarkastelulla. Käytän näitä tilastollisia menetelmiä tutkimuk-
sen argumentoinnissa todentamalla tekemieni muuttujien riippuvuuden astetta 
myös tilastollisen khiin neliö (ꭓ²) -testin avulla.151  

Seuraavaksi peilasin kvantitatiivisen analyysin pohjalta rangaistuskäytän-
teistä luomaani kuvaa tutkimuksen täydentävään aineistoon, eli rangaistuskäy-
tänteitä määritelleeseen lainsäädäntöön, koulumuistelmiin sekä opettajanko-
kousten ja koulutarkastusten yhteydessä luotuihin pöytäkirjoihin. Suhteutin 
kvantitatiivisen analyysin tuloksia myös aiempaan tutkimukseen ja teoriaan, joi-
den kautta tutkimuksen kontekstia niin ikään loin. Tämän laadullisemman sisäl-
lönanalyysin tarkoituksena oli selittää kvantitatiivisemman analyysin tuloksia. 
Siinä missä kvantitatiivinen analyysi pyrki vastaamaan, miten ja mikä oli tyypil-
listä, vastasi kvalitatiivinen tarkastelu kysymykseen, miksi tietyt asiat olivat tyy-
pillisempiä kuin toiset. Erilaisten aineistotyyppien törmäytys haastoi tutkimuk-
sessa aiemmin tekemiäni johtopäätöksiä ja johti niiden tarkasteluun uusista nä-
kökulmista. Täten laadullisin ja määrällisin menetelmin tuotetut tiedot täydensi-
vät toisiaan.152 

Lopuksi tarkastelin lähiluvun keinoin sellaisia tapauksia, jotka kvantitatii-
visen analyysin perusteella kuvasivat rangaistuskäytänteitä erityisen hyvin. Poi-

 
149  Vuori 2021.  
150  SVT, 9, Oppikoulut, 1905–1925.  
151  Hyödynnän khiin neliö -testiä ristiintaulukoinnissa. Khiin neliö -testissä lasketaan 

testisuure, jota verrataan ristiintaulukon sarakkeiden ja rivien lukumäärästä lasketta-
vien vapausasteiden määrittämään khii toiseen -jakauman kriittisiin arvoihin. Riip-
puvuuden yksityiskohtaisempaa luonnetta tarkastelen laskemalla ristiintaulukoiden 
solukohtaisille arvoille standardoidut jäännökset. Ks. khiin neliö -testistä lisää esim. 
Agresti 2002, 75–81; Gröönroos 2004, 144, 150; Metsämuuronen 2009, 358–360.  

152  Hesse-Biber 2010; Hämeenaho ja Sainio tulossa 2022; Johnson ja Onwuegbuzie 2004; 
Östlund et al. 2011.  
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min näitä tapauksia sekä rangaistuskirja-aineistosta, että tutkimuksen täydentä-
vinä lähteinä toimivista opettajankokousten pöytäkirjoista ja koulumuistelmista. 
Erilaisten tutkimusmenetelmien avulla saatujen tulosten voikin todeta jäsentä-
neen toisiaan. Samalla kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tarkastelu muodostivat 
tutkimuksessa jatkumon.153  

Esimerkkitapausten valikointia ohjasi myös aineisto. Vain osasta tutkimuk-
sessa tarkastelemistani rangaistustapauksista on saatavilla laajempaa, tapausta 
tarkemmin kuvaavaa tietoa. Tutkimuksessa esittämäni esimerkkitapaukset ovat-
kin usein epätyypillisiä ja jollain tavalla poikkeuksellisia, minkä osoittaa se, että 
niistä on ylipäätään keskusteltu esimerkiksi opettajankokouksissa. Epätyypillis-
ten, tutkimustuloksiani haastavien tapausten tarkastelu voi kuitenkin suhteuttaa 
analyysia, kun niitä tarkastellaan yhteydessä muuhun aineistoon. 154  Lisäksi 
poikkeusten voi tulkita kertovan myös tyypillisestä ja paljastavan jotain käytössä 
olevien lähteiden näkymättömiin jättämästä normaalista, minkä vuoksi niiden 
tarkastelu on hyödyllistä itsessään.155  

Lähteistä tietokannaksi 

Tässä tutkimuksessa hyödyntämäni lähdeaineisto ei muuntunut analysoitavaan 
muotoon ilman eriasteista koodaamista ja koodaamiseen liittyvien rajanvetojen 
tekoa. Vaikka käyttämäni koodaus ja siihen liittyvä kategorisointi perustuu osit-
tain aineistoon, on se lopulta tekemieni päätösten ja valintojen summa. Tämä pä-
tee varsinkin sellaisten kategorioiden osalta, joita ei voi pitää kontekstiin nähden 
yksiselitteisinä. Luvussa 2 esittelen niitä periaatteita, joilla kategorisoin ja kooda-
sin rangaistuskirjoihin merkittyjä erilaisia rikkeitä ja rangaistuksia. Seuraavaksi 
kerron niistä seikoista, jotka oppilaita ja opettajia koskevia kategorisointeja mää-
rittävät.  

Tutkimuksessa käyttämäni koodaus on pääasiassa mielivaltainen ja mo-
nesti luokitteluasteikollinen. Luokitteluasteikollisia muuttujia ovat esimerkiksi 
rike- ja rangaistuskategoriat, sosiaalinen asema ja opettajan opettama oppiaine, 
jotka eivät taivu yksiselitteiseen järjestykseen. Tällaisten muuttujien koodaami-
nen vaati kontekstiin perehtymistä ja uudelleentarkistamista tutkimuksen ede-
tessä. Ikä ja opettajan urapituus ovat puolestaan välimatka-asteikollisia muuttu-
jia ja koululuokka järjestysasteikollinen. Ne ovat koodattavina yksiselitteisempiä 
ja nousevat suoraan lähdeaineistosta.156   

Ottaen huomioon tutkimukseni kontekstina toimivan 1900-luvun alkupuo-
len suomalaisen yhteiskunnan, ei sukupuoleenkaan liittyvässä koodaamisessa 
ole erityisiä ongelmia. Tarkasteltavaa yhteiskuntaa määritti entisestään polarisoi-
tunut ja voimakkaan binäärinen sukupuolijärjestelmä, jossa miehinen ja naisinen 
olivat tarkkaan erotellut.157 Sukupuolia ymmärrettiin olevan kaksi kappaletta. 
Tämän eronteon perusteella kouluissa toimineet oppilaat ja opettajat on helppo 

 
153  Alasuutari 1994, 181–184; Selin 2017, 29. 
154  Selin 2017, 30.  
155  Frigren 2016, 61; Peltonen 2006, 148–165.  
156  Moore 1998, 175–179.  
157  1900-luvun alun suomalaisen yhteiskunnan sukupuolijärjestelmästä ks. esim. Ahl-

bäck 2010, Markkola 2002, Ollila 1993. 
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koodata joko pojiksi ja tytöiksi tai miehiksi ja naisiksi. Sukupuolesta kertoi koulu, 
jossa oppilas opiskeli (tyttö- tai poikakoulu) tai henkilön nimi, sillä myös nimen-
annon käytänteet olivat jyrkän sukupuolittuneet.158 Epäselvissä tapauksissa su-
kupuolta selventävät matrikkelit, joissa kerrotaan, kenen sisareksi tai veljeksi yk-
silö syntyi tai kenen kanssa hän avioitui.159  

Opettajia koodasin opetettavan oppiaineen perusteella. Jaottelen oppiai-
neet matemaattisiin aineisiin, kieliin, lukuaineisiin160 ja taito- ja taideaineisiin, 
joiden sisällä erotan voimistelun muista oppiaineista. Jaottelun perustuu tutki-
tuissa kouluissa opetettaviin oppiaineisiin ja niihin periaatteisiin, joilla oppiai-
neita muutoinkin määritellään.161 Rehtoreita tarkastelen omana ryhmänään. Li-
säksi jaottelen opettajia heidän asemansa ja sen perusteella, oliko opettaja toimi-
nut tehtävässään pidemmän aikaa vai oliko hän sijainen. Tästä kertovat ennen 
kaikkea opettajamatrikkelien tiedot, jotka lyhempiaikaisten opettajien kohdalla 
ovat varsin niukat.162 

Koodasin opettajia myös uran pituuden perusteella. Vaikka 1900-luvun 
alussa opettajanvirkaan haettavilta vaadittiinkin tiettyä pedagogista pätevyyttä, 
ei sitä kuitenkaan ollut syytä tarkastella opettajan pätevyyden tai urapituuden 
mittarina. Osittain puutteellisten matrikkelitietojen vuoksi ei kaikkien kouluissa 
rangaistuksia antaneiden opettajien kohdalla voida olla varmoja, olivatko he suo-
rittaneet kasvatusopillisia opintoja tai auskultoineet. Pätevyys myös puuttui mo-
nelta rangaistuksia antaneelta opettajalta, eikä sitä kaikilta edes vaadittu.163 Mää-
rittelin uran alkupisteeksi sen vuoden, jolloin opettaja koulujen matrikkeleiden 
perusteella aloitti ensimmäisessä opetustehtävässään. Ura ei välttämättä ollut 
suoraviivainen ja saattoi sisältää katkoksia henkilön toimiessa välillä muissa teh-
tävissä.  

Haastavimmaksi kategoriaksi osoittautui sosiaalinen asema, jota voisi koo-
data useammallakin perusteella. 1900-luvun alun suomalaista yhteiskuntaa mää-
ritti edelleen sääty-yhteiskunnan mureneminen. Suku- ja perhetausta eivät ker-
toneet sosiaalisesta statuksesta siinä määrin kuin aiempina vuosisatoina, ja yksilö 

 
158  Kotilainen 2008.  
159  Tutkittujen koulujen painetut ja painamattomat oppilasmatrikkelit.  
160  Lukuaineilla tarkoitan esimerkiksi uskontoa ja historiaa.  
161  Ainejaotteluun liittyen ks. esim. Kiuasmaa 1982. Mikäli opettaja opetti useampaa 

kuin yhtä ainetta ja oppiaineita ei pystynyt määrittelemään tietyn kategorian alle, saa 
hän arvoksi useita oppiaineita.  

162  Tutkittujen koulujen painetut opettajamatrikkelit.   
163  Esimerkiksi laulun, voimistelun ja piirustuksen opettajanvirkoihin saatettiin pitkään 

nimittää henkilöitä, joilla ei ollut erityistä pedagogista pätevyyttä. Näidenkin virko-
jen pätevyysehtoja täydennettiin vuosisadan taitteessa. Esimerkiksi piirustuksen-
opettajien virkaa täytettäessä yleisiä kelpoisuusehtoja alettiin noudattaa vuonna 
1913. Myös oppikoulun opettajan virkaan pyrkivät yliopiston opettajat, filosofian li-
sensiaatit sekä teologian kandidaatin tutkinnon suorittaneet olivat vapautettuja pe-
dagogisten opintojen tekemisestä aina vuoteen 1907 saakka, jolloin heitä koskenut 
erioikeus kumottiin. Ks. Kiuasmaa 1982, 160–166. Esimerkiksi Helsingin normaali-
lyseon rehtorina ja uskonnonopettajana toimineella Paavo Virkkusella ei koulun ma-
trikkelin mukaan ollut pedagogista pätevyyttä. Virkkunen oli suorittanut teologian 
kandidaatin tutkinnon vuonna 1903 ja teologian lisensiaatin tutkinnon vuonna 1905, 
samana vuonna, jolloin hänet nimitettiin normaalilyseon uskonnon yliopettajan vir-
kaan, ja saattoi niiden perusteella toimia tehtävässään. Ks. esim. Helsingin normaali-
lyseon painettu matrikkeli 1937, 105–106.   
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saattoi nousta tai laskea yhteiskunnallisessa hierarkiassa esimerkiksi koulutuk-
sen avulla.164 Parhaaksi sosiaalisen aseman mittariksi nousi ammattiasema. Am-
matti on kytköksissä niin yksilön taloudelliseen asemaan ja varallisuuteen, kuin 
esimerkiksi verkostoihin ja koulutustaustaankin. Sillä on merkitystä myös yksi-
lön ajattelumaailman ja käyttäytymisen kannalta, minkä vuoksi sitä on usein 
hyödynnetty sosiaalisen aseman määrittelyssä.165  

Määritän oppilaiden sosiaalisen aseman heidän vanhempiensa ja ennen 
kaikkea isiensä ammattinimikkeen tai elinkeinon perusteella. Toimin näin myös 
opettajien kohdalla, vaikka oppikoulunopettajan statuksen voi katsoa määrittä-
neen opettajien tutkimuksenaikaista sosiaalista asemaa. Opettajat olivat jo läpi-
käyneet sen prosessin, joka tähtäsi tietynlaiseen kansalaisuuteen kasvattamiseen. 
Sekä opettajien oppikoulu- että yliopisto-opinnot toimivat osaltaan mahdollisten 
syntyperäisten sosiaalisten erojen häivyttäjinä. Asettamani tutkimustehtävä luo 
kuitenkin mahdollisuuden sen arviointiin, missä määrin opettajan lapsuuden-
perheen yhteiskunnallinen asema vaikutti siihen, kuinka opettaja kohteli erilai-
sista sosiaalisista taustoista tulleita oppilaita. 

Koodasin oppilaiden ja opettajien vanhempien ammattinimikkeet SVT:n 
oppikoulutilastoissa esitetyn, 1900-luvun alkupuolen ammattiryhmiä koskevan 
jaottelun perusteella. SVT:n tilastoissa ammattiryhmiä on yhteensä seitsemän. 166 
Saatavilla olevien tietojen rajoitteiden vuoksi jouduin supistamaan ryhmien mää-
rää ja koodaamaan ammatit kuuteen eri kategoriaan, jotka kuuluvat seuraavasti: 
1. Virkamiehet ja vapaan ammatin harjoittajat, 2. Suurliikkeenharjoittajat, 3. Pien-
liiketoiminnan harjoittajat ja palvelusmiehet, 4. Kaupunkien teollisuustyöväestö, 
5. Tilalliset, 6. Maaseudun työväestö.  

En ota kantaa siihen, missä määrin SVT:n jaottelu onnistuu kuvaamaan tar-
kasteltavana olevan yhteiskunnan sosiaalista rakennetta. Jaottelun hyödyntämi-
nen mahdollisti kuitenkin niiden oppilaiden sosiaalisen taustan analysoinnin, 
jotka eivät rangaistuksia saaneet. Ongelmaksi muodostui, ettei ammattinimek-
keiden kategorisoinnin perusteita eritellä tarkemmin SVT:n oppikouluja koske-
vissa tilastoissa tai tilastollisen päätoimiston kyseisiä tilastoja koskevissa arkisto-
aineistoissa. 167 Tutkimuksessa tuli vastaan useita eri ammattinimikkeitä, joita 
olisi voinut koodata useampaan eri ryhmään. Toisaalta osaa koulujen matrikke-
leista löytyvistä ammattinimikkeistä/elinkeinoista voi pitää niin epätarkkoina, 
ettei niiden perusteella voi yksiselitteisesti todeta mikä ryhmä olisi yksilön koh-
dalla paras.168  

Joskus matrikkeleissa mainittiin ammatin lisäksi esimerkiksi arvonimi. Täl-
laisissa tapauksissa koodasin oppilaan tai opettajan kategoriaan ”virkamiehet ja 
vapaan ammatin harjoittajat”. Virkamiehistön lapsien voi katsoa olleen lähellä 

 
164  Häggman 1994, 22–27; Wirilander 1974, 374–409.   
165  Selin 2015, 199, 202–203.  
166  SVT, 9, Oppikoulut, 1909–1910. 
167  Tilastollisen päätoimiston tilastoarkisto K4ad:1 oppikoulutilaston lomakkeet; SVT, 9, 

Oppikoulut, 1905–1925. 
168  Aineistossa esiin nousseet ammattinimekkeet olen taulukoinut kokonaisuudessaan 

liitteessä 1.  
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koulujen perinteisintä oppilasrakennetta. Kategoriaan koodatut oppilaat lukeu-
tuivat taustaltaan siihen sivistyneistöön169, joka aiemman tutkimuksen mukaan 
määritti pitkälti suomalaisen koulujärjestelmän perustana olleita arvoja. Myös 
tiukan kurin ja itsehillinnän vaade sopi porvarillisiin tai keskiluokkaisiin arvoi-
hin, jotka sivistyneistöä yhdistivät. Porvarillisuus tai keskiluokkaisuus muodos-
tuikin ennen kaikkea mentaliteetiksi ja elämäntavaksi, johon yksilöt kiinnittyi-
vät. 170  Esimerkiksi opettajakuntaa, virkamiehistöä sekä perinteiseen porvaris-
toon kuuluneita kauppiaita, teollisuuden ja kaupan toimihenkilöitä voi luonneh-
tia keskiluokan tai sivistyneistön käsitteillä.171 

Laskin kategoriaan ensinnäkin sellaiset ammatit, jotka nimettiin siviilivir-
kojen keskinäistä järjestystä säädelleessä rankijärjestelmässä. Rankijärjestys vai-
kutti merkittävästi siihen, mikä nähtiin viraksi pitkälle 1900-luvulle ja se määritti 
esimerkiksi virkamiehen ja virkailijan eroa.172 Kategoria pitää sisällään kaikki 
rautatie-, posti- ja vastaavien valtionlaitoksen palveluksessa olleet, rankijärjes-
tyksessä nimetyt virat kirjureista tirehtööreihin.173 Siihen on koodattu myös sel-
laiset ammattinimikkeet, jotka voitiin määritellä vapaiksi. Kategoria koostuu tä-
ten erilaisissa oppilaitoksissa opettaneista opettajista, maistereista ja professo-
reista, toimittajista, kirkon palveluksessa olleista, lääkäreistä, pormestareista ja 
muista vastaavista viroista, arvonimistä tai ammateista, jotka viittasivat ylem-
pään yhteiskunnalliseen statukseen.174  

Virkamiesten lasten lisäksi kategoriaan ”suurliikkeenharjoittajat” koodaa-
miani oppilaita voi kuvailla sivistyneistön lapsiksi, jotka omasivat verraten kor-
kean sosiaalisen taustan.175 SVT:n tilastoissa tähän kategoriaan laskettiin paitsi 

 
169  Tutkittaessa 1900-luvun alun Suomea keskiluokkaan tai porvaristoon viitatessa voi-

daan käyttää käsitettä sivistyneistö. Kaikkia kolmea käsitettä yhdistää tietty epämää-
räisyys, mutta siinä missä keskiluokkaa voi pitää verraten ideologisesti latautuneena, 
oli sivistyneistö vähemmän arvolatautunut ja sopii paremmin käytettäväksi agraari-
sesta Suomesta puhuttaessa, jota luokkayhteiskunta kuvaa huonosti. Porvaristo, jolla 
säätyjärjestelmän vallitessa viitattiin kaupunkien käsityöläisiin ja kauppiaisiin, saa-
tettiin 1900-luvun alussa käsittää vielä sen perinteisessä merkityksessä. Sivistyneis-
töllä viitattiin myös korkeamman yhteiskunnallisen statuksen omanneisiin henkilöi-
hin, jotka niin ikään elivät tiettyjä elämäntapoja noudattaen. Sivistyneistö pyrkikin 
erottautumaan lähinnä sitä alempana olleista väestönosista, ennen kaikkea talonpo-
jista ja työväestöstä. Frykman ja Löfgren 1984; Häggman 1994, 21–27; Meinander 
1994, 16–17; Wirilander 1974, 33–36, 385–389, 395–398. 

170  Bederman 1995; Frykman ja Löfgren 1984; Häggman 1994, 24; Meinander 1994; Ollila 
1993, 46–51; Salminen 2002, 21–23; Tuomaala 2004, 251.  

171  Häggman 1994, 24–27; Wirilander 1974, 385–389 Keskiluokka tai -sääty alkoi 1700-
luvulla muodostua niiden väestönosien pohjalta, jotka eivät kuuluneet eliittiin tai 
rahvaaseen ja ansaitsivat elantonsa perinteiseen nelisäätyoppiin kuulumattomilla 
töillä. Keskisäädystä tuli ajan mittaan yhä suurempi ja sen kasvava yhteiskunnallinen 
merkitys oli olennainen sääty-yhteiskunnan romahtamisen kannalta, ks. Frykman ja 
Löfgren 1984, Wirilander 1974.  

172  Heikkinen 1994, 281, 351–352; Tiihonen & Ylikangas 1992, 187–189, 205–208; Tiihonen 
1990, 249. 

173  Olen hyödyntänyt etenkin vuonna 1897 annettua, viimeiseksi jäänyttä rankijärjes-
tystä virkojen määrittelyssä. Ks. Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetu-Kokous 
29/1897. Aiemmin 1800-luvulla rankijärjestelmää määriteltiin vuonna 1860 ja 1880, 
ks. Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokous 5/1860 ja 6/1880.  

174  Liite 1.  
175  Häggman 1994, 25; Wirilander 1974, 33–36. 
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teollisuuden ja pankkien johtajat myös esimerkiksi pankeissa ja vakuutusyhti-
öissä toimineet virkailijat ja asiamiehet.176 Kategoria sisältää pankinjohtajien ja 
tehtailijoiden lisäksi prokuristin, konttoristin ja vakuutustarkastajan kaltaisia 
ammattinimikkeitä myös tässä tutkimuksessa.177  

Tutkimusaineiston puutteista johtuen saatoin koodata jotkin suurliikkeen-
harjoittajiksi laskettavissa olleiden miesten lapset kategoriaan ”pienliikkeenhar-
joittajat ja palvelusmiehet”. Tutkimissani matrikkeleissa isien ammateiksi mai-
nittiin usein kauppias tai liikemies tarkentamatta käsitettä erityisemmin. Nimik-
keet voivat viitata hyvinkin suureen tai hyvinkin pieneen liiketoimintaan. Tar-
kempien tietojen puutteessa kategorisoin kaikki tällaisten miesten lapset pien-
liikkeenharjoittajiksi, mikä on saattanut vinouttaa tutkimuksen tuloksia.178 Olen 
ottanut tämän huomioon analyysissa. 

Porvarilliset arvot saattoivat yhdistää myös pienimuotoisemman liiketoi-
minnan harjoittajia. Kategoriaa ”pienliikkeenharjoittajat ja palvelusmiehet” voi 
kuitenkin pitää ammattiryhmistä heterogeenisimpänä, sillä se sisältää myös työ-
läiseetokseen viitanneita ammatteja.179 Kauppiaiden ja liikemiesten lisäksi koo-
dasin kategoriaan valtionlaitosten virkailijat konduktööreistä poliisikonstaape-
leihin sekä käsityöläiset ja ammattitaitoiset työntekijät parturista paperimesta-
riin.180 Kategoriaan kuuluneet oppilaat tulivat joka tapauksessa kodeista, jotka 
olivat sosiaaliselta statukseltaan alempana kuin virkamiesten tai suurliikkeen-
harjoittajien perheet. Kategoriaan kuuluneet oppilaat olivat myös erityisen mer-
kittävässä asemassa tutkituissa kouluissa, sillä heidän oppikouluopintonsa li-
sääntyivät nopeasti 1800-luvun lopulla. Tutkitulla aikakaudella he muodostivat 
jo enemmistön suomalaisten oppikoulujen oppilaista.181  

Kategoriaan ”kaupunkien teollisuustyöväestö” laskettavissa olevat oppi-
laat omasivat selvästi aiemmin mainittuja ryhmiä alemman sosiaalisen taustan. 
Koodasin kategoriaan sellaisia ammattinimikkeitä, jotka eivät viitanneet erityi-
seen koulutukseen tai ammattitaitoon. Se sisältää työmiehen, tehtaalaisen, raken-
nusmiehen ja esimerkiksi erilaisten kisällien kaltaisia ammattiasemia.182 Tällai-
sen taustan omanneiden lasten oppikoulunkäynti oli tutkittavalla ajalla verraten 
harvinaista. Laajemmin se yleistyi vasta toisen maailmansodan jälkeen suurten 
ikäluokkien tultua oppikouluikään.183 Kategoriaan laskettujen oppilaiden koti-
taustan voi lisäksi olettaa poikenneen niistä porvarillisista arvoista, jotka oppi-
kouluja ja virkamiehiä yhdistivät. Kuvaavaa on, että sivistyneistö pyrki tietoisesti 
erottautumaan juuri työläisten kaltaisista väestönosista.184 Tämä tekee ryhmään 

 
176  Ks. esim. SVT, 9, Oppikoulut, 1909–1910. 
177  Liite 1.  
178  Liite 1.  
179  Tällaisia olivat esimerkiksi tietyt alemmat rautateiden palvelusmiesasemat, joiden 

palkkaus oli verraten heikko ja muut työsuhde-edut vähäiset, ks. Riihinen, Hentilä & 
Roos, 1975, 21–22, 61–65, 85–91, 129–169. 

180  Liite 1.  
181  Kaarninen 2011; Kiuasmaa 1982, 96–102, 242–244.  
182  Liite 1.   
183  Ks. esim. Kaarninen 2011.  
184  Frykman ja Löfgren 1984, 214–220; Häggman 1994, 21–27; Kivinen 1988; Konttinen 

1991, 202–203; Meinander 1994, 16–17; Ollila 1993, 46–51; Salminen 2002, 200–211; 
Wirilander 1974, 33–36, 385–389, 395–398.  
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kuuluneista oppilaista erityisen mielenkiintoisia rangaistuskäytänteitä ajatellen. 
He opiskelivat koulussa, jonka arvomaailma erosi suuresti heidän oletetusta ar-
vomaailmastaan.   

SVT:n oppikoulutilastoissa esitetystä ammattiryhmäjaottelusta poiketen ei 
tilallisten erotteleminen suur- ja pientilallisiksi ollut mahdollista tässä tutkimuk-
sessa. Tilanpidosta elantonsa ansainneita nimitetään matrikkeleissa usein tilalli-
siksi tai maanviljelijöiksi, mikä ei kerro kovinkaan paljoa siitä, minkälaista tai 
kuinka suurta tilaa henkilö viljeli. Kategoria ”tilalliset” sisältääkin joitain rusti- ja 
ratsutilallisten lapsia, mikä kuvaa kategoriaan koodattujen oppilaiden hetero-
geenisyyttä. Tällaiset oppilaat muodostavat selvän vähemmistön kategoriaan 
lasketuista, mutta nimikkeet osoittavat, että kategoria sisältää myös talonpoikais-
taustaa korkeamman yhteiskunnallisen statuksen omanneita.185  

Kaupunkien teollisuustyöväestön kanssa samankaltaisessa tilanteessa oli-
vat myös maaseudun työväestön lapset, jotka edustivat oppikouluissa opiskel-
leista oppilasryhmistä pienintä.186 Kategoria ”torpparit ja maanviljelystyönväki” 
sisältää myös itsellisten ja palstatilallisten lapsia.187 Tämän väestönosan oppikou-
lunkäynti oli vielä harvinaisempaa kuin kaupunkien työväen. Kategoriaan koo-
daamani oppilaat ovat rangaistuskäytänteiden näkökulmasta samalla tavoin 
kiinnostavia kuin kaupunkien työläisten lapset, sillä heidänkin arvomaailmansa 
oletettiin poikkeavan koulujen edustamista arvoista. Tutkimuksessa käyttämäni 
ammattinimikkeiden ryhmittely on eritelty tarkemmin LIITTEESSÄ 1. 

1.6 Tutkimuseettiset kysymykset 

Tutkimukseni perustuu laajan henkilörekisterin kokoamiseen ja analysointiin. 
Selvää on, ettei tutkimusta olisi voinut toteuttaa ilman rekisterin muodostamista. 
Tutkimuksessa käyttämieni tietojen käsittely ei kuitenkaan olisi mahdollista, mi-
käli kyseessä ei olisi tieteellinen tutkimus ja aineisto riittävän vanhaa. Henkilöre-
kisteritietojen käytölle onkin selkeä peruste: uuden tieteellisen tiedon tuottami-
nen. Menneisyyden henkilöitä koskevan tiedon käsittelyssä tulee noudattaa 
myös tieteen sisäisen tutkimusetiikan määräämää hienovaraisuutta. Seuraavaksi 
esittelen niitä juridisia ja tutkimuseettisiä kysymyksiä, jotka määrittivät tämän 
tutkimuksen rakentumista.  

Juridinen näkökulma tulee tieteellisessä tutkimuksessa sitä epätodennäköi-
semmin ongelmaksi, mitä kaukaisempaa historiallista aikakautta siinä tarkastel-
laan. Henkilötietojen ja -rekisterien käyttöä määrittävässä EU:n tietosuoja-ase-
tuksessa (GDPR) todetaan sen koskevan luonnollisia, eli elossa olevia henkilöitä. 

 
185  Liite 1.   
186  Kaarninen 2011, 410–411; Kiuasmaa 1982, 96–102, 242–244. 
187  Liite 1.   
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Asetusta ei siis sovelleta, mikäli rekisterissä olevat henkilöt ovat kuolleet.188 Tut-
kimukseni asetelma ei ole ristiriidassa asetuksen kanssa, sillä tutkimuksessa hyö-
dynnettävissä henkilörekisterissä olevien henkilöiden voi olettaa menehtyneen. 
Vuonna 2021 nuorinkin heistä olisi pitkälti yli 100-vuotias.189 Tietosuoja-asetus 
päteekin ennen kaikkea lähivuosikymmeniä tarkastelleen historiantutkimuksen 
kohdalla.  

Lisäksi tietosuoja-asetusta kansallisella tasolla täydentävässä tietosuoja-
laissa todetaan, että henkilötietoja voidaan käyttää ”tieteellisiä ja historiallisia 
tutkimustarkoituksia sekä tilastollisia tarkoituksia varten”. Tietosuoja-asetuksen 
ehdoista voidaan poiketa, kunhan tutkimus perustuu tutkimussuunnitelmaan ja 
sillä on vastuuhenkilö. Tämä pätee myös sellaisen tiedon kohdalla, joka on arvi-
oitu arkaluontoiseksi. Tällaista on esimerkiksi terveyteen, seksuaalisuuteen, et-
niseen alkuperään tai uskontoon liittyvä tieto, johon tutkimusaineistossani voi 
törmätä. 190  Myös tietosuoja-asetuksessa todetaan, että luonnollisia henkilöitä 
koskevia tietoja voidaan käyttää tieteellisessä tai historiallisessa tutkimustarkoi-
tuksessa, kunhan käyttö on asianmukaista ja oikeasuhteista.191 Akateeminen väi-
töskirja täyttää ehdoissa mainitut kriteerit, vaikka siinä tarkasteltavat henkilöt 
olisivat elossa.  

Henkilötietoja tutkimuksessaan hyödyntävää historiantutkijaa sitovat lain 
lisäksi myös tieteelliset reunaehdot ja niitä määrittävät tahot. Tällaisia ovat esi-
merkiksi Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeet hyvän tieteellisen käy-
tännön noudattamisesta ihmistieteissä. Ohjeissa todetaan, että tutkimuksen koh-
teena olevia henkilöitä tulee kunnioittaa ja kohdella arvostaen. Tämä ei tarkoita, 
etteikö tutkimuksessa voisi osoittaa tutkittaville epämieluisia tutkimustuloksia. 
Varsinkaan yhteiskunnallisten instituutioiden vallankäyttöä koskevaa tutki-
musta ei pidä rajoittaa sillä perusteella, että siitä koituisi haittaa tutkittavalle. 
Hyvä tieteellinen käytäntö vaatii tutkijalta ennen kaikkea tutkittavia kunnioitta-
van kirjoitustavan käyttöä ja kattavan aineiston systemaattista analysointia. Tut-
kittavien oikeuksia rikotaan, mikäli tutkija julkaisee tutkimuskohdetta arvostele-
via tuloksia, jotka perustuvat puutteellisesti tehtyyn tutkimusanalyysiin.192   

Tutkimuseettiset kysymykset ovat viimeisten vuosien aikana nousseet laa-
jalti esiin myös historiantutkimuksessa. Tutkijat ovat pohtineet sen oikeuden pe-
rustetta, jolla historiantutkija analysoi, kirjoittaa ja julkaisee menneisyydessä elä-
neen ihmisen yksityistietoja. Samalla he ovat todenneet, että vastuu tutkimuksen 
eettisestä toteuttamisesta jätetään usein historiantutkijan itsensä hartioille. Sekä 
yksityisyydensuojaa koskevat lait että ihmistieteitä määrittävät ohjeistukset vii-

 
188  EU:n yleinen tietosuoja-asetus, I luku, 1. artikla. EU:n yleinen tietosuoja-asetus, II 

luku, artiklat 5. ja 9., IX luku, 89. artikla. Ks. myös esim. ”Tunnisteellisuus ja ano-
nymisointi”, Aineistonhallinan käsikirja.  

189  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat ja oppilasmatrikkelit.  
190  Tietosuojalaki 1050/2018.  
191  EU:n yleinen tietosuoja-asetus, II luku, artiklat 5. ja 9., IX luku, 89. artikla.  
192  Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009.  
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toittavat ennen kaikkea elossa olevien yksilöiden asioiden tutkimista. Jälkimmäi-
nen vaatii esimerkiksi suostumuksen kysymistä tutkittavilta henkilöiltä, mikä ei 
historiantutkimuksessa ole useinkaan mahdollista.193   

Kuten tutkimusetiikasta käydyssä keskustelussa on huomautettu, olivat ai-
kaa sitten kuolleetkin kerran ihmisiä, joiden ihmisyyttä tulee kunnioittaa, vaikka 
se olisi jo mennyttä. Tutkimuskohteena olevien kuolleiden henkilöiden yksityis-
asioita ei tule levittää sen enempää kuin elossa olevienkaan.194 Toteutan tutki-
mukseni tämän periaatteen pohjalta. Oppilaat ja opettajat ovat pääasiassa ano-
nyymisti esillä tutkimukseni aineistomassassa, joka on laaja ja identiteettiä häi-
vyttävä. Nostan tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden nimiä esiin vain sil-
loin, kun se on tutkimustulosten kannalta relevanttia. Yksittäisiä oppilaita tar-
kastelen heidän etunimensä tarkkuudella. Oppilaiden sukunimen esittämisestä 
ei olisi tutkimuksen kannalta erityistä hyötyä. Opettajia tarkastelen heidän koko-
nimellään, sillä opettajien asema oli kouluissa huomattavasti julkisempi. Myös 
oppilaat tunsivat opettajat sukunimellä ja tuntuisi oudolta siirtyä etunimien 
käyttöön tutkimusteknisistä syistä.195  

Tarkastelen menneisyyden koululaisten ja heidän opettajiensa edesotta-
muksia sillä valtuutuksella, jonka ympäröivä yhteiskunta on minulle historian-
tutkijana myöntänyt.196 Samalla minulla on suorastaan velvollisuus tuoda esiin 
niitä menneisyydessä tapahtuneita asioita, jotka ovat jääneet aiemmin piiloon. 
Kuten Pirita Frigren ja Kirsi Vainio-Korhonen toteavat, saattaa erityisesti arka-
luontoisiksi miellettyjä asioita tarkasteleva tutkija tuoda äänen menneisyyden ih-
miselle, joka ei tullut kuulluksi edes elinaikanaan. He huomauttavat, että tietty-
jen asioiden kertomatta jättäminen voi marginalisoida ja alistaa menneisyyden 
ihmistä entisestään. Tämän tekee myös anonymisointi, mikäli vain osa tutkitta-
vista ihmisistä esitellään heidän omilla nimillään.197 

Tutkimuskohteena oleva historiallinen hetki on kuitenkin niin lähellä ny-
kypäivää, että tarkasteltavia rangaistustapauksia on syytä arvioida myös niiden 
arkaluontoisuuden näkökulmasta. Aika on arkaluontoisuuden kannalta merki-
tyksellinen ja sillä on väliä, tapahtuivatko tarkastellut asiat sata vaiko neljäsataa 
vuotta sitten. Tutkimuskohteena olevilla henkilöillä saattaa olla elossa olevia jäl-
keläisiä, joille edeltävän polven yksityisyydensuoja on tärkeä. Lisäksi koulujen 
käytänteisiin kohdistuvan tutkimuksen kohteena ovat alaikäiset lapset, joiden 
asioiden tarkastelussa pitää noudattaa erityistä sensitiivisyyttä.198    

Täten en viittaa oppilaisiin heidän nimillään niissä rangaistustapauksissa, 
joissa oppilasta rangaistiin esimerkiksi seksuaalisuuteen liittyvästä tai muusta 
tutkimuksessa olevalla ajalla arveluttavaksi tulkitusta rikkeestä. Tällaiset ta-
paukset olivat varsin poikkeuksellisia, mutta nousevat tutkimuksessa avainta-

 
193  Frigren 2016, 62–66; Koskivirta ja Lidman 2017; Vainio-Korhonen 2017.   
194  Frigren 2016, 62–66; Saarimäki 2017; Vainio-Korhonen 2017.   
195  Ks. kouluista kirjoitetut historiikit esimerkkinä siitä, kuinka oppilaat kutsuivat opet-

tajia.   
196  Frigren 2016, 65.  
197  Frigren 2017; Vainio-Korhonen 2018, 20–23. 
198  Saarimäki 2017, 74–79.  
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pausten asemaan, sillä niistä on saatavilla usein laajempaa lähdeaineistoa. Oppi-
laiden täydellinen anonymisointi ei tällaisissakaan tapauksissa ole täysin mah-
dollista ja tämän teoksen leipätekstistä käy väistämättä ilmi epäsuoria tunniste-
tietoja. Sen sijaan tutkituissa kouluissa tyypillisempien rikkeiden ja esimerkiksi 
vallattomuuden kohdalla viittaan oppilaisiin heidän nimellään. Vallattomuuden 
kaltaiset rikkeet eivät olleet erityisen vakavia. Koulujen oppilaat muistelevatkin 
usein vilkkaudesta ja keppostelusta kieliviä tekoja koulumuistelmissaan. Voi-
daan pohtia, missä määrin tutkimuskohteena olevat henkilöt olisivat edes koke-
neet tällaisista rikkeistä kertomisen loukkaavan heidän yksityisyydensuo-
jaansa.199 Kaikkia tutkimiani tapauksia tarkastelen kuitenkin niitä koskettaneita 
henkilöitä kunnioittaen, mihin historiantutkijan tulisi aina pyrkiä.  

1.7 Tutkimuksen rakenne 

Tämä teos rakentuu johdannon lisäksi viiden pääluvun varaan, joista ensimmäi-
sessä (luku 2.) luon kokonaiskuvan tutkittavien koulujen rangaistuskäytänteistä 
sekä niiden ajallisesta muutoksesta. Esittelen luvussa tutkimuksessa käytetyn, 
rangaistuskirjoihin kirjattuja rikkeitä ja rangaistuksia kategorisoivan teemoitte-
lun perusteluineen. Samalla suhteutan tarkastelluissa kouluissa toteutuneita ran-
gaistuskäytänteitä niitä määrittäneeseen lakiin ja arvioin, miksi kouluissa käytet-
tiin tietynlaisia rangaistuksia ja rankaistiin tietynlaisesta käytöksestä. Hyödyn-
nän luvussa sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista päättelyä, painon ollessa jäl-
kimmäisellä.  

Tutkimuksen toinen käsittelyluku (luku 3.) tarkastelee rangaistuskäytän-
teitä kurinalaistamisen keinona. Luon siinä kuvaa tyypillisestä rangaistusta-
pauksesta, rangaistuksen saajasta ja rangaistuksen antajasta. Luku alkaa kvan-
titatiivisella tarkastelulla ja etenee kvalitatiivisempaan suuntaan. Analysoin lu-
vussa myös, mitkä tutkittavalla aikakaudella kasvatusajattelua määrittäneet 
piirteet selittävät rangaistuskäytänteitä ja missä määrin. Lisäksi pohdin, millai-
sia haasteita koulukasvatuksessa rangaistuskäytänteiden perusteella ilmeni ja 
miksi.  

Kolmas käsittelyluku (luku 4.) tarkastelee rangaistuskäytänteitä kategori-
soinnin keinona. Luvussa analysoin tyypillisen epätyypillisiä rangaistustapauk-
sia ja sitä, mitä muuta rangaistuskäytänteet olivat kuin väline oppilaiden kasvat-
tamisessa. Tarkastelen luvussa niitä perusteita ja normeja, jotka määrittivät opet-
tajia ja oppilaita jo lähtökohtaisesti, ja joiden perusteella heitä kategorisoitiin ran-
gaistuskäytänteissä edelleen. Toisin sanoen analysoin tutkimiani kouluja arvojen 
läpäiseminä ja arvoja edelleen tuottaneina instituutioina. Hyödynnän luvussa 
sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista päättelyä, joiden painottaminen vuorot-
telee alalukujen välillä.  

 
199  Ks. esim. Turja 1930 esimerkiksi koululaiskeppostelujen muistelusta. Historiantutkija 

Pirita Frigren huomauttaakin, ettei nykyajassakaan ole selvää, minkälaisia asioita yk-
silöt kokevat arkaluontoisiksi, ks. Frigren 2016, 64. Ks. myös Kuula 2006, 135–136.  



59 
 

Tutkimuksen kolme ensimmäistä käsittelylukua pyrkivät luomaan koko-
naiskuvaa niistä kasvatusta sekä koulussa toimineita yksilöitä määrittäneistä sei-
koista, jotka vaikuttivat tutkittujen koulujen rangaistuskäytänteisiin. Tarkastelen 
luvuissa kasvatuksen ja yksilöitä määrittäneiden ominaisuuksien vaikutuksia 
jossain määrin erillään. Näitä aiemmissa luvuissa esitettyjä tutkimustuloksia jo 
osittain kokoamaan pyrkivässä neljännessä käsittelyluvussa (luku 5.) nostan tar-
kastelun abstraktiotasoa ja pohdin aiemmin esitettyjä tuloksia tutkimuksen teo-
reettisen viitekehyksen näkökulmasta. Muodostan luvussa synteesiä niistä ran-
gaistuskäytänteisiin vaikuttaneista, sekä kasvatusta että opettajia ja oppilaita 
määrittäneistä tekijöistä, joita tarkastelen aiemmissa luvuissa. Pohdin luvussa 
erityisesti sitä, millaisin mekaniikoin erilaiset kouluissa toimineita yksilöitä mää-
rittäneet kategoriat rangaistuskäytänteisiin vaikuttivat ja millaiseksi rangaistuk-
sen rooli koulujen arkikäytänteissä ja kategorioiden tuottamisessa muodostui.  

Tutkimuksen viimeisessä luvussa (luku 6.) esitän tutkimuksen keskeisim-
mät johtopäätökset. Tarkastelen luvussa uudelleen myös hyödyntämääni tutki-
musasetelmaa ja pohdin, missä määrin tutkimuksessa hyödynnetyt lähteet, me-
netelmät ja teoriat tukivat tutkimuksessa tehtyä analyysia.  



Tässä luvussa analysoin tutkimieni oppikoulujen rangaistuskäytänteitä määrit-
tänyttä lainsäädäntöä ja arvioin sen toteutumista kouluissa. Tarkasteluni koh-
teena ovat sekä lainsäädännön osoittamat ja kouluissa käytetyt rangaistukset, 
että rangaistusten syinä olleet rikkeet. Esittelen samalla osittain koululainsäädän-
töön perustuvan, rangaistuksia ja rikkeitä koskevan kategorisoinnin perustelui-
neen. Analysoin myös sitä, millaisia vaikutuksia oppilaita määrittäneillä ominai-
suuksilla oli koululainsäädäntöön. Viimeisessä alaluvussa tarkastelen käytän-
teissä tutkimusajalla tapahtuneita muutoksia ja yhteiskunnallisen tilanteen vai-
kutuksia käytänteisiin.  

2.1 Kouluissa sallitut ja käytetyt rangaistukset 

Vuonna 1872 annettu Keisarillisen majesteetin armollinen koulujärjestys Suomen suu-
riruhtinaanmaalle sääteli tutkimieni oppikoulujen rangaistuskäytänteitä 1900-lu-
vun alussa. Vaikka järjestystä päivitettiin useaan otteeseen jo 1800-luvun loppu-
puolella, oli se rangaistuskäytänteiden osalta suurelta osin voimassa aina 1970-
luvulla toteutettuun peruskoulu-uudistukseen saakka.200 Seuraavaksi tarkaste-
len mitä järjestyksessä todettiin kouluissa sallituista rangaistuksista ja tutkin, 
missä määrin sitä hyödynnettiin tarkastelluissa kouluissa. Lisäksi analysoin, 
miksi tietyt rangaistusmuodot olivat sallittuja ja mistä syistä osaa niistä suosittiin 
tutkituissa kouluissa.   

Vuoden 1872 koulujärjestyksen viides, viimeinen luku käsitteli koulukuria. 
Sen pykälät 35–46 koskivat erityisesti poikakouluja 47. pykälän määrätessä tyttö-
koulujen kurinpidosta. Olen koodannut kouluissa annetut rangaistukset näiden 
pykälien ja rangaistuskirjoihin merkittyjen muiden mahdollisten rangaistusten 

200 Kiuasmaa 1982, 128. 

2 RANGAISTUSKÄYTÄNTEIDEN NORMATIIVINEN 
PERUSTA JA TOTEUTUMINEN 
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perusteella. Koulujärjestyksen 39. pykälä tarkasteli poikakouluissa sallittuja ran-
gaistuksia mainiten yhteensä yhdeksän erilaista rangaistusmuotoa. Ankaruu-
tensa mukaan luokiteltuina mukaan ne kuuluivat seuraavasti: 

1.  Varoitus ja nuhtelu luokkalaisten edessä; 

2.  eroittaminen tovereista; 

3.  muutto alimmaiseksi luokassa; 

4.  jälkeenpito koulussa viikon lopulla; 

5.  nuhtelu ja moite koulun kokoontuneiden opettajain ja nuorison läsnä ollessa; 

6.  aresti eri huoneessa eli karcerissa; 

7.  kehoitus koulusta lähtemään; 

8.  karkoitus oppilaitoksesta vissiksi lyhemmäksi tahi pitemmäksi ajaksi; 

9.  karkoitus ikuiseksi ajaksi.201   

Yksittäiset opettajat saattoivat päättää rangaistusten 1.–4. käytöstä. Rangaistuk-
siin 5.–8. tuli järjestyksen mukaan turvautua vain, mikäli aiemmat rangaistukset 
eivät olleet tuottaneet tulosta tai tehdyn rikkeen laatu vaati ankarampaa rangais-
tusta. Näitä rangaistuksia saattoi määrätä luokanjohtaja yhdessä rehtorin tai kou-
lun johtajan kanssa. Yhdeksännen rangaistuksen eli ”ikuiseksi ajaksi karkotuk-
sen” käyttämiseen vaadittiin rehtorin ja opettajakunnan yhteinen päätös. Lisäksi 
sen täytäntöönpano vaati koulutoimen ylihallituksen hyväksynnän.202 

Tyttökoulujen kurinpitoa määritelleessä järjestyksen 47. pykälässä mainit-
tiin sen sijaan, että koulujen johtajattarien tuli tarkasti valvoa tyttöjen käytöstä 
eikä kouluissa tullut käyttää muita rangaistuksia kuin varoitusta. Järjestys ei suo-
ranaisesti kieltänyt muiden tai varoitusta ”kovempien seuraamusten” käyttöä, 
mutta siinä ei erikseen nimetty sellaisia. Ennen kaikkea ”irstas ja pahankurinen” 
oppilas tuli kuitenkin poistaa tyttökoulusta. Koulujärjestys salli siis ainakin tyt-
töjen erottamisen. Järjestyksessä huomautettiin lisäksi, että mikäli tyttökoulun 
oppilaan käytös vaati varoitusta kovempaa rangaistusta, tuli rangaistukseen tur-
vautuessa ”semmoista varovaisuutta vaarinotettaman, ett’ei rangaistu joudu 
toisten ivattavaksi”.203  

Koulujen rangaistuskäytänteissä oli siis tiettyjä sukupuolesta aiheutuneita 
eroja jo koululain tasolla. Se salli poikien rankaisemisen useilla erilaisilla rangais-
tusmuodoilla, kun tyttökouluissa tuli selvitä käytännössä varoituksin. Tyttöjen 
oletettu luonto nähtiin järjestyksessä huomattavasti herkempänä kuin poikien. 
Järjestys ei vaatinut hienovaraisuuden tai hellyyden noudattamista poikia ran-
gaistaessa, vaan päinvastoin mahdollisti useamman ankaran rangaistuksen käy-
tön poikakouluissa. Poikien kohdalla ei myöskään erikseen mainittu irstaiden tai 

 
201  Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokous 26/1872, § 39. Ks. myös Kiuasmaa 

1982, 128; Heikkinen 1989, 132.  
202  Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokous 26/1872, § 40; Kiuasmaa 1982, 128.  
203  Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokous 26/1872, § 35–47.  
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pahankuristen oppilaiden poistamisesta kouluista. Koululaissa näkyneet eroa-
vaisuudet vaikuttivat myös koulujen arkeen. 

Taulukko 4  Tutkituissa kouluissa vuosina 1905–1925 kirjattujen rangaistusten määrät. 

Rangaistus Määrä   % 
Jälki-istunto 7630   78,9 % 
Varoitus 942   9,7 % 
Ankara varoitus 162   1,7 % 
Alennettu käytös- tai 
huolellisuusnumero 147   1,5 % 

Karsseri 124   1,3 % 
Määräaikainen erotus 63   0,7 % 
Kehotus lähteä koulusta 29   0,3 % 
Erottaminen tovereista 23   0,2 % 
Ruumiillinen kuritus 16   0,2 % 
Erotus 7   0,1 % 
Rangaistus peruttu 3   0,0 % 
Muu rangaistus 45   0,5 % 
Rangaistusta ei mainittu 476   4,9 % 
Yhteensä 9667   100 % 

Lähde: Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.   
 
TAULUKOSSA 4 on kuvattu erilaisten rangaistusten käyttöä tutkituissa oppi-
kouluissa. Kuten taulukosta havaitaan, niissä turvauduttiin lähinnä vuoden 1872 
koulujärjestyksessä mainittuihin rangaistusmuotoihin. Kuten taulukko osoittaa, 
kouluissa hyödynnettiin ennen kaikkea jälki-istuntoa eli koulujärjestyksen ran-
gaistusta numero neljä, jälkeenpitoa koulussa viikon lopulla. Sitä käytettiin kai-
kissa tutkituissa kouluissa 204 . Koulujärjestyksessä kuvaillaan melko tarkkaan 
jälki-istunnon järjestämistä. Sen tuli tapahtua kerran viikossa kouluviikon lo-
pulla ja ainakin yhden opettajan tuli olla valvomassa sen suorittamista. Rangais-
tusta määräävä opettaja saattoi oman harkintansa mukaan päättää, tuliko ran-
gaistuksen saajan suorittaa ”sopivaista työtä” jälki-istunnossa ollessaan.205  

Lisäksi järjestyksessä mainittiin, että ensikertalainen rikkeentekijä voitiin 
tuomita jälki-istuntoon enintään yhden tunnin ajaksi. Mikäli tehdyn rikkeen 
laatu sitä vaati tai rikkeentekijä uusi tekonsa voitiin jälki-istuntorangaistusta pi-
dentää kahteen tuntiin.206  Koulujärjestyksessä vaadittiinkin, että annettavan ran-
gaistuksen ankaruus oli sovitettava yhteen tehdyn rikkeen vakavuuden kanssa. 

 
204  Tyttökoulut tekivät tässä poikkeuksen sillä niiden oppilaita ei tarkastelujakson alku-

vuosina rangaistu lainkaan jälki-istunnolla, jonka käyttöä koulujärjestys ei tyttökou-
luissa sallinut. Ks. KA TTLA Ae:1 rangaistuspäiväkirjat, KA SFIHA Ac:1 straffjour-
nal.  

205  Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokous 26/1872, § 40. 
206  Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokous 26/1872, § 40. 
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Tämä näkyi myös vaateessa, jonka mukaan viiteen jälkimmäiseen rangaistus-
muotoon tuli turvautua vain, mikäli ensimmäiset neljä eivät olleet riittäviä rik-
keen vakavuuteen nähden. Aikakauden kasvatusajattelijat korostivatkin oikeu-
denmukaisuuden merkitystä rangaistuksia säädettäessä. Rangaistuksen tuli koh-
distua nimenomaan pahaan tekoon ja olla verrannollinen sen kanssa. Rangais-
tuksen tuli palauttaa rikkeen vuoksi rikkoontunut järjestys ja saada rike katoa-
maan. Rangaistuksen kohteena ei kasvatusfilosofisesti ollut niinkään rikkeen te-
kijä vaan itse rike, vaikka rangaistuksen tuli saada myös rikkeentekijä katumaan 
tekoaan.207  

Myös ajatus rangaistuksen kovenemisesta rikkeiden kertyessä on linjassa 
aikakaudella vallinneen kasvatusajattelun kanssa. Varsinkin ankarimpien mah-
dollisten rangaistusten kohdalla tätä pitkälti noudatettiin. Kuten TAULUKKO 4 
osoittaa, vain seitsemän tutkituissa kouluissa opiskellutta oppilasta tuli erote-
tuksi kokonaan. Määräaikaisia erotuksiakin kirjattiin tutkimieni oppikoulujen 
rangaistuskirjoihin vain 63 kappaletta. Erotusten määrä on alhainen etenkin an-
nettujen rangaistusten kokonaismäärään nähden. Myös kehotus lähteä koulusta, 
joka tarkoitti rikkeen tehneen oppilaan omaehtoiseen eroamiseen pakottamista, 
oli rangaistuksena ankara ja verrattavissa erotukseen. Koulusta lähtemään keho-
tettuja – tai consilium abeundin saaneita, kuten rangaistuksen nimi kuului latinaksi 
– oppilaita merkittiin rangaistuskirjoihin vain 29.208 

Kuten TAULUKOSTA 4 ilmenee, turvauduttiin kouluissa jälki-istunnon li-
säksi lähinnä varoitukseen erotusten tai muiden ankarampien rangaistusten si-
jaan. Koulujärjestyksessä varoitus asetettiinkin ensisijaiseksi rangaistusmuo-
doksi, jota tuli tarpeen vaatiessa koventaa. Myös tutkimissani kouluissa vierail-
leet koulutarkastajat tarkastelivat varoitusta ensisijaisen rangaistuksen asemassa. 
Varoitus mainitaan lievimmäksi mahdolliseksi rangaistukseksi tarkastusrapor-
teissa.209  

Varoituksia ei kuitenkaan merkitty rangaistuskirjoihin läheskään yhtä 
usein kuin jälki-istuntoja, jotka muodostivat 79 prosenttia kaikista tutkituissa 
kouluissa annetuista rangaistuksista (TAULUKKO 4). Jälki-istuntorangaistusten 
määrää selittänee osaltaan se, että rangaistus oli verraten helposti järjestettävissä 
ja vaati vain yhden valvojan läsnäolon. Lisäksi sillä voitiin rankaista useampaa 
rikkeentekijää kerralla. Samalla jälki-istunto vaati kirjanpitoa, sillä valvojien tuli 
nähdä keitä odottaa kullekin jälki-istuntokerralle. Esimerkiksi varoituksen koh-
dalla kirjanpito ei ollut tässä mielessä pakollista ja opettaja saattoi antaa varoi-
tuksen, vaikka luokkatilanteessa heti rikkeen tapahduttua. Varoituksen kohdalla 
rangaistuskirjamerkintä ei siis ollut kirjanpidollisesti välttämätön. 

Myös se merkitys, joka valvonnalla ajan kasvatusaatteelle oli, selittänee an-
nettujen jälki-istuntorangaistusten korkeaa määrää. Jälki-istunnon rangaistus-
voima perustuu nimenomaan valvontaan, sen lisäksi että siinä rajoitetaan oppi-

 
207  Landahl 2006, 101–114; Launonen 2000, 135–148; Middleton 2008, 265–268; Ojakangas 

1998, 55–58.  
208  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.  
209  Esim. Vaasan lyseoon tarkastuskäynnin tehnyt E. J. Tammio mainitsee muistutukset 

ja varoitukset ”pieninä” rangaistuksina, ks. KA VYA Cc:1 tarkastuspöytäkirjat. 
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laan ajankäyttöä ja liikkumista eristämällä hänet. Lisäksi niin ruumiillinen ran-
gaistus kuin häpeään perustuvat rangaistuksetkin nähtiin julmina. Niillä ei aja-
teltu olevan sellaisia oppilaan luontoa taivuttavia ja ihmiselle luontaisista ha-
luista ja intohimoista vapauttavia voimia, joita valvonnalla nähtiin olevan. Ni-
menomaan tarkan valvonnan ajateltiin mahdollistavan kasvun kohti sitä siveyttä, 
joka kasvatuksessa oli tavoitteena.210  

Haitalliseksi koettu häpeä voikin osaltaan selittää varoitusten vähäistä 
määrää. Myös luokkatovereiden edessä annetun yksinkertaisen varoituksen tai 
nuhtelun rangaistusvoima perustui juuri tälle häpeälle. Vielä enemmän häpeää 
tuotti poikakouluissa sallittu koko koulun edessä annettava ankara varoitus, jota 
käytettiin vieläkin harvemmin (TAULUKKO 4). Merkillepantavaa kuitenkin on, 
että kaikkiin rangaistuksiin liittyi aina jonkin verran häpeää ja se lisäsi etenkin 
ankarimpien eli erotusrangaistusten tehoa. Erotuksissa häpeä ei kohdistunut yk-
sinomaan erotettuun oppilaaseen vaan myös hänen perheeseensä ja kouluun, 
joka joutui myöntämään oman kyvyttömyytensä oppilaan kasvatuksessa. 211 
Sekä erotus- että varoitusrangaistuksia merkittiin kaikkien tutkimieni koulujen 
rangaistuskirjoihin.212 

Jälki-istunnon lisäksi myös sitä huomattavasti ankarampi karsseri, jota käy-
tettiin tutkituissa yhteis- ja poikakouluissa213, perustui valvontaan ja eristämi-
seen. Koulujärjestyksen mukaan karsseriin saatettiin tuomita vain 14 vuotta täyt-
täneitä oppilaita kello 8–20 väliseksi ajaksi enintään kolmena perättäisenä päi-
vänä. Karsseri tarkoitti pientä koulun sisältä löytyvää putkaa, jossa olevaa oppi-
lasta valvottiin seinässä olevan tarkkailuaukon läpi. Toisin kuin jälki-istunnossa, 
karsserissa valvonta ei ollut suoraa tai alati jatkuvaa, eikä oppilas tiennyt milloin 
häntä valvottiin. Aikakauden kasvatusoppineiden mukaan tämänkaltaisella val-
vonnalla ei ollut vastaavia kasvatuksellisia vaikutuksia kuin suoremmin toteute-
tulla, eivätkä he suositelleet sitä ensisijaiseksi rangaistusmuodoksi. Karsseriin 
liittynyt salailu nähtiin jopa kasvulle haitallisena. Sen yksinäisyyden ajateltiin 
mahdollistavan vahingollisten ajatusten pohtimisen, mihin suoremmin toteute-
tun valvonnan ei oletettu johtavan. Karsseria käytettiinkin huomattavasti jälki-
istuntoa harvemmin, mitä selittänee myös sen verraten ankara luonne.214 
 

Kuten TAULUKOSTA 4 käy ilmi, vuoden 1872 koulujärjestyksessä maini-
tuista rangaistuksista muuttoa alimmaiseksi luokassa ei merkitty tutkimieni op-
pikoulujen rangaistuskirjoihin. Myös erottamista tovereista hyödynnettiin ran-
gaistuskirjojen perusteella harvoin. Nämä rangaistukset saatettiin tulkita niin lie-
viksi, ettei niiden käytöstä tarvinnut erikseen raportoida. Etenkin erottaminen 

 
210  Launonen 2000, 140–143; Ojakangas 1998, 55–63, 70–98. 
211  Larsson 2018, 28–31. 
212  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.  
213  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.  
214  Kiuasmaa 1982, 128; Norlin 2016; Ojakangas 1998, 58–63. Koululain puolesta karsse-

rin käyttö oli sallittua aina 1970-luvulle ja peruskoulu-uudistukseen saakka. Sen 
käyttö kuitenkin väheni viimeistään toisen maailmansodan jälkeen. On mahdollista, 
että karsseri nähtiin jossain määrin vanhanaikaisena rangaistusmuotona jo 1900-lu-
vun alkupuolella. Ks. Kiuasmaa 1982, 128. Toisin kuin Suomessa, Ruotsissa karsserin 
käyttö kiellettiin jo 1800-luvun alkupuolella, ks. Norlin 2016.  
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tovereista, joka saattoi tarkoittaa vaikkapa oppilaan nurkkaan istuttamista kes-
ken oppitunnin, oli rangaistus, jota opettaja saattoi käyttää välittömänä reaktiona 
oppilaan tekemisiin. On mahdollista, ettei tällaisen välittömän ja lievän rangais-
tuksen käytöstä tarvinnut erikseen raportoida.215  

On mahdollista, ettei oppilaan muuttaminen alimmaiseksi luokassa ollut 
käytössä enää 1900-luvun alkupuolelle tultaessa. Vuoden 1872 koulujärjestys oli 
annettu yli kolmekymmentä vuotta ennen tutkimusajanjakson alkua. Se saattoi 
sisältää rangaistuksia, jotka eivät olleet enää ajankohtaisia. Muutto alimmaiseksi 
luokassa viittaa tapaan, jossa oppilaat istutettiin luokassa paremmuusjärjestyk-
seen siten, että parhaaksi arvioitu oppilas istui etummaisena ja lähimpänä opet-
tajaa. Paikkajärjestystä saatettiin vaihtaa kunkin lukukauden lopussa. Paikkaja-
osta päätettäessä tuli ottaa huomioon paitsi kunkin oppilaan edistyminen 
myös ”yleisiä arvostuksia käytöksestä sekä ahkeruudesta ja tarkkaavuudesta”.216 
Mikäli oppilas käyttäytyi huonosti, hän menetti asemansa tässä luokittelussa ja 
tuli siirretyksi luokan perälle. Mika Ojakankaan mukaan istumajärjestykseen pe-
rustuva luokittelu oli menettänyt merkityksensä kuitenkin jo 1800-luvun loppu-
puolella, eivätkä aikakauden kasvatusoppineet enää suositelleet sitä.217 On to-
dennäköistä, ettei tapa ollut käytössä 1900-luvun alkupuolella, mikä selittää ran-
gaistuksen puuttumista rangaistuskirjoista. 

Täysin vanhanaikaisena järjestystä ei kurinkaan osalta pidetty. Esimerkiksi 
yksityisoppikoulujen käytänteitä määrittäneissä, 1910- ja 1920-luvuilla anne-
tuissa asetuksissa viitattiin edelleen vuoden 1872 järjestyksen määräyksiin kou-
lujen kurinpidosta. Niissä todettiin, että valtionapua nauttivissa yksityisoppi-
kouluissa tulisi noudattaa sitä mitä järjestyksessä kurinpidosta sanottiin. Kou-
luissa saatettiin myös korvata vuoden 1872 koulujärjestyksen pykälissä 35, 36 ja 
39–42 määritellyt käytänteet ”ohjesääntöön otettavilla [pykälien sisältöjä] vastaa-
villa määräyksillä”.218 Rangaistuskeinojen mahdolliset ongelmat ja vanhentunei-
suus eivät välity myöskään kouluhallituksen kiertokirjeistä, joiden kautta koulu-
jen toimintaa osaltaan ohjailtiin. Tutkimallani ajalla niissä puhuttiin kurinpidosta 
tuskin lainkaan.219  

Koulujärjestyksen vanhanaikaisuudella oli kuitenkin suuri vaikutus erityi-
sesti yhteiskouluihin, joista ensimmäinen perustettiin 1880-luvulla eli kymme-
nen vuotta järjestyksen asettamisen jälkeen. Järjestystä ei rangaistusten tai kurin 
osalta muutettu uuteen koulumuotoon sopivaksi. Tutkimieni yhteiskoulujen pe-
rusteella näyttää siltä, että niissä noudatettiin sitä mitä koulujärjestyksessä todet-
tiin tyttö- ja poikakouluissa sallituista rangaistuksista soveltuvin osin oppilaita 
rangaistessa. Yhteiskoulujen tyttöjä ei rangaistu lainkaan esimerkiksi karsserilla, 

 
215  Puranen ja Roitto 2018, 74.  
216  Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokous 26/1872, § 28.  
217  Ojakangas 1998, 67–68. Rangaistuksen puuttumista rangaistuskirjoista voi selittää 

myös se, ettei sitä yksinkertaisesti merkitty rangaistuskirjaan vaan vain koulun arvo-
sanaluetteloon, jossa oppilaiden paremmuusjärjestys oli niin ikään näkyvillä. Tästä-
kin tavasta luovuttiin tutkimuksessa olevalla ajanjaksolla. Oppilaiden asettamisesta 
paremmuusjärjestykseen arvosanaluetteloissa luovuttiin tutkituissa kouluissa vii-
meistään 1920-luvulla, ks. tutkittujen koulujen arvosanaluettelot.  

218  Suomen Asetuskokoelma 30/1919 ja Suomen Asetuskokoelma 262/1925.  
219  Ka, Kouluhallituksen oppikouluosaston I arkisto, kiertokirjeet, Db:1, Db:2, Db:4 ja Db:5.  
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vaikka niissä opiskelleita poikia sinne muutaman kerran joutuikin. Jälki-istun-
toon yhteiskoulujen tyttöoppilaat kuitenkin joutuivat ja se oli yleisin heidän saa-
mistaan rangaistuksista. Toiseksi yleisin yhteiskouluissa tyttöoppilaalle annettu 
rangaistus oli varoitus, jonka käyttö oli sallittua myös tyttökouluissa.220 

TAULUKOSSA 4 mainitaan myös rangaistuksia, joita vuoden 1872 koulu-
järjestyksessä ei nimetä. Erityisesti käytös- tai huolellisuusnumeron laskeminen 
oli tutkituissa oppikouluissa verraten usein käytetty rangaistusmuoto. Käytök-
sen sekä huolellisuuden arviointi oli olennainen osa oppilaan kokonaisarvoste-
lua niin tyttö- kuin poikakouluissakin. Käytösnumero oli kaikilla oppilailla läh-
tökohtaisesti kymmenen ja jo lasku yhdeksään oli rangaistus. Myös rangaistus-
kirjojen ylläpito liittyi olennaisesti tähän arviointiin, sillä niihin tehdyt merkinnät 
toimivat apuna käytöksen arvioinnissa.221 Rangaistuksena käytös- tai huolelli-
suusarvosanan lasku oli rangaistuskirjojen perusteella käytössä vain tyttökou-
luissa.222  

Toinen rangaistusmuoto, jota järjestyksen 39. tai 47. pykälä ei mainitse 
mutta jolla tutkimieni koulujen oppilaita rangaistiin, oli ruumiillinen kuritus. 
Aiemmin annettuihin koulujärjestyksiin tämä rangaistusmuoto oli sisältynyt. 
Vuoden 1724 koulujärjestyksessä sallittuina rangaistusmuotoina mainittiin kars-
seri, häpeäpaalu, erotus sekä ruumiillinen kuritus.223 Vuoden 1843 koulujärjestys 
salli ruumiillisen kurituksen lisäksi oppilaan alentamisen luokassa, rikkomuksen 
kirjaamisen erityiselle häpeätaululle sekä erottamisen tovereista erityiselle pen-
kille luokkahuoneessa. Vaikka järjestyksissä mainittiin muitakin rangaistusmuo-
toja, on selvää, että ruumiillisella kurituksella oli aiemmin suuri merkitys oppi-
koulujen rangaistuskäytänteissä. Vuoden 1843 koulujärjestyksessä ruumiillinen 
kuritus jaettiin edelleen ”lievempään” ja ”ankarampaan” muotoon ja kurituksen 
ankaruutta tuli säädellä tehdyn rikkeen vakavuuden mukaan.224 Muotoilu sisäl-
tyi myös vuoden 1856 koulujärjestykseen, joka määritteli erityisesti ankaramman 
ruumiillisen kurituksen käyttöä kieltämällä sen harjoittamisen vanhempia, lu-
kioluokilla olleita oppilaita kohtaan.225 

Vuoden 1872 koulujärjestys oli lajissaan ensimmäinen, joka kielsi ruumiilli-
sen kurituksen käytön myös alemmilla luokilla olleiden oppilaiden kohdalla.226 
Rangaistusmuoto ei poistunut oppikoulujen rangaistusvalikoimasta kokonaan 
vuoden 1872 järjestyksen myötäkään. Järjestyksen 40. pykälässä, jossa määritel-
tiin poikakouluissa sallittujen rangaistusten käytöstä, mainittiin, että ruumiillista 
kuritusta voitiin hyödyntää oppilaan koulusta poisottamisen sijaan. Consilium 
abeundin käyttöä määriteltiin pykälässä seuraavasti:  

 
220  KA VSSA Ab:1 straffjournal, HKA LFGOFA Ab:1 ja Ab:2 straffjournal.  
221  Kiuasmaa 1982, 122–129; Ojakangas 1998, 68–69; Puranen 2015, 91–92. Arvioinnin 

merkityksestä menneisyyden kouluissa ks. myös esim. Larsson 2014, 245–254.  
222  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.  
223  Norlin 2016, 279–280.  
224  ”Kroppsaga, lindrigare, som tillämpas af Läraren, eller stängare, hwilken Rector eller 

den, som Skolan förestår, äger anwända.” Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Ko-
kous 6.11.1843, § 84.  

225  Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokous, 7.4.1856, § 84 ja § 85. Ks. myös Hanho 
1955, 125–126 ja Heikkinen 1989 129–132 koulujärjestysten merkityksestä ruumiilli-
sen rangaistuksen käytössä. 

226  Heikkinen 1989, 129. 
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Oppilaitoksesta lähtemään kehoitettaessa menetellään sillä tavoin, että vanhempia 
tahi holhumiestä pyydetään ulosottamaan erotodistusta oppilaalle määrätyssä ajassa, 
jonka kuluttua hänen poistamisensa oppilaitoksesta ehdottomasti pitää seurata. Mutta 
kuitenkin, jos vanhemmat tai holhumies soveljaalla kurituksella heti oikaisevat oppi-
lasta, taikka rehtori, heidän suostumuksellansa, semmoista kuritusta antaa, ja jos sen 
kautta nähtävä parannut on tullut, mahtakoon määrätyn ajan loputtua säädetty ero-
rangaistus jäädä sikseen.227 

Järjestyksen tarkka sananmuoto ei sisällä mainintaa ruumiillisesta kurituk-
sesta, mutta sana ’kuritus’ viittaa siihen. 1900-luvun alussa se oli käytännössä 
ruumiillisen kurin synonyymi. 228  Järjestykseen sisältyikin porsaanreikä, joka 
mahdollisti rikkeitä tehneiden oppilaiden lähettämisen kotiin ruumiillisesti ku-
ritettavaksi tai holhoojan luvalla koulussa annetun ruumiillisen kurituksen. Ko-
vin pienistä rikkeistä ruumiillista kuritusta ei tullut kuitenkaan antaa. Koulusta 
lähtemään kehottaminen tarkoitti käytännössä oppilaan erotusta, johon myös 
sen sijasta annettu ruumiillinen kuritus ankaruudessaan vertautui. Tutkituissa 
kouluissa rangaistukseen turvauduttiinkin ennen kaikkea vakavampien rikkei-
den kohdalla.229 Tässä suhteessa vuoden 1872 koulujärjestys poikkesi sitä edeltä-
neistä järjestyksistä, jotka sallivat myös pienempien rikkeiden vuoksi annetut 
ruumiinrangaistukset. Vuonna 1914 annettu asetus ruumiillisen kurituksen kiel-
tämisestä valtion ylläpitämissä ja kannattamissa kouluissa kielsi ruumiillisen 
rangaistuksen käytön oppikouluissa lopulta kokonaan, vaikka porsaanreikää 
hyödynnettiin tässäkin tutkimuksessa tarkastelluissa kouluissa myös asetuksen 
antamisen jälkeen.230 

Kotona annetun ruumiillisen kurituksen hyväksikäytön teki mahdolliseksi 
vanhemmilla yhä ollut oikeus kurittaa lastaan ruumiillisesti.231 Kotona annettu 
kuritus siirsi myös vastuun rangaistuksen toimeenpanosta oppilaan kotiin, 

 
227  Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokous 26/1872, § 40. 
228  Kuritus, Pieni tietosanakirja 1926; Vanhan kirjasuomen sanakirja 2021, kuritus, 

http://kaino.kotus.fi/vks/?p=article&word=kuri-
tus&vks_id=VKS_929accd65291853680dd63fe03e923d1. [Haettu 23.5.2021] Sari Hu-
san mukaan kurituksen käsite on jossain määrin epäselvä, vaikka kurinpito viittaakin 
yleensä fyysiseen rangaistukseen, ks. Husa 1995. Käsite on jossain määrin häilyvä ja 
sen sisältö on muuttunut myös ajassa. Vuoden 1889 rikoslaissa puhutaan lasten kuri-
tuksesta viitaten nimenomaan heille annettuun ruumiilliseen kuritukseen. Vuonna 
1983 annetussa laissa lasten suojelusta ja tapaamisoikeudesta kielletään sananmukai-
sesti lasten ruumiillinen kuritus, ks. Suomen Suuriruhtinaanmaan Rikoslaki 39/1889, 
3. luku, 1 § ja Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8.4.1983/361, 1§. Ks. kurit-
tamisesta myös esim. Harrikari 2004 ja 2019 sekä Hytönen et al. 2016, 87–88. Ks. con-
silium abeundista ja ruumiillisesta kurituksesta myös Kiuasmaa 1982, 128. Ruotsin 
kuritusta vastaava verbi disciplinera viittaa puolestaan selvemmin laajempaan kurin-
pitoon verbin aga kääntyessä ruumiilliseksi kuritukseksi. Kuitenkin myös disciplinera-
verbi on saatettu ymmärtää kurituksen suppeammassa mielessä, ks. SAOB 2012, di-
sciplinera, https://www.saob.se/artikel/?unik=D_1475-0058.qbdC&pz=5 [Haettu 
23.5.2021] 

229  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.  
230  Armollinen asetus, jolla ruumiillisen rangaistuksen käyttäminen oppilaitoksissa kiel-

letään, Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokous 24/1914. Ks. myös Kiuasmaa 
1982, 128.  

231  Vanhempien oikeus lapsen ruumiilliseen kuritukseen kiellettiin vuonna 1983 anne-
tussa laissa lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta, ks. ja Laki lapsen huollosta ja ta-
paamisoikeudesta 8.4.1983/361, 1§. Ks. myös esim. Harrikari 2019, Hytönen et al. 
2016, 87–88, Pulma 1987.  

http://kaino.kotus.fi/vks/?p=article&word=kuritus&vks_id=VKS_929accd65291853680dd63fe03e923d1
http://kaino.kotus.fi/vks/?p=article&word=kuritus&vks_id=VKS_929accd65291853680dd63fe03e923d1
https://www.saob.se/artikel/?unik=D_1475-0058.qbdC&pz=5
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vaikka koulu olikin tosiasiallinen rangaistuksen määrääjä. Koulujen rangaistus-
käytänteet eivät rajoittuneetkaan yksiselitteisesti koulun fyysisten seinien, rajo-
jen tai kouluajan sisäpuolelle, vaan jatkuivat niiden yli aina koulukaupunkiin ja 
oppilaan kotiin sekä tämän vapaa-aikaan saakka. Samalla oppikoululaisuus 
määritteli oppilaiden elämää myös koulun ulkopuolella.232 Kouluissa rangaistiin 
myös sen seinien ja kouluajan ulkopuolella tehdyistä rikkeistä. 

 Merkillepantavaa niin ikään on, että ruumiillista kuritusta tuli kohdistaa 
yksinomaan poikiin. Tyttöjen ruumiillista rangaistusta ei sallittu edes vuoden 
1872 järjestystä edeltäneissä koulujärjestyksissä. Esimerkiksi vuoden 1856 koulu-
järjestyksen mukaan tyttökoulujen johtajien tuli pitää yllä hyvää järjestystä va-
roituksin ja muistutuksin. Siinä todettiin, että ankarammat rangaistukset tuli an-
taa oppilaalle hellävaroin tilanteen niitä vaatiessa. Vuoden 1856 järjestyskään ei 
tosin määrittele mitä ”ankarammat rangaistukset” tarkalleen ottaen tarkoitta-
vat.233 On luultavaa, etteivät ankarammat toimet viitanneet erityisesti ruumiilli-
seen kurittamiseen vaan esimerkiksi erotukseen, jota tutkituissa tyttökouluissa-
kin käytettiin. Ruumiillista kuritusta kohdistettiin tyttöihin harvemmin myös 
muissa koulumuodoissa.234 Tässäkin tutkimuksessa mukana olevissa kouluissa 
ruumiilliseen kuritukseen turvauduttiin ennen kaikkea poikalyseoissa.235  

Oppikoulujen rangaistuksia säädellyttä lainsäädäntöä voi pitää hyvin su-
kupuolittuneena236. Se perustui käsitykselle binääristen sukupuolten keskinäi-
sestä ja perustavanlaatuisista eroista, mikä näkyi tyttö- ja poikakouluissa sallit-
tuina erilaisina ja ankaruudeltaan eriasteisina rangaistuksina. Lainsäädännöllä ja 
käsityksillä sukupuolesta oli suuri vaikutus myös tutkittaviin kouluihin, joissa 
opiskelleita tyttöjä ja poikia rangaistiin erilaisin keinoin. Kuten seuraavassa lu-
vussa totean, oli sukupuolella suuri vaikutus myös siihen, millaisista rikkeistä 
tyttöjä ja poikia tuli lainsäädännön näkökulmasta rangaista. Oppilaan sukupuoli 
olikin erityisen merkityksellinen oppikoulujen rangaistuskäytänteiden kannalta. 

2.2 Rangaistusten syyt 

Vuoden 1872 koulujärjestyksessä ei kuvailtu erityisen tyhjentävästi rangaistuk-
sen arvoisia tekoja. Siinä kerrottiin lähinnä, miten oppilaiden olisi tullut käyttäy-
tyä. Tässä tutkimuksessa käyttämäni rikekategorisointi perustuu osittain järjes-
tyksen määritelmiin oppilailta kielletystä ja vaaditusta käytöksestä. Kategori-
sointiin ovat vaikuttaneet myös aikakaudella vallinneessa kasvatusajattelussa 
näkyneet käsitykset siitä, millainen käytös oli tavoiteltavaa. Ensisijaisesti katego-
risointi perustuu kuitenkin niihin tekoihin, joita tutkimieni koulujen rangaistus-
kirjoihin merkittiin. Tutkimuksessa käytettävät rikekategoriat on esitetty TAU-

 
232  Ks. oppikoululaisuuden merkityksestä myös Larsson 2018, 103–141.  
233  Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokous, 7.4.1856, § 87.  
234  Tuomaala 2003, 316–333; Vehkalahti ja Hoikkala 2013, 470–472.  
235  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.  
236  Ks. sukupuolittuneisuudesta esim. Juvonen ja Rossi ja Saresma 2010, 13–16.  
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LUKOSSA 5. Esittelen seuraavaksi tutkimuksessa käytettävän rikekategorisoin-
nin perusteet ja analysoin, miksi tietynlaiset teot koettiin kouluissa rankaisemi-
sen arvoisina.   

Taulukko 5  Tutkimuksessa käytetty rikekategorisointi.  

Rikekategoria Rikkeestä annetut rangaistukset 

Vallattomuus Jälki-istunto (pääasiassa puolesta tunnista tuntiin), varoitus, ankara 
varoitus. Muita rangaistuksia harvemmin tai ei lainkaan.  

Laiskuus 
Jälki-istunto (pääasiassa puolesta tunnista tuntiin), varoitus, ankara 
varoitus, käytös- tai huolellisuusarvosanan alennus. Muita rangais-
tuksia harvemmin tai ei lainkaan. 

Tottelemattomuus 
Jälki-istunto (pääasiassa yli tunnin), varoitus, ankara varoitus, kars-
seri, määräaikainen erotus, käytös- tai huolellisuusarvosanan alen-
nus. Muita rangaistuksia harvemmin tai ei lainkaan. 

Lunttaus  

Jälki-istunto (pääasiassa yli tunnin), käytös- tai huolellisuusarvosa-
nan alennus, varoitus, ankara varoitus, karsseri, consilium abeundi, 
määräaikainen erotus, ruumiillinen kuritus. Muita rangaistuksia 
harvemmin tai ei lainkaan.  

Tappelu 
Jälki-istunto (pääasiassa yli tunnin), varoitus, ankara varoitus, kars-
seri, määräaikainen erotus. Muita rangaistuksia harvemmin tai ei 
lainkaan.  

Koulun tai muun 
omaisuuden vahin-
goittaminen 

Jälki-istunto (pääasiassa puolesta tunnista tuntiin), varoitus, ankara 
varoitus, käytös- tai huolellisuusnumeron alennus, karsseri. Muita 
rangaistuksia harvemmin tai ei lainkaan.  

Tupakointi, juopot-
telu ja huono elämä 

Jälki-istunto (pääasiassa yli tunnin), karsseri, ankara varoitus, mää-
räaikainen erotus, erotus, varoitus, käytöksen- tai huolellisuusnu-
meron alennus, ruumiillinen kuritus, consilium abeundi. Muita ran-
gaistuksia harvemmin tai ei lainkaan.  

Varastelu 

Määräaikainen erotus, jälki-istunto (pääasiassa yli tunnin), karsseri, 
consilium abeundi, erotus, käytös- tai huolellisuusarvosanan alen-
nus, ruumiillinen kuritus. Muita rangaistuksia harvemmin tai ei 
lainkaan.  

 
Lähde: Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.  

 
Vuoden 1872 koulujärjestyksen 35. pykälässä määriteltiin oppikoululaisilta toi-
vottua käytöstä. Kyseinen pykälä oli jaettu kymmeneen käytöstä eri näkökul-
mista määrittelevään kohtaan. Näiden kohtien tuli löytyä jokaisen oppikoululuo-
kan seinältä riippuvasta taulusta. Ne toimivatkin alituisena muistutuksena hy-
vän käytöksen vaateesta. Vuoden 1872 koulujärjestys oli hyvin konkreettisella 
tavalla läsnä oppikoulujen ja oppikoululaisten arjessa.237  

 
237  Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokous 26/1872, §35; Kiuasmaa 1982, 122–125.  
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Osa 35. pykälän määräyksistä oli suuntaa antavia ja vaati oppilaita noudat-
tamaan hyviä tapoja ja suositeltua järjestystä. Samalla se sisälsi joitain hyvin tark-
koja määritelmiä esimerkiksi oppituntien halutusta kulusta. Siinä mainittiin, että 
oppilaiden tuli ”alati määrätyllä kellonlyömällä tulemaan opetushuoneeseen” 
asianmukaisilla oppikirjoilla varustautuneena, odottaa tunnin alkua hiljaisuu-
den vallitessa ja seurata sen kulkua ”alituisella tarkkaamisella”.238 Tällaiset kou-
lupäivän kulkua tarkasti määritelleet säädökset liittyivät aikakauden kasvatus-
ajattelussa korostuneeseen järjestyksen merkitykseen. Kasvatusajattelijat kirjoit-
tivat tarkkoja kuvailuja siitä, kuinka koulupäivä tulisi aikatauluttaa, missä järjes-
tyksessä oppilaiden tulisi käydä sisälle kouluun, miten heidän tuli istua pulpe-
teissaan, kuinka vastata opettajan kysymykseen ja niin edelleen. 239 Asia korostui 
myös oppikoulujen käytänteitä määrittelevässä lainsäädännössä.  

Järjestyksen merkitys näkyy myös 35. pykälän säädöksessä, jossa todettiin, 
että kaikkia luokan tai oppilaitoksen oppilaita tuli pitää syyllisenä tehtyyn rik-
keeseen, mikäli he eivät ilmiantaneet varsinaista rikkeentekijää. Tällaisissa ta-
pauksissa opettajakunnan tuli ”sen tiedon mukaan, kun sillä ennestään on kun-
kin oppilaan luonteesta ja olotavasta”, rangaista yhtä tai useampaa heistä rikettä 
vastaavalla tavalla.240 Varsinaisen rikkeentekijän kiinnisaanti ei siis ollut tärkeää, 
kunhan rike tuli rangaistua ja järjestys palautettua ennalleen. Poikakouluissa tuli 
lisäksi ”kunnottomuuden estämiseksi” valita ”muutamia vakaiksi, luotettaviksi 
ja sopuisiksi tunnettuja nuorukaisia kussakin luokassa järjestysmiehiksi”. Näi-
den oppilaiden tuli saapua luokkaan ”hyvissä ajoin” ennen opetuksen alkua ja 
valvoa, ”että hiljaisuutta ja järjestystä opettajan tuloa odotettaessa vaarinotetaan”. 
Toisten oppilaiden tuli ”niskoittelematta ja vastustamatta totteleman” näiden jär-
jestäjien käskyjä.241 Vastuu elintärkeän järjestyksen säilymisestä siirtyi siis vali-
tuille oppilaille, mikäli opettaja ei ollut paikalla. 

Onkin vähemmän yllättävää, että oppikoulujen oppilaat saivat rangaistuk-
sia ennen kaikkea järjestyksen rikkomisesta. ”Järjestyksen rikkominen” ja ”epä-
järjestys” toistuvat rangaistuskirjoihin merkittyinä rikkeinä yhä uudelleen. Op-
pilaita rangaistiin jatkuvasti myös leikkimisestä ja puhelemisesta tunnilla. Eri-
laisten asioiden kuten lumipallojen tai hernepussien heittely oli niin ikään ylei-
nen syy rangaistuksille.242 Oordning (epäjärjestys), störande av lektion (tunnin häi-
riköinti), ofog i klassen (ilkivalta luokassa), prat (juttelu) ja lek (leikkiminen) tois-
tuivat myös ruotsinkielisten koulujen rangaistuskirjoissa.243 Nämäkin teot rik-
koivat suoraan kouluille ensisijaisen tärkeää järjestystä aiheuttaessaan hämmin-
kiä ja hälinää. 

Suomenkielisissä kouluissa oppilaita rangaistiin usein vallattomuudesta. 244 
Rangaistuskirjoissa ei selitetä mihin vallattomuudella viitataan, mutta esimerkiksi 

 
238  Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokous 26/1872, §35.  
239  Launonen 2000, 135–143; Ojakangas 1998, 18–22, 35–55, 74–78.  
240  Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokous 26/1872, §35 
241  Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokous 26/1872, §38 
242  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.   
243  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.   
244  Suomen kielen sana vallattomuus ei täysin saman sisältöisenä käänny ruotsiin. Ruot-

sin ysterhet (raisuus, riehakkuus) tulee käsitteen lähelle. Ysterhet ei kuitenkaan ilmene 
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Kielitoimiston sanakirjan mukaan se rinnastuu raisuun, riehakkaaseen ja villiin.245 
Vallattomuuteen rinnastettavissa oleva levottomuus (oro) oli niin ikään yleinen sekä 
suomen- että ruotsin kielisissä kouluissa.246 Vanhan kirjasuomen sanakirjan perus-
teella vallattomuus tai vallaton on rinnastunut levottomuuden lisäksi myös mäs-
säävyyteen, joka tässä tapauksessa viittaa nimenomaan levottomaan mieleen.247  

Tutkimuksessa käyttämässäni rikekategorisoinnissa ensisijaisesti koulujen 
ankaraa järjestystä rikkoneet teot olen koodannut kategoriaan VALLATTO-
MUUS. Rikekategoriaan kuuluviin tekoihin syyllistyneitä oppilaita rangaistiin 
yleensä jälki-istunnolla. TAULUKKO 6 kuvaa erilaisten rikkeiden yleisyyttä tut-
kituissa kouluissa ja osoittaa, että tähän kategoriaan kuuluneet rikkeet olivat sel-
västi muita yleisempiä. Vallattomuuden ja epäjärjestyksen kaltaisten rikkeiden 
korkea määrä korostaa edelleen järjestyksen merkitystä tutkitulla aikakaudella 
annetussa kasvatuksessa. Järjestys kietoutuu erottamattomasti myös kuriin, 
jonka rooli vuosisadan vaihteen kasvatusajattelussa oli niin ikään suuri.  
 
Taulukko 6  Kouluissa kirjatut rikenimikkeet. 

Rike Määrä   % 
Vallattomuus 3689   38,2 % 
Laiskuus 2209   22,9 % 
Tottelemattomuus 1284   13,3 % 
Lunttaus 977   10,1 % 
Tappelu 168   1,7 % 
Koulun tai muun omaisuuden 
vahingoittaminen 156   1,6 % 

Tupakointi, juopottelu, huono 
elämä 87   0,9 % 

Varastelu 83   0,9 % 
Rästi/rangaistuksen siirto 349   3,6 % 
Ei merkittyä syytä 665   6,9 % 
Yhteensä 9667   100 % 

 
Lähde: Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat. 
 

 
rikkeenä tutkittujen ruotsinkielisten oppikoulujen rangaistuskirjoissa. Ks. Cantell et 
al. 2002. Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.  

245  Kielitoimiston sanakirjan mukaan sanaa voidaan käyttää esimerkiksi seuraavissa yh-
teyksissä: ”vallaton poikalauma” tai ”vallaton ilonpito”. Ks. Kielitoimiston sanakirja 
2020, vallaton, https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/vallaton [Haettu 23.5.2021].  

246  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.   
247  Toisaalta san vallaton on saattanut viitata myös kirjaimellisesti vallattomaan, siis il-

man valtaa olevaan tai nuoreen ihmiseen, nuorukaiseen, ks. Vanhan kirjasuomen sa-
nakirja 2014, mässääväinen, elkivalta, nappaskossi.  http://kaino.kotus.fi/vks/?p=arti-
cle&word=m%C3%A4ss%C3%A4%C3%A4v%C3%A4inen&vks_id=VKS_73fd8b5058
576b68be2cdcb91089e0d8,  http://kaino.kotus.fi/vks/?p=article&word=elki-
valta&vks_id=VKS_96d1df36e03452061b1b6cd4b4dae677, [Haettu 23.5.2021] 
 http://kaino.kotus.fi/vks/?p=article&word=nappas-
kossi&vks_id=VKS_9f03dd77848e848ad0d0c3b6316b22a8 [Haettu 23.5.2021].  

https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/vallaton
http://kaino.kotus.fi/vks/?p=article&word=m%C3%A4ss%C3%A4%C3%A4v%C3%A4inen&vks_id=VKS_73fd8b5058576b68be2cdcb91089e0d8
http://kaino.kotus.fi/vks/?p=article&word=m%C3%A4ss%C3%A4%C3%A4v%C3%A4inen&vks_id=VKS_73fd8b5058576b68be2cdcb91089e0d8
http://kaino.kotus.fi/vks/?p=article&word=m%C3%A4ss%C3%A4%C3%A4v%C3%A4inen&vks_id=VKS_73fd8b5058576b68be2cdcb91089e0d8
http://kaino.kotus.fi/vks/?p=article&word=elkivalta&vks_id=VKS_96d1df36e03452061b1b6cd4b4dae677
http://kaino.kotus.fi/vks/?p=article&word=elkivalta&vks_id=VKS_96d1df36e03452061b1b6cd4b4dae677
http://kaino.kotus.fi/vks/?p=article&word=nappaskossi&vks_id=VKS_9f03dd77848e848ad0d0c3b6316b22a8
http://kaino.kotus.fi/vks/?p=article&word=nappaskossi&vks_id=VKS_9f03dd77848e848ad0d0c3b6316b22a8
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Vallattomuuden jälkeen seuraavaksi yleisin syy rangaistukselle oli laiskuus (lathet, 
TAULUKKO 6). On selvää, että laiskuus rikkoi sitä ahkeruuden vaadetta vastaan, 
joka oli sisäänkirjoitettu vuoden 1872 koulujärjestykseen. Sen mukaan oppilaan 
ahkeruus tuli huomioida hänen edistymistään arvioitaessa. ”Oivakuntoisia luon-
nonlahjoja” sekä ”kiitettävää ahkeruutta” osoittanut oppilas saatettiin siirtää 
ylemmälle koululuokalle jo syyslukukauden lopulla, mikä ei muuten ollut sallit-
tua.248 Lisäksi koulun rehtori tai johtajatar saattoi myöntää koko koululle yhden 
lupa- eli lomapäivän kuukaudessa palkinnoksi osoitetusta ahkeruudesta.249 Kou-
lukuria määritelleessä järjestyksen viidennessä luvussa todetaankin, että oppilai-
den tuli kotona ”ahkerasti” valmistautua oppitunteja varten. Koulujen opettajis-
ton tuli kerran kuukaudessa kokoontua neuvottelemaan ”oppilaiden olotavasta, 
käytöksestä, ahkeruudesta ja tarkkaavaisuudesta” ja neuvotteluiden perus-
teella ”antaa laiminlyöville ja vianalaisille soveljaita varoituksia tahi ojennuksia”. 
250   

Kuten vallattomuus ja epäjärjestys, myös laiskuus rikkoi koulujen ankaraa 
kuria vastaan. Laiska oppilas ei ollut kurinalainen eikä laiskuudella saavutettu 
siveellisyyttä, sillä siveellisyys oli mahdollinen vain niille jotka aktiivisesti ja it-
seään säästelemättä sitä tavoittelivat, nautinnosta kieltäytyen.251 Rangaistuskir-
jojen perusteella oppilaita syytettiin usein myös laiminlyönnin, unohtamisen ja 
välinpitämättömyyden kaltaisista rikkeistä, jotka rikkoivat koulun arvopohjaa ja 
kuria ja järjestystä samalla tavoin kuin laiskuus. Glömska (unohdus), slarv (huoli-
mattomuus), olovlig utevaro från lektioner (luvaton poissaolo tunneilta) toistuvat 
myös ruotsinkielisten oppikoulujen rangaistuskirjoissa. 252 Niitäkin ilmentänyt 
oppilas oli saamaton eikä toteuttanut saamiaan tehtäviä. Myös tarkkaamattomuus 
(ouppmärksamhet) oli verraten yleinen rike ja tekona sukua laiskuudelle. Tarkkaa-
maton oppilas ei ollut ahkera eikä pysynyt siinä määrin opetuksen mukana kuin 
ahkerampi koulutoverinsa253. Oppilaiden tarkkaavaisuus oli huomioitava esi-
merkiksi heidän arvioinnissaan koulujärjestyksenkin mukaan.254 Olen sisällyttä-
nyt myös tällaiset rikkeet tässä tutkimuksessa kategoriaan LAISKUUS, silkan 
laiskuuden lisäksi. Tähänkin kategoriaan kuuluneista teoista rangaistiin yleensä 
jälki-istunnolla (TAULUKKO 5). 

Rikkeet kuten niskoittelu, uppiniskaisuus, kurittomuus, opettajan kyseen-
alaistaminen ja röyhkeys olen sen sijaan koodannut kategoriaan TOTTELEMAT-
TOMUUS. Ne olivat kolmanneksi yleisin syy rangaistuksille. Kategoria sisältää 

 
248  Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokous 26/1872, § 28.  
249  Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokous 26/1872, § 14. 
250  Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokous 26/1872, §34, §35, §37.  
251  Ojakangas 1998, 47–55; Valtonen 2004, 51. Myös esim. ajatus velvollisuudesta oli 

Snellmanilaisen siveellisyyskäsitteen kannalta merkityksellinen, ks. esim. Pulkkinen 
2011a, Pulkkinen 2011 b, Sorainen 2006.  

252  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.   
253  Pienessä tietosanakirjassa tarkkaavaisuus määriteltiin sielulliseksi toiminnaksi, 

jolla ”ihminen suuntaa tai keskittää huomionsa yhteen tai muutamiin harvoihin ilmi-
öihin.” Huomion keskittymisen myötä muut seikat häviävät tietoisuudesta tai joutu-
vat ”varjoon”. Ks. Pieni tietosanakirja 1928. Tarkkaamaton oppilas ei siis pystynyt 
keskittymään, vaikka koulukasvatus sitä ehdottomasti vaati.  

254  Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokous 26/1872, §28, §37.  
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luonnollisesti myös ne tapaukset, joissa oppilasta rangaistiin suoranaisesta totte-
lemattomuudesta (taulukot 5 ja 6). Ruotsinkielisten koulujen rangaistuskirjoihin 
merkityistä rikkeistä koodasin kategoriaan teot kuten olydnad (tottelemattomuus, 
niskoittelu), ohörsamhet (tottelemattomuus), själsvåld (omavaltaisuus).255 Tällaiset 
rikkeet haastoivat ennen kaikkea opettajan ja koulun auktoriteettia. Auktoriteetti 
oli ensisijaisen tärkeä tuki kasvussa kohti siveellistä vapautta ja sitä tarvittiin niin 
kauan kuin oppilas oli epävapaa viettiensä ja luontonsa orja. Oppilaan tuli taipua 
opettajan tahtoon ja sanaan ja noudattaa sitä kuuliaisesti, sillä koulussa juuri 
opettaja edusti sitä järkeä ja siveellisyyttä, jota kasvatuksella tavoiteltiin.256 Auk-
toriteetin merkitys on havaittavissa myös vuoden 1872 koulujärjestyksessä, jonka 
mukaan ”oppilaan pitää osoittaman kunnioitusta ja välttämätöntä tottelevai-
suutta opettajiansa kohtaan sekä kuuliaisuudella ja nöyryydellä vastaan ottaman 
heidän ohjeitansa, varoituksiansa ja rankaisemiansa”.257  

Järjestyksessä todetaan lisäksi, ettei kouluihin tullut ottaa ”pahanelkisiä” 
oppilaita258. Vanhan kirjasuomen sanakirjan mukaan pahanelkisyys viittasi nimen-
omaan tottelemattomuuteen ja kurittomuuteen mutta saattoi tarkoittaa myös 
silkkaa pahuutta ja pahantahtoisuutta259. Opettajan valtaa suoraan kyseenalais-
taneet tai sitä haastaneet teot olivatkin verraten vakavia ja niistä saadut rangais-
tukset monesti ankarampia verrattuna vallattomuuden tai laiskuuden vuoksi an-
nettuihin. Tottelemattomuutta osoittaneet oppilaat joutuivat useammin esimer-
kiksi karsseriin kuin järjestysrikkeitä tehneet (TAULUKKO 5). Myös lunttaami-
sesta tai erinäisistä epärehellisyyden osoituksista kuten petoksesta, vilpistä tai 
valehtelusta rangaistuksia saaneet oppilaat joutuivat useammin karsseriin ja tu-
livat todennäköisemmin esimerkiksi erotetuiksi kuin vallattomuudesta tai lais-
kuudesta rangaistut. Lunttaus (luntning) ja epärehellisyys (oärlighet) sen erilaisissa 
ilmenemismuodoissa haastoivat koulun auktoriteettia ja siveellisyyden ihan-
netta kuten tottelemattomuuskin, ja niiden kaltaiset rikkeet olen laskenut kate-
goriaan LUNTTAUS (TAULUKKO 5). Paradoksaalisesti vuoden 1872 koulujär-
jestys ei suoraan kieltänyt lunttaamista mutta on selvää, että se rikkoi koulun 
tärkeimpiä periaatteita.   

Lunttauksen kieltämisen sijaan järjestyksessä todetaan, että ”oppilas koh-
delkoon oppilastoveriansa rauhallisesti ja ystävällisesti; ja olkoon kaikellainen 
väkivaltainen tahi häpäisevä menettely oppilaiden kesken kielletty”.260 Oppi-
lailta vaadittiin siis kunnioittavaa käytöstä paitsi opettajiaan myös vertaisiaan 
kohtaan, eikä kiusaamista tai tappelua suvaittu. Tämä koski myös pennalismia 
eli vertaisiin kohdistunutta simputusta tai sortoa, joka oli leimallista oppikoulun 

 
255  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.   
256  Launonen 2000, 136–137; Ojakangas 1998, 37–47.  
257  Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokous 26/1872, §35.  
258  Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokous 26/1872, §20. 
259  Vanha kirjasuomen sanakirja 2014, pahanelkinen. http://kaino.kotus.fi/vks/?p=arti-

cle&word=pahanelkinen&vks_id=VKS_8ca7681ae61f2c5a148fc00a3b44f952 [Haettu 
23.5.2021]. 

260  Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokous 26/1872, §35.  

http://kaino.kotus.fi/vks/?p=article&word=pahanelkinen&vks_id=VKS_8ca7681ae61f2c5a148fc00a3b44f952
http://kaino.kotus.fi/vks/?p=article&word=pahanelkinen&vks_id=VKS_8ca7681ae61f2c5a148fc00a3b44f952
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ja sitä edeltäneen triviaalikoulun historiassa. Aiempien aikojen oppikoulua kos-
kevista muistelmista ja historiikeista löytyy kuvauksia erilaisista pennalismin 
muodoista ja siihen liittyneistä riiteistä.261  

1800-luvun loppupuolella tapa kuitenkin vähitellen katosi, epäilemättä sen 
kieltäneen lainsäädännönkin myötä. Tappelu ja nujakointi rikkoivat myös kou-
lun tärkeimpiä periaatteita eli järjestystä ja kuria vastaan eivätkä niihin ryhtyneet 
oppilaat varsinaisesti ilmentäneet siveellisyyttä. Kyösti Kiuasmaa kuvaileekin 
1900-luvun alun oppikoululaisia jokseenkin yhtenäiseksi joukoksi.262 Toisinaan 
skismaa kuitenkin ilmeni ja oppilaita rangaistiin tappelusta ja esimerkiksi toverin 
kiusaamisesta. Ruotsinkielisissä kouluissa oppilaat saivat rangaistuksia rikkeistä 
kuten övervåld mot en kamrat (väkivalta toveria kohtaan), våldsamt mot kamrat (vä-
kivaltaisuus toveria kohtaan), misshandlat kamrat (pahoinpiteli toveriaan).263 Täl-
laiset epäsopua ilmentäneet teot olen koodannut rikekategoriaan TAPPELU. Ka-
tegorian teoista rangaistiin ennen kaikkea jälki-istunnolla mutta saattoi niistä 
joutua karsseriinkin (TAULUKKO 5). 

Vuoden 1872 koulujärjestyksessä todetaan edelleen, että ”kaikkinainen tur-
meleminen tahi vahingonteko opetushuoneen sisustukseen tahi opetettaessa 
käytettyihin kaluihin on siihen syyllisen maksettava”. Minkäänlainen koulun 
omaisuuteen kohdistunut vahingonteko ei siis ollut sallittua ja oppilaan tuli kor-
vata rikkomansa tavarat niin tapahtuessa. Mikäli turmelemiseen syyllistynyt op-
pilas ei ollut selvillä piti ”vahinko viipymättä palkittaman varain kokoomisella 
niiltä luokan oppilailta, joiden yhdessä ollessa vahingonteko on tapahtunut”.264 
Koulurakennus seinineen ja kalusteineen muodostikin keskeisen osan koulua it-
seään ja niihin kohdistunut vahingonteko loukkasi koulun auktoriteettia. Lisäksi 
omien tavaroiden puhtaanapito ja huolto oli asia, johon lapsia tuli totuttaa, sillä 
uskottiin että ulkoisesta tottumisesta alkoi myös sisäinen taipuminen ja kasvu.265 
Oppilaat ottivat harha-askelia myös tässä suhteessa ja saivat rangaistuksia esi-
merkiksi pöydän raapimisesta, pöydälle piirtelystä ja vihon tahraamisesta. Ruot-
sinkielisissä kouluissa oppilaita rangaistiin rikkeistä kuten anteckning i sin bok 
(kirjaansa piirtämisestä). Tällaiset rikkeet samoin kuin tapaukset, joissa oppilasta 
rangaistiin koulun ulkopuolisen henkilön omaisuudelle tehdystä vahingonteosta, 
on laskettu kategoriaan KOULUN TAI MUUN OMAISUUDEN RIKKOMINEN. 
Näistäkin teoista rangaistiin ennen kaikkea jälki-istunnolla (TAULUKKO 5).  

 
261  Esimerkiksi Vaasan lyseon historiikissa muistellaan vanhempien oppilaiden nuorem-

piinsa kohdistamia simputuksen muotoja. Sen mukaan vanhemmilla pojilla oli ta-
pana antaa ensimmäisellä luokalla olleille kaste kastamalla näiden päät välitunnilla 
tynnyrissä. ”Vähitellen tämä toverikasvatus alkoi loppua, koulupojat tulivat 
ehkä ”luokkatietoisemmiksi” ja säästivät voimansa muihin kiusaamisiin. Varsinaista 
koulupojille kuuluvaa luokkatietoisuutta oli sikäli, että alempiluokkaisten ei ollut 
syytä pistää nenäänsä ylempiensä hommiin, muuten tuli äkkilähtö ja ruumiinran-
gaistus.” Turja 1930, 150. Esimerkiksi koulukodeissa varsinkin poikien toisiinsa koh-
distamaa väkivaltaa on saatettu käyttää yhtenä hallinnan tekniikkana vielä pitkään 
1900-luvulla, ks. Harrikari 2018, 88–90, Hytönen et al. 2016. Ei ole poissuljettua, ett-
eikö ilmiö olisi säilynyt pidempään myös oppikouluissa. 

262  Kiuasmaa 1982, 129–132.  
263  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.    
264  Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokous 26/1872, §35.  
265  Männistö 2003, 82–87; Ojakangas 1998, 47–51; Tuomaala 2003, 268–277.  
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Koulukasvatusta määritellyt siveellisyys tai siveellinen toiminta sai 1800-
luvun mittaan myös uusia merkityksiä. Vuosisadan viimeisellä puoliskolla se 
omaksuttiin osaksi moraalista ja sen reformista käytyä keskustelua. Tämä mo-
raalireformi voimistui rinnakkain porvarillisten arvojen vahvistumisen kanssa ja 
sen keskiössä oli pyrkimys nostaa kansan alhaiseksi koettua moraalia. Konkreet-
tisimmillaan moraalireformi kulminoitui yhteiskunnallisiksi koettuihin kysy-
myksiin ja liikkeisiin, joita esittivät ja johtivat pääasiassa sivistyneistöön kuulu-
neet miehet ja naiset ja jotka tähtäsivät kansan moraalisen puhtauden tai tason 
kohentamiseen. Esimerkiksi raittiusliike ja kysymykset prostituutiosta liittyivät 
olennaisesti moraalireformiin. Moraalireformin myötä siveellisyyden käsitteen 
sisältö muuttui ja kaventui ja alkoi viitata yhä selkeämmin seksuaalisuuteen. Vii-
meistään 1930-luvulle tultaessa käsitettä käytettiin lähes yksinomaan tässä mie-
lessä.266 

Vuoden 1872 koulujärjestyksestä voidaan havaita siveellisyys myös sen uu-
demmassa merkityksessä. Järjestyksessä mainitaan, että säädyllisyyttä tai si-
veyttä267 millään tavalla rikkonut oppilas oli ”opettajainsa nuhteiden ja rankaise-
misen alainen” ja oppilaiden tuli osallistua opetukseen ”puhtaana ja siivosti vaa-
tetettuna”.268 Ihmisen ulkomuoto ja olemus olivat merkityksellisiä myös siveelli-
syyden perinteikkäämmän sisällön kannalta269, mutta entistä keskeisempiä niistä 
tuli käsitteen seksualisoitumisen jälkeen, sillä ulkoasun ajateltiin ilmentävän si-
säistä siveellisyyttä ja puhtautta.270  

Käsitys seksuaalissiveellisyydestä on läsnä erityisesti koulujärjestyksen 47. 
pykälässä, jossa määriteltiin tyttökoulujen rangaistuskäytänteitä. Tyttökoulun 
johtajatarten tuli poistaa ”irstas ja pahankurinen” oppilas koulusta.271 Etenkin sa-
nalla irstas oli vahva seksuaalinen konnotaatio ja se viittasi seksuaalisesti arve-
luttavaan käyttäytymiseen. Irstas oli sukua riettaalle, kevytmielisyydelle ja paheelli-
suudelle joista jokainen kantoi seksuaalista merkitystä ja oli ristiriidassa siveelli-
syyden käsitteen kanssa.272 Sanoja ”irstas” ja ”kevytmielinen” käytettiin muun 
muassa viitattaessa naisiin, joita epäiltiin prostituutiosta.273 Koulujärjestyksen 
ruotsinkielisessä versiossa todettiinkin suoraan, että siveettömät (osedlig), toisin 

 
266  Ks. esim. Bartley 2000; Häkkinen 1995; Jalava 2011; Markkola 2003; Markkola 2014; 

Pulkkinen 2011, 36; Pulkkinen & Sorainen 2011, 9–18; Sorainen 2006; Sorainen 2011; 
Sulkunen 1986; Valverde 2008, 15–19. Siveellisyyden käsitteen sisällöllinen muutos 
näkyi myös vuosisadan vaihteen filosofien kuten Edvard Westermarckin ajattelussa, 
ks. esim. Pulkkinen 2011b, Sorainen 2006.  

267  Myös siveyden käsite on ajan saatossa saanut uusia merkityksiä. Arkikielessä käsi-
tettä käytetään siveellisyyden synonyymina, jolloin sillä on vahva seksuaalinen kon-
notaatio. Kuten siveellisyys, myös siveys oli aikoinaan sisällöltään laajempi ja viittasi 
yleisemmin sosiaaliseen moraaliin. Myös siveys oli moraalireformistien omaksuma 
käsite ja sen sisältöön on vaikuttanut voimakkaasti kristillinen kielenkäyttö. Ks. 
Markkola 2002; Sorainen 2006, 31–33.  

268  Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokous 26/1872, §35 
269  Ks. esim. Ojakangas 1998, 39–51; Sorainen 2006; Valtonen 2004, 48–53. 
270  Elomäki 2011; Männistö 2003, 83–100; Tuomaala 2003, 277–283; Sorainen 2011; Valto-

nen 2004, 48–53. 
271  Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokous 26/1872, §47. 
272  Vanhan kirjasuomen sanakirja, 2014, irstaus, irraus, irstas.  
273  Vainio-Korhonen 2018, 8–9. 
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sanoen ei-siveelliset oppilaat tuli poistaa tyttökouluista.274 Myös sanaa siveetön 
samoin kuin sen ruotsinkielistä vastinparia käytettiin viitatessa prostituution.275 

Käsitys seksuaalissiveellisyydestä oli läsnä jo vuosien 1843 ja 1856 koulu-
järjestyksissä nimenomaan tyttöjen koulutukseen liittyen. Järjestysten mukaan 
pahankuriset ja pahantapaiset tyttöoppilaat tuli poistaa kouluista.276 Vuoden 1872 
järjestykseen pahantapainen oli siis vaihdettu sanaksi irstas – mutta vain sen suo-
menkielisessä versiossa. Järjestyksen ruotsinkielinen versio määräsi siveettömät 
ja pahantapaiset (vanartig) oppilaat poistettaviksi tyttökouluista, aivan kuten sen 
edeltäjätkin.277 Myös sana ”pahantapainen” liittyi seksuaalisesti arveluttavaan 
käyttäytymiseen ja sillä viitattiin niin prostituutioon kuin avioliiton ulkopuoli-
siin suhteisiinkin.278 Pahankurinen ei sen sijaan liittynyt suoraan seksuaalisuuteen 
ja oli sisällöltään samankaltainen sanojen tottelematon ja vallaton kanssa.279  

Poikakoulujen rangaistuskäytänteitä ei kuitenkaan määritelty vastaavien kä-
sitteiden kautta. Koulujärjestyksissä ei erikseen vaadittu irstaiden poikien erotta-
mista. Niissä huolehdittiin ennen kaikkea tyttöoppilaiden korkeasta seksuaalisesta 
moraalista ja seksuaalissiveellisyydestä. Järjestyksissä korostettiin myös tyttöoppi-
laiden oikeanlaisen taustan merkitystä. Vuoden 1872 järjestyksen mukaan tyttö-
kouluihin tuli ottaa ”siveyden ja kunnollisuuden puolesta tunneituista kodoista” 
tulleita oppilaita.280 Aiemmissa koulujärjestyksissä kouluihin otettavien tyttöjen 
taustaa määriteltiin vieläkin tarkemmin. Niiden mukaan tyttöjen tuli olla sääty-
läisperheistä. Liisa Ketonen toteaa, että muotoilu sisältyi vielä vuoden 1905 koulu-
asetukseen, mutta oli 1900-luvun alussa menettämässä jo merkitystään281.  

Oppikouluihin otettavien poikien taustaa järjestykset eivät tällä tarkkuu-
della määritelleet. Vuoden 1872 järjestyksessä todettiin, että poikien tuli ilmoittaa 
ikänsä lisäksi esimerkiksi ”maineensa” sekä vanhempiensa nimi ja sääty kouluun 
kirjoittautuessaan. Tiettyyn säätyyn kuuluminen tai kuulumattomuus ei kuiten-
kaan muodostunut esteeksi poikien sisäänkirjautumiselle aiemmissakaan järjes-
tyksissä.282 

Vuoden 1872 koulujärjestyksessä määrättiin kuitenkin, ettei ”kellareissa, ra-
vintoloissa tahi sellaisissa julkisissa paikoissa” oleskelu ollut sallittua koulujen 

 
274  Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokous 26/1872, §47. 
275  Markkola 2002, 163–210, 330–351; Nygård 1985, 133. 
276  Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokous 6.11.1843 § 87 ja 7.4.1856 § 87.  
277  Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokous 26/1872, §47. 
278  Nygård 1985, 133; Vainio-Korhonen 2018, 8, 13, 19. Pahantapainen oli kuitenkin rin-

nakkainen myös tottelemattomuuden (olydnad) käsitteen kanssa ja lainsäädännössä 
sillä viitattiin irtolaisuuteen ja rikollisuuteen ylipäätään, ks. Vanhan kirjasuomen sa-
nakirja, 2014, pahantapainen. Ks. pahantapaisen merkityksistä myös Nygård 1998; 
Harrikari 2004, 135–140; Vainio-Korhonen 2018, 243.   

279  Vanhan kirjasuomen sanakirja, 2014, pahankurinen.  
280  Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokous 26/1872, §20. 
281  Ketonen 1977, 23–24, 48, 92.  
282  Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokous 26/1872, §20. Oppikoulupojallakaan ei 

saanut olla sellaista ongelmaa esimerkiksi kuulossa tai näössä, joka ”tekee kunnotto-
maksi opetusta nauttimaan”. Pojilla ei myöskään tullut olla sellaista ”tautia tahi pa-
haa tapaa, jonka tähden toisten parissa oleminen saattaa näille tulla jollakin tapaa va-
hingolliseksi”. Kouluihin valittavien oppilaiden tuli lisäksi todistaa olevansa rokotet-
tuja isorokkoa vastaan. Ks. Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokous 26/1872, 
§20. 
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miespuolisilta oppilailta. Lisäksi ”kaikki rahaa tahi rahan arvoa koskevat pelit, 
niin myös tupakanpoltto ja muut nuorisolle sopimattomat askaroitsemiset olkoot 
[oppikoulupojilta] kovasti kielletyt”.283 Oppikoululaisille ei tullut lainata rahaa 
tai tavaroita ilman holhoojien tai koulun erillistä lupaa eikä heille ”millään eh-
dolla väkeviä juomia myytäkö”. Mahdollisen lainan antaja menettäisi saamansa 
pantin ja juomien myyjää uhkasi 60 markan sakko.284 Myös nämä lausekkeet liit-
tyivät korkean moraalin ja siveyden vaateisiin. Pojilta vaadittu siveellisyys ei 
vain liittynyt erityisesti seksuaalisuuteen. Järjestyksen taustalla oli ajatus siitä, 
että miespuoliset henkilöt olivat siveellisiä pidättäytyessään alkoholin ja muiden 
vastaavien nautintoaineiden ja viihdykkeiden käyttämisestä. Miesten siveelli-
syys sanan uudemmassa merkityksessä liittyikin usein raittiusliikkeeseen ja sek-
suaalista moraalia korostettiin etenkin naisten kohdalla.285 

Tapaukset, joissa oppilasta rangaistiin seksuaalissiveellisyyttä jollain ta-
valla rikkoneista teoista, olen koodannut kategoriaan TUPAKOINTI, JUOPOT-
TELU JA HUONO ELÄMÄ. Kategoriaan kuuluvat rikkeet olivat selvästi vaka-
vampia kuin esimerkiksi vallattomuuden osoitukset, mikä näkyy myös rikkeistä 
annetuista rangaistuksista. Tupakoinnista, juopottelusta tai huonon elämän vie-
tosta joutui todennäköisemmin karsseriin ja tuli useammin myös erotetuksi 
(TAULUKKO 5). 

Osan seksuaalissiveellisyyttä tosiasiassa rikkoneista teoista saatoin koodata 
myös tottelemattomuudeksi. Oppilaita rangaistiin toisinaan sopimattomuudesta ja 
sen erilaisista osoituksista, kuten käytöksestä, kielenkäytöstä tai kirjoituksista. 
Ruotsinkielisissä kouluissa oppilaan rikkeeksi saatettiin kirjata esimerkiksi opas-
sande beteende (sopimaton käytös).286 Kielitoimiston sanakirjan mukaan sopimaton 
rinnastuu rivoon, säädyttömään ja törkeään mutta saattaa tarkoittaa myös asiaa 
joka ei sovi, esimerkiksi sopimatonta ruokaa.287 Koska rangaistuskirjoissa har-
vemmin täsmennettiin miten sopimattomuus milloinkin ilmeni, on mahdotonta 
sanoa mitä sillä tarkalleen ottaen tarkoitettiin. Sopimaton käytös saattoi viitata 
käytökseen, joka ei sopinut luokkatilanteeseen eikä sillä välttämättä ollut mitään 
tekemistä seksuaalissiveellisyyden kanssa. Rinnastuessaan törkeään tai säädyt-
tömään sopimattomuus on kuitenkin esimerkiksi vallattomuutta vakavampaa, 
minkä vuoksi koodasin sen osoitukset tottelemattomuudeksi (TAULUKKO 5).    

Toisinaan oppilaita rangaistiin myös rikosoikeudellisesti rangaistuksen-
alaisista teoista kuten varkaudesta. Tällaiset teot koodasin kategoriaan VARAS-
TELU, joka sisältää myös tapaukset, joissa oppilasta rangaistiin avunannosta var-
kauksiin tai muihin rikoksiin. Ruotsinkielisissä kouluissa rangaistuskirjoihin 
merkittiin rikkeitä kuten tillgrepp i hemmet (anastus kotoa) ja tillgripit annans egen-
dom (anastanut toisen omaisuutta). Kategoriaan kuuluvista rikkeistä saadut ran-
gaistukset olivat selvästi ankarampia kuin muista teoista annetut. Ne johtivat 

 
283  Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokous 26/1872, §35. 
284  Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokous 26/1872, §46. 
285  Heron 2005; Macleod 1983, 29–58; Markkola 2002, 352–357; Markkola 2014; Taillon 

2002; Vehkalahti 2000, 132–137. 
286  Tarkasteltujen koulujen rangaistuskirjat.  
287  ks. Kielitoimiston sanakirja 2020, sopimaton, https://www.kielitoimistonsa-

nakirja.fi/#/sopimaton [Haettu 23.5.2021]. 

https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/sopimaton
https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/sopimaton
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kaikkein suurimmalla todennäköisyydellä erotukseen, joko määräaikaisesti tai 
kokonaan (TAULUKKO 5).  

Edellä mainittujen rikekategorioiden lisäksi oppilaita rangaistiin myös ran-
gaistusten välttelystä tai niistä poisjäännistä. Tällaiset teot koodasin kategoriaan 
RÄSTI/RANGAISTUKSEN SIIRTO. Rangaistusten välttely kielsi samalla tavalla 
koulun ja opettajien auktoriteetin kuin esimerkiksi tottelemattomuus ja on rin-
nastettavissa myös laiskuuteen. Kategoria sisältää nimensä mukaisesti myös ne 
tapaukset, joissa oppilaan rangaistusta siirrettiin hyväksytystä syystä. Katego-
rian tekoja ei voi täten rinnastaa suoraan tottelemattomuuteen. Rästiä koskeneita 
tapauksia oli lisäksi syytä tarkastella muista erillään. Näin sain selville, missä 
määrin annetut rangaistukset pantiin toimeen. Rästi- tai siirtotapaukset muodos-
tivat vain neljä prosenttia kaikissa tutkimuksessa tarkastelluista riketapauksista 

(TAULUKKO 6). Onkin luultavaa, että suurin osa rangaistuskirjoihin merkityistä 
rangaistuksista todella suoritettiin. Teot, jotka eivät suoraan sovi kuvailtuun ka-
tegorisointiin tai jotka jäivät epäselviksi tai joita ei mainittu ollenkaan, koodasin 
kategoriaan EI MERKITTYÄ SYYTÄ. 

Vuoden 1872 koulujärjestyksestä on lisäksi todettava, että sen viides luku 
määritteli erityisesti poikakoulujen rangaistuskäytänteitä. Tyttökoulujen rangais-
tuskäytänteitä käsiteltiin ainoastaan järjestyksen viimeisessä 47. pykälässä. Se ku-
vaa tytöille sopivaa käytöstä vain hyvin ylimalkaisesti toteamalla, että irstaat ja 
pahankuriset tytöt tuli poistaa kouluista. Selvää on, että järjestyksessä asetettiin 
huomattavasti tarkemmat raamit pojilta vaaditulle käytökselle. Voidaan kuitenkin 
olettaa, että suurinta osaa 47. pykälää edeltäneistä määräyksistä oli noudatettava 
tyttökouluissakin. Tähän viittaa 47. pykälän toteamus siitä, että pykälien 35.–46. 
määräykset olivat tyttökouluissa voimassa ”sopivain osain puolesta”.288  

Aikakaudella vallinneella sukupuolijärjestelmällä289 ja niillä ihanteilla, joita 
binäärisiin sukupuoliin liitettiin, oli joka tapauksessa suuri merkitys koulujärjes-
tyksen rakentumisessa. Se näkyi niin erilaisten rangaistusmuotojen sallimisessa 
kuin siinä, ettei tiettyjä rikkeitä kuten tappelua kielletty tyttökouluissa eksplisiit-
tisesti. Tappelu, kuten vaikkapa tupakointi ja juopottelukin koettiin lähtökohtai-
sesti miehekkäiksi teoiksi.290 Niiden ei arveltu muodostuvan ongelmaksi tyttö-
kouluissa mistä syystä niitä ei tyttökouluissa erikseen kielletty. Tyttöjen kohdalla 
tuli sen sijaan seurata ongelmallisen, seksuaalisen siveettömyyden leviämistä, 
mikä näkyi määräyksenä erottaa irstaat ja pahankuriset tytöt. 

Lisäksi koulujärjestys korosti oppikoululaisten asemaa oppikoululaisina. 
Vaatimalla koulun ulkopuolella tehtyjen rikkeiden rankaisemista kouluissa se 
velvoitti myös koulun ulkopuolista väkeä tarkkailemaan oppilaiden käytöstä. 
Järjestyksen mukaan kouluille tuli saattaa tieto, mikäli oppilasta vastaan oli nos-

 
288  Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokous 26/1872, § 47. 
289  Sukupuolijärjestelmä on tässä kohtaa ymmärrettävä sen yleisessä merkityksessä. En 

viittaa käsitteellä mihinkään erityiseen teoreettiseen malliin, joka määrittäisi tapaani 
tarkastella ilmiötä. Sukupuolijärjestelmän teoretisoinneista ks. esim. Hirdman 1988, 
Liljeström 1996. Ks. myös Saarimäki 2006, 11.   

290  Aapola 1999, 277–284; Bederman 1995, erityisesti sivut 1–44; Heron 2005; Hughes 
1990; Taillon 2002; Vilkuna 2014; White, Oliffe ja Bottorff 2012.  
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tettu kanne ”semmoisesta virhetyöstä ulkona oppilaitoksesta, joka tämän koulu-
järjestyksen mukaan kuuluu rehtorin tahi opettajakunnan tutkittaviin”. 291  Li-
säksi järjestyksessä sanotaan, että ”jokaisen, jonka rehtori kutsuu kuultavaksi jos-
sakin nuorisoa koskevassa jutussa, pitää vastustelematta totella kutsumusta”.292 
Järjestyksessä ei tarkemmin eritellä, keihin lausekkeella viitataan. Siitä käy kui-
tenkin hyvin ilmi, että oppikoulut rehtoreineen ja johtajineen olivat usein vaiku-
tusvaltaisia toimijoita omissa paikallisyhteisöissään ja oppikoululaisuus hyvin 
merkittävä ja elämää määrittävä elementti.293  

Samalla järjestys asetti koulut suureen vastuuseen oppilaistaan. Sen mu-
kaan ”jokainen oppilaan tekemä rikos, josta voidaan tuomioistuimen edessä 
syyttää” mutta jota ei pantu kanteeseen ja jätettiin sikseen ”otetaan esille, tuomi-
taan ja rangaistaan rehtorilta tahi opettajakunnalta asianhaarain ja rikostyön laa-
tua myöten” koulussa. Mikäli oppilasta syytettiin tuomioistuimessa, oli koulun 
rehtorin tai opettajan oltava ”tutkimuksessa läsnä ja oikeutettu puhevaltaan kai-
kessa, mikä oppilasta koskee.” Jos oppilas tuomittiin vakavammasta rikoksesta, 
tuli hänet ”ennen kuin tuomio täytäntöön pannaan, oppilaitoksesta ulossuljetta-
man.” Kuitenkin mikäli oppilas osoittautui tuomioistuimessa syyttömäksi, ”ko-
ettakoon rehtori tahi oppilaitoksen asiamies hankkia hänelle semmoisen hyvi-
tyksen kuin pitää.”294  

Erityisesti kategorioihin ”juopottelu, tupakointi ja huono elämä” sekä ”va-
rastelu” kuuluvat teot tuovat hyvin esille koulun vallan oppilaisiinsa nähden. 
Niihin koodaamissani tapauksissa oppilaita rangaistiin etenkin koulun ulkopuo-
lella tapahtuneista rikkeistä kuten ”tupakoinnista kadulla”, ”väkijuomien naut-
timisesta kahvilassa” ja ”seurustelusta huonomaineisten henkilöjen kanssa”295. 
Oppilaita rangaistiin myös kotona tai vaikkapa ”joululomalla tehdyistä varkauk-
sista ja ilkitöistä”.296 Oppikoululainen olikin oppikoululainen myös koulun sei-
nien ulkopuolella ja oppikoululaisuus velvoitti tietynlaiseen käyttäytymiseen 
kouluajan ympärillä. Kuvaavaa on, että vuoden 1872 koulujärjestyksen mukaan 
koulujen tuli ”saattaa virheellinen ansaittuun koulurangaistukseen” myös kou-
lun ulkopuolella sattuneista rikkomuksista.297  

Tässä tutkimuksessa käyttämäni rikekategorisointi perustuu ennen kaikkea 
rangaistuskirjoissa esiintyviin rikenimikkeisiin. Rikkeiden jaottelulle löytyy pe-
rusteet myös aikakauden kasvatusaatteista ja koulujen rangaistuskäytänteitä 

 
291  Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokous 26/1872, §43. Esimerkiksi Vaasan lyse-

olaisten viinankäyttö nousi esille keväällä 1896, jolloin Laihialla järjestetty Etelä-Poh-
janmaan raittiusseurojen piirikokous vaati piiritoimikuntaansa ilmaisemaan lyseon 
opettajistolle että ”täällä maaseudulla liikkuu huhuja siitä, että lyseon oppilaat huo-
mattavassa määrässä käyvät kapakoissa ja ravintoloissa viipyen siellä väkijuomain 
ääressä.” Rapila 1980, 258. 

292  Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokous 26/1872, §44. 
293  Oppikoulujen merkityksestä Suomessa ja muualla ks. myös Florin ja Johansson 1994; 

Meinander 1994; Kiuasmaa 1982; Larsson 2018.  
294  Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokous 26/1872, §45. 
295  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.  
296  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.  
297  Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokous 26/1872, §43. Tilanne oli samanlainen 

myös esimerkiksi Ruotsissa, jossa oppikoulujen oppilaita erotettiin niin ikään koulun 
ulkopuolella sattuneista rikkeistä, ks. Larsson 2018, 103–141.  
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määritelleestä lainsäädännöstä. Sama koskee tutkimuksessa käytettävää rangais-
tusten luokittelua. Kasvatusajattelu ja koululainsäädäntö määrittivätkin koulu-
jen arjessa toteutuneita käytänteitä monilta osin. Seuraavissa luvuissa perehdyn 
tarkemmin siihen, minkälaiseksi tutkittujen koulujen rangaistuskäytänteet muo-
toutuivat ja missä määrin niissä toimineita yksilöitä määrittäneet kategoriat vai-
kuttivat tehtyihin rikkeisiin ja annettuihin rangaistuksiin. Ensin tarkastelen kui-
tenkin niitä muutoksia, joita käytänteissä tutkittavalla ajalla tapahtui.  

2.3 Ajallinen muutos ja yhteiskunnallisten olojen vaikutus 

Vallattomuus, laiskuus ja tottelemattomuus pysyivät yleisimpinä oppilaiden te-
keminä rikkeinä ja jälki-istunto selvästi tyypillisimpänä rangaistuksena tutki-
tuissa oppikouluissa läpi tarkastelujakson. Niiden rangaistuskäytänteissä tapah-
tui muutoksiakin. Erityisesti kouluja ympäröineellä yhteiskunnalla ja sen tapah-
tumilla oli omat vaikutuksensa käytänteisiin. Tarkastelujakson puoliväliin ajoit-
tunut sisällissota vaikutti paitsi annettujen rangaistusten määriin myös rangais-
tustapausten laatuun, esimerkiksi varkaustapausten määrän kasvettua sodan jäl-
keen selvästi. Muutoksen mahdollisuuden loi myös oppilaiden itsehallintoko-
keilu, joka toteutettiin osassa tutkituista kouluissa 1910-luvulla. Seuraavaksi tar-
kastelen, millaisia muutoksia rangaistuskäytänteissä tutkitulla ajanjaksolla ta-
pahtui ja millaiset seikat muutoksia selittävät. 

Kuvio 2  Annettujen rangaistusten määrät lukuvuosittain, suhteutettuna oppilaiden ja 
koulupäivien vuosittaisiin määriin. 

 

Lähde: Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.  
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Tutkituissa kouluissa kirjattiin erityisen paljon rangaistuksia lukuvuonna 1907–
1908 ja 1920-luvun taitteessa (KUVIO 2). Kirjattujen rangaistusten päivittäinen 
määrä nousi varsinkin lukuvuonna 1918–1919, jolloin se oli 3,5. Aiempina vuo-
sina määrä oli pysytellyt keskimäärin 2,5:ssä. Rangaistusten päivittäinen määrä 
pysytteli korkeana aina vuoteen 1922–1923 saakka, jolloin se alkoi laskea. Koulu-
jen oppilaiden määrään suhteutettu kirjattujen rangaistusten määrä kasvoi sa-
malla vajaasta 20 prosentista noin 25 prosenttiin. Rangaistuksia saaneiden oppi-
laiden osuus ei kuitenkaan kasvanut samassa suhteessa päivittäin kirjattujen ran-
gaistusmäärien kanssa. Päinvastoin: ero määrien välillä kasvoi. Keväällä 1918 so-
ditun sisällissodan jälkeen tapahtunutta rangaistusmäärien kasvua selittääkin 
myös koulujen oppilasmäärissä tapahtunut nousu, eikä käytänteissä tapahtunut 
niin selkeää ankaroitumista kuin absoluuttisten määrien tarkastelu antaisi olet-
taa.298  

Rangaistuksia annettiin myös oppilasta kohden enemmän sisällissodan jäl-
keisinä kuin sitä edeltäneinä vuosina. Sota nosti kirjattujen rangaistusten suhteel-
lisia ja absoluuttisia määriä jokaisessa tutkitussa koulussa. Vasa svenska samsko-
lan -koulun rangaistuskirjasta löytyvä toteamus siitä, ettei koulussa tapahtu-
nut ”vakavampia rikkeitä” vuosina 1921–1925, on kuitenkin hyvin kuvaavaa. 
Koulun rangaistuskirjaan ei merkitty tuolloin rangaistuksia lainkaan.299 Rangais-
tusten määrissä tapahtunut nousu kääntyi muutaman vuoden päästä laskuun ja 
tilanne tasoittui. Tarkastelujakson viimeisenä vuonna oppilasta kohden annettu-
jen rangaistusten määrissä oltiin jo samalla tasolla kuin lukuvuonna 1911–1912 
(KUVIO 2). 

 Sisällissotavuosi itsessään näyttäytyy poikkeuksena muihin vuosiin ver-
rattuna, varsinkin oppilasta kohden annettujen rangaistusten määrissä. Kyseinen 
kouluvuosi jäi kuitenkin lyhyeksi ja loppui suurimmassa osassa maata jo tammi-
kuussa 1918. Tuolloin annettujen rangaistusten vähäinen määrä johtuikin ennen 
kaikkea lukuvuoden vähäisestä koulupäivien määrästä (KUVIO 2).300  

Suunnilleen vuosien 1910–1915 väliin jäävää aikaa voi tarkastella myös jon-
kinlaisena suvantovaiheena. Tuolloin osassa Suomen oppikouluista toteutettiin 
oppilaiden itsehallintakokeilua. Kokeilussa oppilaat valitsivat joukoistaan järjes-
tyksenpitäjät ja muodostivat muiden muassa syyttäjän ja puolustajan sisältäneen 
neuvoston, jonka tehtävänä oli arvioida, kuinka kulloistakin rikkeentekijää tulisi 
rangaista. Neuvoston jäsenet valittiin demokraattisesti. Itsehallintaa toteutettiin 
varsinkin oppikoululuokilla 5.–8. ja sen otti Suomessa ensimmäisenä käyttöön 
Helsingin normaalilyseo vuonna 1910.301  

Normaalilyseossa itsehallinta vaikutti rangaistusmääriin hillitsevästi. Esi-
merkiksi lukuvuonna 1913–1914 siellä annettujen rangaistusten määrä vastasi 
yhdeksää prosenttia koulun oppilaiden määrästä, kun vuonna 1909–1910 vas-
taava luku oli 30 prosenttia302. Normaalilyseon lisäksi itsehallintaa toteutettiin 

 
298  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat, SVT, 9, Oppikoulut, 1905–1925. 
299  KA VSSA Ab:1 straffjournal.  
300  Kouluvuoden pituudesta sisällissotavuonna ks. esim. Kiuasmaa 1982, 147–149.  
301  Kiuasmaa 1982, 141–142; Ojakangas 1998, 98–106; Salminen 2002, 244–247, 264–265. 
302  KA HNA Ab:2 rangaistuskirjat; SVT, 9, Oppikoulut, 1905–1925. 
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tutkimistani kouluista tiettävästi Vaasan lyseossa.303 Siellä kirjattujen rangaistus-
ten määrät nousivat 1910-luvulla.304 Itsehallinta vähensikin annettujen rangais-
tusten määriä vain normaalilyseossa. Useimmat itsehallintakokeilussa mukana 
olleet koulut luopuivatkin siitä nopeasti ja viimeistään vuoteen 1915 mennessä. 
Itsehallinta arvioitiin yleisesti epäonnistuneeksi, mistä syytettiin niin oppilaiden 
epäkypsyyttä kuin opettajien epäluulojakin.305 Mika Ojakangas huomauttaakin, 
ettei itsehallinnon tarkoitus ollut lopettaa rikkeiden tekoa sinällään, vaan valmis-
taa oppilaita toimimaan kansallisvaltiossa, jota tuolloin ohjasi keisari aivan kuten 
opettajat omia kouluvaltioitaan.306  

Vuosien 1910–1915 väliin jäävä aikakausi korostuneekin KUVIOSSA 2 eri-
tyisesti siksi, että se jää kahden sellaisen ajan väliin, jolloin rangaistuksia annet-
tiin enemmän. Epäselvää kuitenkin on, miksi erityisesti vuosi 1907–1908 erottuu 
muista tarkastelujakson alkupään vuosista. Tuolloin rangaistuksia annettiin ver-
rattain paljon varsinkin kaikissa kolmessa poikakoulussa.307 Toisaalta samoihin 
vuosiin osunut suurlakkokausi on aiemmassa tutkimuksessa esitetty samankal-
taisena, joskaan ei yhtä dramaattisena vuosisadan alun käännöskohtana kuin si-
sällissota. Vuoden 1905 suurlakko ja sitä seurannut parin vuoden ajanjakso on 
nähty murroskautena, joka päättyi eduskuntauudistukseen ja vuoden 1907 edus-
kuntavaaleihin.308  

Suurlakkokauden levoton yhteiskunnallinen luonne antaakin vähintään 
spekulatiivisen mahdollisuuden verrata lukuvuoden 1907–1908 rangaistuspiik-
kiä sisällissodan jälkeiseen aikaan. On mahdollista, että lukuvuoteen osunutta 
rangaistusmäärien nousua selittävät silloiset levottomat yhteiskunnalliset olot, 
jotka vaikuttivat vastaavalla tavalla koulujen käytänteisiin kuin sisällissodan jäl-
keinen levottomuus. Myös tutkimieni poikakoulujen historiikeissa muistellaan 
suurlakon vaikutuksia ja sen kouluissa aiheuttamaa levottomuutta. Esimerkiksi 
Tampereen reaalilyseolaiset päättivät ottaa osaa lakkotoimiin rehtorin nimen-
omaisista vastusteluista huolimatta.309 Tätä vasten näyttäisi mahdolliselle, että 
lukuvuoden 1907–1908 rangaistumäärien nousua selittävät osaltaan silloiset yh-
teiskunnalliset tapahtumat ja myös suurlakkokausi vaikutti tutkimieni koulujen 
rangaistuskäytänteisiin rangaistusmääriä nostaen.  

Rangaistusmäärissä 1920-luvun taitteessa tapahtuneeseen nousuun vai-
kutti lisäksi Läroverket för gossar och flickor -koulun tavassa merkitä riketa-
pauksia tapahtuneet muutokset. Siellä kirjattujen rangaistusten määrä nousi vii-
sivuotiskaudella 1915–1920 annetuista 51 rangaistuksesta vuosina 1920–1925 kir-

 
303  Tiedot itsehallinnan toteuttamisesta ovat vajavaiset. Vasa svenska samskolan -kou-

lun historiikin mukaan kouludemokratiaa toteutettiin koulussa ensimmäistä kertaa 
1970-luvulla. Gullberg 2011, 35–37. Läröverket för gossar och flickor -koulua sen 
puoleen kuin Tampereen lyseota koskevissa aineistoissa itsehallinnosta ei mainita 
mitään. Tyttökoulujen historiikeissa itsehallinnasta ei myöskään puhuta. Ks. kyseis-
ten koulujen historiikit.   

304  KA VYA Ab:2 rangaistuskirja.   
305  Kiuasmaa 1982, 141–142; Ojakangas 1998, 98–106; Salminen 2002, 244–247, 264–265. 
306  Ojakangas 1998, 101.  
307  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.   
308  Alapuro 1995, 299–313; Haapala 2008; Vares 2008.  
309  Ks. esim. Y.K. 1934.  
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jattuihin, peräti 643:n rangaistukseen. Samalla koulussa alettiin merkitä rangais-
tuksia uudella tavalla ja kirjata erikseen vakavat ja vähemmän vakavat rangais-
tustapaukset.310 Myös Tampereen tyttökoulun käytänteissä tapahtui vastaavan 
kaltainen muutos sisällissodan jälkeen ja koulun siirryttyä valtion haltuun syk-
syllä 1918. Vuoteen 1917 mennessä koulun rangaistuskirjaan merkittiin vain 
kaksi riketapausta, mutta vuonna 1918 rangaistuksia kirjattiin yhteensä 44. Tut-
kimusaikavälin viimeisenä seitsemänä vuonna koulun rangaistuskirjaan kirjat-
tiin yhteensä 172 rangaistustapausta.311  

Tampereen tyttölyseon ja Läroverket för gossar och flickor -koulun rangais-
tuskäytänteissä tapahtuneet muutokset selittävät myös tyttöjen rangaistusmää-
rissä 1920-luvulla näkyvää selvää kasvua, jota havainnollistaa KUVIO 3.   

Kuvio 3  Tyttöjen saamien rangaistusten vuosittaiset määrät. 

 

Lähde: Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.  

Koulujen tavat ja käytänteet merkitä rangaistuksia paitsi poikkesivat toisistaan, 
saattoivat myös muuttua tutkimusajan saatossa. Lisäksi asiakirjoja on voinut hä-
vitä.312 Etenkin niiden vaikutusten arviointiin, joita yhteiskunnallisilla muutok-
silla rangaistuskäytänteisiin mahdollisesti oli, tuovat käytänteiden tekniset muu-
tokset ja vaihtelut sekä lähdeaineiston muut puutokset omat haasteensa. 

Tarkastelemieni koulujen lukumäärä ja niiden käytänteiden ristikkäinen 
vertailu mahdollistaa kuitenkin muutosten arvioinnin. Sisällissodan jälkeen an-
nettujen rangaistusten määrällistä kasvua tapahtui myös Tampereen ja Vaasan 
lyseoissa kirjatuissa rangaistuksissa. Jälkimmäisellä kymmenvuotiskaudella 
niissä merkittiin 26 prosenttia enemmän rangaistustapauksia kuin sitä edeltä-
neellä. Näiden koulujen tavassa merkitä rangaistuksia ei tutkimus ajanjaksolla 

 
310  HKA LFGOFA Ab:1 ja Ab:2 straffjournal.   
311  KA TTLA Ae:1 rangaistuspäiväkirjat. 
312  Esimerkiksi Helsingin normaalilyseon arkistosta ei löydy lainkaan rangaistuskirjaa 

vuosilta 1923–1930. Ks. KA HNA Ab DIAARIT.   
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ilmennyt merkittäviä muutoksia.313 Myöskään lyseoiden oppilasmäärissä tapah-
tunut kasvu ei yksinomaan selitä rangaistusmäärien kasvua (KUVIO 4).  

Kuvio 4  Tampereen ja Vaasan lyseoissa kirjattujen rangaistusten määrät suhteutettuna 
vuosittaisiin oppilasmääriin ja koulupäivien määriin. 

 

Lähde: Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat ja SVT, 9, Oppikoulut, 1905–1925. 

Varsinkin lyseoiden oppilasmääriin suhteutetuissa rangaistusmäärissä selvä 
piikki lukuvuonna 1918–1919. Niissä kirjattujen rangaistusten päivittäinen 
määrä pysyi sen sijaan melko stabiilina läpi tutkimusajan lukuun ottamatta 
vuotta 1917–1918, jonka poikkeuksellisuutta selittää silloisten koulupäivien vä-
häinen määrä. Myös oppilasmääriin suhteutettujen rangaistusten määrä laski 
pian jopa sotaa edeltäneitä vuosia alemmalle tasolle (KUVIO 4). Vaikka sodan 
vaikutukset jäivät lyhytaikaisiksi, on selvää, että se oli rangaistuskäytänteiden 
kannalta merkityksellinen. 

Sodan vaikutusten hiipuminen 1920-luvun alkuvuosina on myös hyvin ku-
vaavaa. Yhteiskunnallinen tilanne stabiloitui vasta itsenäistyneessä maassa ver-
raten nopeasti, erilaisten kansaneheyttämiseen tähdänneiden projektien myötä. 
Myös koululaitoksella oli merkityksensä tässä eheyttämisessä. Oppivelvollisuu-
den säätäminen vuonna 1921 oli yksi sen keinoista. Sisällissotaa ja sen vaikutuk-
sia tarkastelleessa tutkimuksessa rauhaan palaamiseen kulunutta aikaa onkin 
kuvattu lyhyeksi, vaikkei juopa sodan osapuolten välillä hetkessä hävinnyt-
kään.314  

Yhteiskunnallinen tilanne ja siinä tapahtuneet muutokset vaikuttivat myös 
rangaistustapausten laatuun. Muutoksia tapahtui ennen kaikkea vakavampien 

 
313  KA TLA Ad:1 rangaistuskirja; KA VYA Ab:2 ja Ab:3 rangaistuskirjat.   
314  Alapuro 1995, 271–276; Manninen 1993, 19–23; Piilonen 1992, 228–250; Saarela 2018; 

Siironen 2011, 66–74; Roselius 2018; Tikka 2006, 209–217; Tuomaala 2011, 99–105. 
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rikkeiden ja etenkin varkauden tai muiden rikosten vuosittaisissa määrissä. Var-
kaustapausten määrä nousi jo lukuvuonna 1916–1917, jolloin viittätoista oppi-
lasta syytettiin varastelusta. Lukuvuonna 1917–1918 ei kirjattu yhtään varaste-
lusta johtunutta rangaistusta, mutta sitä seuraavina kahtena vuonna yhteensä 29. 
Muina tarkastelujakson vuosina varkaustapauksia ilmeni rangaistuskirjojen mu-
kaan vuositasolla korkeintaan seitsemän. Niistä 83 tapauksesta, joissa oppilasta 
syytettiin varkaudesta, 53 prosenttia kirjattiin sisällissotaa edeltävänä tai sitä vä-
littömästi seuranneina kahtena lukuvuonna.315 

Etenkin Vasa svenska samskolan -koulun oppilaista poikkeuksellisen moni 
tuli rangaistuksi varkaudesta tai muista rikoksista vuosikymmenten vaihteessa. 
Ennen vuotta 1919 yksikään koulun oppilaista ei ollut saanut rangaistusta var-
kaudesta, mutta vuosien 1919–1920 aikana yhteensä 22 koulun oppilasta syytet-
tiin varkauksiin tai muihin rikoksiin sekaantumisesta. Oppilaista 19 liittyi ta-
paukseen, jossa useampaa oppilasta syytettiin murroista, varkauksista sekä va-
rastetuilla rahoilla ja esineillä keinottelusta. Koulun rangaistuskirjan mukaan 
suurin osa tapaukseen sekaantuneista oppilaista oli syyllistynyt lähinnä varaste-
tun tavaran vastaanottoon ja säilytykseen, joko tietoisena tai tietämättään. Peräti 
yhdeksän tapaukseen sekaantunutta oppilasta tuli erotetuksi – kolme heistä ko-
konaan.316   

Varkaudet lisääntyivät myös muissa kouluissa. Poikakouluissa varkaus- tai 
rikostapauksia kirjattiin etenkin lukuvuonna 1916–1917, yhteensä 15 kappaletta. 
Muina vuosina poikakoulujen oppilaita syytettiin varkauksista korkeintaan vii-
dessä tapauksessa. Tyttökouluissa varkaustapauksia kirjattiin etenkin luku-
vuonna 1918–1919, jolloin neljä tyttöä tuli rangaistuksi tästä rikkeestä. Aiempina 
vuosina korkeintaan yksi tyttö tuli varkaudesta tai muusta rikoksesta rangais-
tuksi. Myös Läroverket för gossar och flickor -koulussa kirjattiin ensimmäiset 
varkaus- tai rikostapaukset vasta sisällissodan jälkeen.317  

Varsinkin tyttökouluissa ilmenneiden varkaustapausten voi tulkita kuvaa-
van sitä puutetta, joka yhteiskunnallisen tilanteen vuoksi maassa oli. Esimerkiksi 
Tampereen tyttölyseon toista luokkaa vuonna 1919 käynyt Anja tuli erotetuksi 
myytyään kotoaan varastamia elintarvikkeita koulutoverinsa äidille.318 Poikien 
rikos- ja varkaustapauksissa oppilaita syytettiin myös keinottelusta, varastettu-
jen tavaroiden kätkemisestä ja säilyttämisestä. Edellä mainitsemani Vasa svenska 
samskolanin tapaus on tästä hyvä esimerkki. Vuosisadan vaihteen nuoriso-on-
gelmia tarkastelleessa tutkimuksessa tyttöjen onkin todettu varastaneen ennen 
kaikkea tarpeeseen, siinä missä pojat saattoivat pitää varastelua myös huvittelun 
muotona.319  

Sota-aika vaikutti koulujen arkikäytänteisiin laajemmaltikin. Annettujen 
rangaistusten määrät lisääntyivät myös Germund Larssonin tutkimissa ruotsa-
laisissa oppikouluissa ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Larsson selittää 

 
315  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.  
316  KA VSSA Ab:1 straffjournal, 28.4.1920.  
317  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.   
318  KA TTLA Ae:1 rangaistuspäiväkirjat, 5.3.1919.   
319  Vehkalahti 2003, 246–247. Ensimmäisen maailmansodan aikaisesta pula-ajasta ja sen 

vaikutuksista Suomessa ks. myös Rantatupa 1979.   



86 
 
rangaistustapausten määrän nousua nimenomaan tuolloin vallinneella elintarvi-
kepulalla. Myös ruotsalaisissa kouluissa oppilaita rangaistiin erityisesti ruuan ja 
muiden elintarvikkeiden varastamisesta.320  

Varastelutapausten määrän nousu näkyi myös erotusten määrän nousuna. 
20 prosenttia aineiston erotusrangaistuksista kirjattiin sisällissotaa seuraavina 
kahtena vuotena. Karsserin käyttö ei rangaistuskirjojen perusteella erityisesti li-
sääntynyt sodan jälkeen, mutta ruumiillisen kurituksen käytössä tapahtui jon-
kinlainen piikki vuonna 1918–1919, jolloin sitä sovellettiin yhteensä kolmessa ta-
pauksessa. Ruumiillista kuritusta merkittiin rangaistuskirjoihin lähinnä tarkas-
telujakson alkuvuosina ja vuoden 1910 jälkeen sitä oli käytetty kouluissa aiem-
min vain kerran. 1920-luvulla vain yksi oppilas tuli ruumiillisesti kuritetuksi.321    

Yhteiskunnallinen tilanne näyttää luoneen kouluihin myös uudenlaisen ri-
ketyypin: ampuma-aseiden käytön ja niiden kouluun tuonnin. Eräs oppilas tuli 
rangaistuksi koulupihalla pistoolilla ampumisesta jo vuonna 1905 ja yhtä oppi-
lasta rangaistiin ampumisesta väliajalla keväällä 1917.322 Rike mainitaan rangais-
tuskirjoissa kuitenkin useammin sisällissodan jälkeen, kun yhteensä viisi oppi-
lasta tuli rangaistuksi ampuma-aseen käytöstä tai sellaisen tuonnista kouluun 
vuosien 1918–1922 välisenä aikana.323  

Ilmiö liittyy myös 1920-luvun taitteen suojeluskuntainnostukseen. Pojille 
muodostettiin jo sisällissodan aikana niin kutsuttuja oravakomppanioita, joissa 
harjoiteltiin suojeluskuntien perustoimintoja. Suojeluskuntaliikettä tuolloin lä-
hellä ollut partioliike oli kiinnostanut oppikoulupoikia jo ennen sotaa. Sodan lo-
puttua suojeluskuntainnostus nousi huippuunsa. 1920-luvun oppikoululaisten 
piirissä siitä muodostui merkittävä koulun ulkopuolinen harrastus, joka sisälsi 
myös aseiden käsittelyä. Opettajien suhtautuminen oppilaiden suojeluskuntaan 
kuulumiseen vaihteli kouluittain, mutta laajemmat, viralliset kannanotot sitä 
vastaan olivat harvassa.324 Ampuma-aseita koskeneet rikkeet eivät myöskään li-
sänneet ankarampien rangaistusten määrää erityisesti, sillä niistä rangaistiin pää-
asiassa parilla tuntia jälki-istuntoa. Vain yksi, rangaistuskirjan mukaan törkeään 
huolimattomuuteen ampuma-aseen käytössä syyllistynyt oppilas tuli erotetuksi 
15 päivän ajaksi.325  

Yhteiskunnallisella levottomuudella ja erityisesti sisällissodalla oli siis vai-
kutuksensa tutkimieni koulujen rangaistuskäytänteisiin. Sodan vaikutuksia ei 
voi pitää ihmeenä, sillä se heijastui koulujen toimintaan muutenkin hyvin konk-
reettisesti. Sota lopetti koulunkäynnin puoleksi vuodeksi kokonaan ja vei osan 
oppilaista jopa rintamalle, josta koulutyöhön ja kuriin palaaminen ei välttämättä 

 
320  Larsson 2018, 82–83. 
321  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.  
322  Jälkimmäisen tapauksen kohdalla ei ole täyttä varmuutta millaisesta aseesta on ollut 

kysymys. Ks. KA TLA Ad:1 rangaistuskirjat lokakuu 1905; KA VYA Ab:2 rangaistus-
kirja, 19.4.1917. Etenkin tarkastelujakson alkupuolella oppilaat saivat rangaistuksia 
esimerkiksi kumipyssyillä ampumisesta, ks. KA VYA Ab:2 rangaistuskirja, 
22.10.1907 ja 24.10.1911.  

323  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.  
324  Kiuasmaa 1982, 147–149, 297–300; Nevala-Nurmi 2014, 237.  
325  KA VYA Ab:2 rangaistuskirja, 27.1.1922.  
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ollut helppoa. 326  Sota nosti hetkellisesti myös tyttöjen saamien rangaistusten 
määriä eivätkä rintamalla olleiden poikien saamat rangaistukset yksinomaan se-
litä käytänteissä sodan jälkeen tapahtuneita muutoksia.327 

Myös 1930-luvulla ilmestyneet kouluhistoriikit korostivat sodan merkitystä 
toistaessaan ajalle tyypillistä vapaussotaeetosta. Niistä löytyvät useat huomiot 
sodan jälkeen heikentyneestä kurista tai työrauhasta puhuvat kuitenkin omaa 
kieltään. Esimerkiksi Tampereen lyseon 1930-luvulla ilmestyneessä historiikissa 
todetaan, että ”ennen varsinaisen punakapinan puhkeamista sattunut verinen 
marraskuun lakko oli jo pahasti häirinnyt tämänkin koulun työrauhaa”328. Vaa-
san lyseon historiikissa todetaan rikkeiden kuten vilpin, petoksen, sopimatto-
mien kirjoitusten, varkauksien ja niskoittelun lisääntyneen ja johtaneet esimer-
kiksi consilium abeundeihin. ”Verrattaessa näitä edellisten lähimpien kymmen-
lukujen aikaisiin koulupoikakepposiin näyttä siltä, kuin olisi yleinen suunta kul-
kenut arveluttavaa moraalin heikontumista kohden”.329 

Vaasan lyseosta vuonna 1930 julkaistuun historiikkiin kirjoittanut Ilmari 
Turja toteaakin, että ”vapaussodan jälkeen taisi koulun kurinpidossa olla enem-
män työtä kuin ennen. Eikä kummakaan, olivathan kaikki olleet vapaana pitkät 
ajat ja useimmat vielä sotilashommissa.”330 Samalla hän kiittelee lyseon voimis-
telunopettaa, jonka sodanjälkeistä kurinpitoa arvosti: 

Kun vapaussodan jälkeen tavat raaistuivat, jopa meidänkin koulussa, niin voimistelu-
tuntien tehokas kurinpito oli terveellistä vastapainoa eräiden muiden tuntien höllyy-
delle. 331 

Jari Salmisen mukaan kuria koskenut yleinen mielipide jyrkkeni autonomian 
kauden loppupuolella ja suhtautuminen rangaistuksiin muuttui sallivam-
maksi.332 Ankarampien kuritoimien perään kaipailtiin laajalti muutenkin333. Kä-
sitysten yleinen jyrkentyminen saattoi toimia myös rikkomuksia edelleen tuotta-
neena tekijänä, kun oppilaiden käytökseen kiinnitettiin entistä tarkempaa huo-
miota. Rangaistuskäytänteissä tapahtuneita muutoksia selittävät kuitenkin myös 
yhteiskunnalliset olot. Kouluihin voimakkaasti heijastunut vuoden 1918 sisällis-
sota johti kriisiin myös tutkimieni koulujen arjessa lisäten niissä annettujen ran-
gaistusten määriä.  

 
326  Kiuasmaa 1982, 147–149. Sisällissodassa ja sen suoriin sotatoimiin osallistuneissa ko-

rostuikin erityisesti nuorten määrä ja merkitys, ks. Roselius 2006, Tepora 2018, Tikka 
2006. Sisällissodan merkityksistä kouluille ks. myös Junila 2011.  

327  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.  
328  Nieminen 1934, 30.  
329  Miettinen 1930, 172. 
330  Turja 1930, 152.  
331  Turja 1930, 145.  
332  Salminen 2002, 222–225.  
333  J. A. Maunu kirjoittaa Tampereen lyseon alkuajoista ja kurin ja järjestyksenpidon 

tuolloisesta helppoudesta. Hänen mukaansa monella lyseon varhaisaikojen opetta-
jalla oli erityinen kurinpidon karisma. Lisäksi alkuaikojen oppilaat olivat Maunun 
mukaan jo kodeissaan kasvaneet herran kurissa ja nuhteessa, eikä kouluun 
otettu ”huligaaniainesta” tuottamaan ongelmia, minkä vuoksi rikkomukset olivat yli-
päätään vähäisiä. Maunu 1934, 62. 



Tässä luvussa syvennyn rangaistuskäytänteiden muotoutumiseen erityisesti 
niitä tyypillisesti kuvaavan esimerkkitapauksen kautta. Analysoin luvussa niitä 
piirteitä, jotka rangaistuskäytänteitä erityisesti määrittivät ja osoitan rangaistus-
käytänteistä löytyviä tyypillisyyksiä. Pohdin myös oppilaiden kurinalaistamisen 
tarpeen merkitystä rangaistuskäytänteiden selittäjänä. Kasvatusajattelussa esiin-
tyneen täydellisen järjestyksen ja kurin utopiaa uhkasi lisäksi ruumiillinen kuri-
tus, joka edelleen kuului sallittujen rangaistusten valikoimaan. Pohdin viimei-
sessä alaluvussa ruumiillisen rangaistuksen roolia rangaistuskäytänteiden so-
keana pisteenä. 

3.1 Vallattomat pojat jälki-istuntoon 

Tampereen reaalilyseossa ensimmäisellä luokalla opiskellut Juuse sai kevättal-
vella 1914 tunnin jälki-istuntorangaistuksen osoittamansa vallattomuuden 
vuoksi. Tapaus edustaa kaikin puolin tyypillistä esimerkkiä rangaistuskirjamer-
kinnästä. Erityisen tyypillisen tapauksesta teki Juuse itse alimmilla kolmella op-
pikoululuokalla opiskelleena poikaoppilaana. Lisäksi häntä rangaistiin kouluissa 
eniten käytetyllä rangaistusmuodolla ja vieläpä rikkeestä, josta oppilaita syytet-
tiin useammin kuin muista. 334  Seuraavaksi analysoin tyypillistä rangaistusta-
pausta rangaistuksen saajan näkökulmasta. Rangaistuskirjoihin tehtyjä merkin-
töjä tarkastelevien kuvaajien ja ristiintaulukoiden avulla kerron, minkälaiset sei-
kat tekivät Juusesta tyypillisen rangaistuksensaajan.  

Erityisen tyypillisen Juusen tapauksesta teki hänen sukupuolensa. Tarkas-
teltuihin rangaistuskirjoihin merkityistä yhteensä 9667 rangaistustapauksesta 

334 KA TLA Ad:1 rangaistuskirja, maaliskuu 1914. 

3 TYYPILLISET RANGAISTUSTAPAUKSET 
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9220:ssä syytettynä oli poika ja 443:ssa tyttö. Neljässä tapauksessa oppilaan su-
kupuoli jäi epäselväksi.335 95 prosenttia tutkituissa kouluissa kirjatuista rangais-
tuksista annettiin siis pojille ja viisi tytöille. Poikien suurempi osuus koulujen op-
pilasmäärästä ei selitä eroa, sillä tyttöjä opiskeli kouluissa poikia enemmän 
(TAULUKKO 7). 

Taulukko 7  Rangaistuksia saaneiden poikien ja tyttöjen määrät valtionkouluissa vuo-
sina 1905–1925 ja yksityiskouluissa vuosina 1909–1925. 

  Rangaistiin   Ei rangaistu   Yhteensä 
Poika 2642   2739   5381 
  (30,5)***   (-18,7)***     
Tyttö 321   5135   5456 
  (-30,3)***   (18,6)***     
Yhteensä 2963   7874   10837 

 

ꭓ² (1) = 2546,792, P<0,001. Suluissa standardoidut residuaalit. Merkinnät ***, **, ja * viittaa-
vat tilastolliseen riskiin 1 %:n, 5 %:n ja 10 %:n tasoilla. Lähde: tutkittujen koulujen rangais-
tuskirjat ja SVT, 9, Oppikoulut, 1905–1925. 

Rankaisemisen todennäköisyys riippuikin erittäin voimakkaasti oppilaan suku-
puolesta (P<0,001). Rangaistuksia saaneiden poikien määrä oli huomattavasti 
korkeampi ja rangaistuksetta selvinneiden määrä huomattavasti matalampi, 
kuin riippumattomuuden vallitessa voitaisiin olettaa. Tyttöjen kohdalla tilanne 
oli päinvastainen. Heistä merkittävä osa selvisi kouluajastaan ilman rangaistusta 
samalla kun rangaistuksia saaneiden tyttöjen määrä jäi huomattavan vähäiseksi 
(TAULUKKO 7). 

TAULUKOSSA 7 on huomioitu valtionkouluissa vuosina 1905–1925 ja yk-
sityiskouluissa vuosina 1909–1925 annetut rangaistukset, sillä oppilaiden koko-
naismäärien osalta se perustuu SVT:n oppikouluja koskeviin tilastotietoihin. Yk-
sityiskoulujen oppilasmääriä tilastoitiin niissä vasta vuodesta 1909 eteenpäin. 
Rangaistuksia saaneiden oppilaiden kokonaismäärä onkin hieman korkeampi 
kuin taulukko antaa ymmärtää. Olen koulujen matrikkeleista löytyvien tietojen 
avulla identifioinut yhteensä 3008 rangaistuskirjojen perusteella rangaistuksi tul-
lutta oppilasta. Heistä 2675 (89 %) oli poikia ja 331 (11 %) tyttöjä. Yhdessä tapauk-
sessa oppilaan sukupuoli jäi epäselväksi ja 272 tapauksessa en pystynyt identifi-
oimaan rangaistusta tietyn oppilaan saamaksi.336 

Tutkituissa kouluissa opiskelleista reilusta 10 000 oppilasta 2963 eli vajaat 
30 prosenttia tuli siis rangaistuksi vähintään kerran kouluvuosiensa aikana. Suu-

 
335  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.  
336  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat ja oppilasmatrikkelit. Varsinkin poikia rangais-

tiin myös joukkioina. Rangaistuksia saaneiden poikien määrä on tästä syystä esitet-
tyä korkeampi, vaikka rangaistukset eivät näissä tapauksissa henkilökohtaisia olleet-
kaan.  
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rin osa koulujen oppilaista vaikuttaa käyttäytyneen kouluaikanaan niin, ettei hei-
dän nimiään tarvinnut kirjata rangaistuskirjoihin. Tätä selittää ennen kaikkea 
rangaistuksia saaneiden tyttöjen vähäinen määrä. Rangaistuksia annettiin vain 
kuudelle prosentille koulujen naispuolisista oppilaista. Sen sijaan miltei puolet, 
tarkalleen ottaen 49 prosenttia kouluja käyneistä pojista tuli rangaistuksi ainakin 
kerran kouluaikoinaan.337  

Kuten kouluissa annettujen rangaistusten kokonaismäärän jakautumisesta 
tyttöjen ja poikien välille voi päätellä, tulivat pojat tyttöjä todennäköisemmin 
rangaistuksi myös uudelleen kerran rangaistuksen saatuaan. Kerran rangaistuksi 
tulleista pojista 1647 (62 %) sai vähintään toisen rangaistuksen. Kerran rangais-
tuksi tulleista tytöistä vain 17 prosenttia tuli rangaistuksi toistamiseen. Oli kui-
tenkin verraten harvinaista, että oppilaita rangaistiin useammin kuin kolmesti. 
Vain seitsemän (2 %) rangaistuksi tullutta tyttöä sai enemmän kuin kolme ran-
gaistusta ja 69 prosenttia rangaistuksia saaneista pojistakin tuli rangaistuksi enin-
tään kolmesti.338  

Peräti 18 rangaistusta saanut, vallattomuuden vuoksi jälki-istuntoon joutu-
nut Juuse ei tässä suhteessa ollut kaikkein tyypillisin rangaistuksensaaja. Hän ei 
kuitenkaan ollut ainoa moninkertaiseksi rangaistuksi tullut poika. 174 poikaop-
pilasta rangaistiin vähintään kymmenen kertaa ja yksi heistä sai peräti 34 ran-
gaistusta kouluaikanaan. Yksittäistä tyttöä rangaistiin sen sijaan enimmillään 
kuudesti.339 Useita rangaistuksia saaneiden poikien määrä olikin moninkertai-
nen useita rangaistuksia saaneiden tyttöjen määrään nähden (KUVIO 5).  

Kuvio 5  Rangaistuksia saaneet oppilaat (N=2963) jaoteltuna sukupuolen ja rangaistus-
määrän perusteella logaritmisella asteikolla. 

 

Lähde: Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat. 

 
337  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat; Suomen virallinen tilasto 9, Oppikoulut, 1905–

1925.  
338  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.  
339  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.  
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Myös iältään Juuse oli keskivertoa rikkeentekijää nuorempi. Hän täytti kaksi-
toista vuonna 1914.340 Rangaistustensaajien keskiarvoinen sekä mediaani-ikä 14 
vuotta, mutta absoluuttisesti eniten rangaistuksia saivat 13-vuotiaat pojat. Nuo-
rin rangaistuksia saaneista oppilaista täytti yhdeksän sinä vuonna, jolloin tuli 
rangaistuksi. Vanhin oli 22-vuotias.341 

Sukupuoli ei kuitenkaan ollut ainoa tekijä, joka lisäsi jälki-istuntoon passi-
tetun Juusen tyypillisyyttä rangaistuksen saajana. Tyypillisen rangaistuksensaa-
jan Juusesta teki myös hänen asemansa poikakoulun oppilaana. Kaikista tutki-
tuissa kouluissa vuosina 1905–1925 kirjatusta 9667 rangaistuksesta 8347 (86 %) 
prosenttia kirjattiin poikakouluissa. Yhteiskouluissa annetut rangaistukset muo-
dostivat 11 prosenttia342 ja tyttökouluissa annetut kolme prosenttia kaikista ai-
neiston rangaistustapauksista.343 Yksittäisistä kouluista selvästi eniten rangais-
tuksia merkittiin Tampereen suomalaisessa lyseossa, jossa Juusekin opiskeli. 
Koulun rangaistuskirja sisältää tiedot 3863 rangaistustapauksesta.344 Kahdessa 
muussa poikakoulussa luku oli matalampi, noin kahdentuhannen luokkaa.345 

Lisäksi Juusen tavoin rangaistuksia saivat ennen kaikkea alimmilla kolmella 
koululuokalla olleet poikaoppilaat. Heistä 67 prosenttia tuli rangaistuiksi ja heidän 
saamansa rangaistukset muodostivat 70 prosenttia kaikista niistä rangaistuksista, 
joissa rangaistun pojan koululuokka on tiedossa. Suhteessa eniten rangaistiin toi-
sella luokalla olleita poikia, joista 75 prosenttia tuli rangaistuksi. Rangaistujen poi-
kien osuus laski sitä mukaan, kun oppilaat etenivät koulussa ja kahdeksasluokka-
laisista pojista vain kahdeksan prosenttia sai rangaistuksia. Lukioluokilla eli luo-
killa kuudesta yhdeksään346 olleiden poikien saamat rangaistukset muodostivat 
vain yhdeksän prosenttia kaikista pojille annetuista rangaistuksista.347   
  

 
340  KA TLA Bb:6 oppilasmatrikkelit, oppilas 524.  
341  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat ja oppilasmatrikkelit.   
342  Yhteiskouluissa kirjattiin yhteensä 1060 rangaistustapausta, joista 810 Läroverket för 

gossar och flickorissa, 250 Vasa svenska samskolanissa. KS. KS VSSA Ab:1 Straffjour-
nal; HKA LFGOFA Ab:1 ja Ab:2 straffjournal. 

343  KA SFIHA Ac:1 straffjournal; KA TTLA Ae:1 rangaistuspäiväkirjat.  
344  KA TLA Ad:1 rangaistuskirja. 
345  Helsingin normaalilyseossa kirjattiin 2293 ja Vaasan lyseossa 2191 rangaistusta-

pausta. KA HNA Ab:2 rangaistuspäiväkirjat; KA VYA Ab:2 ja Ab:3 rangaistuskirjat.  
346  Poikalyseot koostuivat kahdeksasta luokasta mutta yhteis- ja tyttökouluissa luokat 

saattoivat yltää yhdeksään asti. Ainoastaan yksi yhdeksäsluokkalainen poika tuli 
rangaistuksi. Ks. HKA LFGOFA Ab:2 straffjournal, 25.1.1925.   

347  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat ja SVT, 9, Oppikoulut, 1905–1925.  
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Taulukko 8  Eri luokilla rangaistuksia saaneiden poikien määrä suhteessa heidän koko-

naismääräänsä kyseisillä luokilla.  

    Rangaistiin Ei rangaistu Yhteensä  
Luokat 1–3   6200 3113 9313 
    (27,2)*** (-25,7)***   
Luokat 4–5   1884 2923 4807 
    (-8,1)*** (7,7)***   
Luokat 6–9    832 3924 4756 
    (-29,8)*** (28,2)***   
Yhteensä    8916 9960 18876 

ꭓ² (2) = 3210,095, P<0,001. Suluissa standardoidut residuaalit. Merkinnät ***, **, ja * viittaa-
vat tilastolliseen riskiin 1 %:n, 5 %:n ja 10 %:n tasoilla. Lähde: Tutkittujen koulujen oppilas-
matrikkelit ja SVT, 9, Oppikoulut, 1905–1925. 

TAULUKKO 8 osoittaakin, että luokka-aste oli poikien rankaisemisen kannalta 
erittäin merkitsevä (P<0,001). Taulukko koskee valtionkouluissa vuosina 1905–
1925 ja yksityiskouluissa vuosina 1909–1925 opiskelleita, sillä yksityiskoulujen 
osalta ei ole saatavilla tietoa oppilaiden kokonaismäärästä eri luokilla aiemmilta 
vuosilta. Taulukossa ei ole myöskään huomioitu sitä, että osa oppilaista tuli use-
ampaan kertaan rangaistuksi ja se on tämän vuoksi osin harhaanjohtava. Suh-
teutettuna luokilla opiskelleiden poikien määrään, oli alimmilla kolmella luo-
kalla opiskelleille pojille annettujen rangaistusteen määrä joka tapauksessa huo-
mattavasti korkeampi kuin riippumattomuuden vallitessa olisi todennäköistä. 
Rangaistuksetta näiltä luokilta selvinneiden poikien määrä oli vastaavasti matala. 
Luokilla neljästä viiteen opiskelleiden poikien kohdalla asetelma kääntyi. Näillä 
luokilla opiskelleista pojista vain harvat saivat rangaistuksia ja useat selvisivät 
rangaistuksetta. Asetelma toistui lukioluokilla opiskelleiden poikien kohdalla 
entistä jyrkempänä (TAULUKKO 8). 

Pojat tulivat myös uudelleen rangaistuiksi todennäköisimmin ensimmäis-
ten kolmen kouluvuotensa aikana. Esimerkiksi sellaiset oppilaat, jotka saivat 
kouluaikanaan vähintään viisitoista rangaistusta – heitä oli 51 ja he kaikki olivat 
poikia – saivat 78 prosenttia saamistaan 955 rangaistuksesta kolmen ensimmäi-
sen kouluvuotensa aikana. Todennäköisimmillään heitä rangaistiin toisen kou-
luvuoden aikana, jolloin heille annettiin yhteensä 338 (35 %) rangaistusta. He sai-
vat verraten paljon rangaistuksia vielä neljännellä luokallakin, yhteensä 123 
(13 %), mutta heidän viidennellä luokalla saamansa rangaistukset muodostivat 
enää neljä prosenttia heille annettujen rangaistusten kokonaismäärästä. Oppilai-
den lukioluokilla saamat rangaistukset muodostivat vieläkin pienemmän osan 
kaikista heille annetuista rangaistuksista.348 

Asetelma toteutui myös Juusen kohdalla, jonka saamista 18 rangaistuksesta 
yli puolet kirjattiin hänen olleessaan alimmilla kolmella koululuokalla. Rangais-

 
348  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.  
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tusmäärien laskemista ylemmillä luokilla selittää osaltaan se, että toisin kuin lu-
kioon saakka koulussa edennyt Juuse349, lopetti suuri osa oppilaista opintonsa 
viimeistään keskikoulun oppimäärän ja oppikoulun viidennen luokan suoritet-
tuaan. Näin oli myös vähintään 15 rangaistusta saaneiden poikien kohdalla. 34 
prosenttia heistä lopetti koulun viimeistään kolmannella luokalla ja 70 prosenttia 
viimeistään viidennen luokan suoritettuaan. Vain 14 prosenttia kirjoitti ylioppi-
laaksi.350  

Taulukko 9  Rangaistuksia saaneiden ja rangaistuksetta selvinneiden oppilaiden ero-
amien ennen valmistumista vuosina 1909–1925.  

    
Rangaistut, eronneet Ei rangaistut, eronneet Yhteensä 

Luokat 1–2   287 694 981 
    (-2,8)*** (2)**   
Luokat 3–4    462 728 1190 
    (2,5)** (-1,8)*   
    749 1422 2171 

ꭓ² (1) = 21,782, P<0,001. Suluissa standardoidut residuaalit. Merkinnät ***, **, ja * viittaavat 
tilastolliseen riskiin 1 %:n, 5 %:n ja 10 %:n tasoilla. Lähde: Tutkittujen koulujen rangaistus-
kirjat ja oppilasmatrikkelit, sekä SVT, 9, Oppikoulut, 1905–1925. 

Rangaistuksen saaminen ei kuitenkaan selkeästi lisännyt oppilaan eroamisen to-
dennäköisyyttä ennen keskikoulusta tai lukiosta valmistumista. TAULUKKO 9 
osoittaa kuitenkin, että rankaiseminen ja koulusta eroaminen ennen aikojaan 
riippuivat toisistaan (P<0,001). Taulukko kuvaa rangaistuksia saaneiden ja ran-
gaistuksetta selvinneiden oppilaiden eroamista alimmilta neljältä luokalta, joilta 
ei voinut saada keskikoulutodistusta. Eronneiden kokonaismäärän osalta tau-
lukko perustuu SVT:n oppikoulua koskeviin tilastotietoihin, jossa tarkasteltiin 
asiaa vuodesta 1909 eteenpäin.351Kuten taulukko osoittaa, oli rangaistuksia saa-
neiden ja koulusta eronneiden oppilaiden määrä huomattavan alhainen alim-
milla kahdella luokalla. Rangaistuksetta selvinneiden määrä puolestaan korostui 
näiltä luokilta eronneissa. Luokilla 3.–4. asetelma kääntyi päälaelleen. Niiltä erosi 
poikkeuksellisen paljon nimenomaan rangaistuksia saaneita oppilaita, rangais-
tuksetta selvinneiden eronneiden määrän ollessa vähäinen. Saaduilla rangaistuk-
silla saattoi siis olla joitain vaikutuksia oppilaan erohaluihin, mutta ainakaan 
alimmilla luokilla vaikutukset eivät olleet erityisen selkeät.352 

Juusen tapauksesta tyypillisen teki hänen itsensä lisäksi myös hänen saa-
mansa rangaistus. Juusen tavoin jälki-istuntoon päätyivät ennen kaikkea pojat 
(TAULUKKO 10). Jälki-istuntoon joutumisen todennäköisyys riippuikin voi-
makkaasti oppilaan sukupuolesta (P<0,001). Tyttöjen päätyminen jälki-istuntoon 

 
349  KA TLA Bb:6 oppilasmatrikkelit, oppilas 524. 
350  Tarkasteltujen koulujen rangaistuskirjat ja matrikkelit.  
351  Ks. SVT, 9, Oppikoulut, 1905–1925. 
352  Taulukossa on huomioitu poikien lisäksi myös vähemmän rangaistuksia saaneet tytöt.  
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oli epätodennäköistä ja tyttöjä rangaistiin useammin muilla rangaistuskeinoilla 
kuin riippumattomuuden vallitessa olisi todennäköistä. Poikien kohdalla tilanne 
oli päinvastainen. Jälki-istuntoon joutuneiden poikien lukumäärä oli korkea ja 
muunlaisen rangaistuksen saaneiden huomattavan matala (TAULUKKO 10). 

Taulukko 10  Oppilaiden saamat jälki-istuntorangaistukset sukupuolen mukaan tarkastel-
tuna. 

  Jälki-istunto Muu rangaistus Yhteensä  
Poika 7528 1692 9220 
  (2,9)*** (-5,7)***   
Tyttö  99 344 443 
  (-13,4)*** (25,9)***   
Yhteensä  7627 2036 9663 

ꭓ² (1) = 893,796, P<0,001. Suluissa standardoidut residuaalit. Merkinnät ***, **, ja * viittaavat 
tilastolliseen riskiin 1 %:n, 5 %:n ja 10 %:n tasoilla. Lähde: Tutkittujen koulujen rangaistus-
kirjat. 

Jälki-istunto muodostikin 82 prosenttia poikien saamista rangaistuksista. Sitä 
hyödynnettiin oikeastaan rikkeeseen kuin rikkeeseen syyllistyneen pojan koh-
dalla. Lukuun ottamatta suoranaisia varkauksia sekä tupakointia, juopottelua tai 
muunlaisen huonon elämän viettoa, joista rangaistiin usein ankarimmilla mah-
dollisilla rangaistuksilla, päätyivät pojat rikkeestä riippumatta jälki-istuntoon yli 
80 prosentissa tapauksista.353  

Todennäköisimmillään pojat päätyivät jälki-istuntoon kuitenkin vallatto-
muuden vuoksi. Rangaistus oli jälki-istunto 86 prosentissa kaikista poikien val-
lattomuutta koskeneista rangaistustapauksista. Samalla vallattomuus oli yleisin 
rike, josta poikia rangaistiin. Se selittää 39 prosenttia heidän saamistaan rangais-
tuksista. Vallattomuudesta syytettiin etenkin poikaoppilaita, jotka Juusen tavoin 
olivat alimmilla kolmella koululuokalla. Heidän vallattomuuden vuoksi saa-
mansa rangaistukset muodostivat 74 prosenttia kaikista pojille vallattomuuden 
vuoksi annetuista rangaistuksista.354  

Samalla vallattomuus oli yleisin alaluokilla olleiden poikien saamien ran-
gaistusten syistä ja muodosti 43 prosenttia heidän tekemistään rikkeistä. Myös 
neljännen ja viidennen luokan pojat syyllistyivät vallattomuuteen suhteellisen 
usein, noin 39 prosentissa heitä koskeneista rangaistustapauksista, mutta kuu-
dennen ja seitsemännen luokan poikia siitä syytettiin vain noin 20 prosentissa 
tapauksista ja kahdeksannen luokan poikia enää kahdeksassa.355 

Voidaankin todeta, että tutkituissa kouluissa rangaistuiksi tulivat erityisesti 
villeiksi ja vallattomiksi koetut alaluokkien pojat. Tämä päti myös vallattomuu-
den vuoksi jälki-istuntoon joutuneen ensimmäisellä luokalla opiskelleen Juusen 

 
353  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.  
354  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.  
355  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.  
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kohdalla, joka tuli samankaltaisesta syystä rangaistuksi toiseenkin kertaan.356 
Kuten luvussa 2.1 totesin, vallattomuus oli rinnakkainen käsite villeyden, riehak-
kuuden ja levottomuuden kanssa. Vallattomuuden mukaan nimetty ja tutkimuk-
sessa käyttämäni rikekategoria sisältää myös erinäisiä muita villeydestä ja levot-
tomuudesta kieliviä, rangaistuksen arvoiseksi koettuja tekoja kuten puhelemista, 
supisemista, erinäisten asioiden kuten kivien tai paperien heittelyä sekä juoksen-
telua (luku 2.2). 

Juusen kaltaisten, villeiksi ja vallattomiksi tulkittujen nuorten poikien näh-
tiinkin tarvitsevan aivan erityistä kurinalaistamista. Villeyteen ja vallattomuu-
teen liittyvät kontrolloimattomuus ja hallitsemattomuus olivat ominaisuuksia, 
joita aikuistuvien poikien ei tullut enää ilmentää. Tällaiset ominaisuudet tuli kit-
keä miehiksi kasvavista pojista, sillä vuosisadan vaihteessa julkinen sfääri oli 
edelleen pitkälti miesten hallinnassa ja heillä oli suurin mahdollisuus sitä muo-
kata tai horjuttaa.357 Vallattomuus oli pahasti ristiriidassa myös niiden armotto-
mien järjestyksen ja kurin vaateiden kanssa, jotka koululaitokselle oli asetettu ja 
joiden kautta oppilaiden ajateltiin sosiaalistuvan yhteiskuntaan. Myös rangais-
tukset toimivat apuna tässä sosiaalistamisessa, minkä vuoksi oppikoulujen ran-
gaistuskäytänteet näyttäytyvätkin eräänlaisena villien ja vallattomien poikien so-
siaalistamisen ja kurinalaistamisen menetelmänä.  

On totta, ettei vallattomuus ollut täysin poikamainen teko ja myös tyttöjä 
rangaistiin sen vuoksi. Tyttöjen vallattomuutta koskeneet rangaistustapaukset 
olivat kuitenkin huomattavasti harvinaisempia. Niitä merkittiin rangaistuskirjoi-
hin yhteensä 72, siinä missä poikapuoleinen oppilas tuli vallattomuuden vuoksi 
rangaistuiksi 3617 tapauksessa. Vaikka vallattomuus oli toiseksi yleisin tyttöjen 
saamien rangaistusten syistä, näyttäytyy se huomattavan poikamaiselta teolta.358 
Poikiin liitetyistä vallattomuuden odotuksista kielivät myös muihin kategorioi-
hin koodaamani rikkeet, joista poikia syytettiin järjestään useammin kuin tyt-
töjä.359 

Villien ja vallattomien alaluokkien poikien kurinalaistamisen välineeksi va-
likoitui jälki-istunto, valvontaan perustuva rangaistusmuoto, jossa pojat pakotet-
tiin käyttäytymään kurinalaisesti ja järjestyksen mukaan. Se muodosti 89 pro-
senttia alimmilla kolmella luokalla opiskelleille pojille vallattomuuden vuoksi 
annetuista rangaistuksista.360 Jälki-istuntoa suosimalla kouluissa toimittiin pit-
kälti ajan kasvatusideologian edellyttämällä tavalla ja pyrittiin valvontaan perus-
tuvan rangaistuskeinon avulla totuttamaan oppilaita koulun minkäänlaista yli-
määräistä liikettä tai ääntä hyvin huonosti sietävään järjestykseen.361 Rangaistus-
käytänteiden voisi tässä suhteessa tulkita myös toimineen, sillä lukioluokkien 

 
356  Ks. esim. KA TLA Ad:1 rangaistuskirja, helmikuu ja maaliskuu 1915.  
357  Markkola 2003, 29–33, 57–73; Ollila 1993, 141–149; Siironen 2011, 97–109; Sulkunen 

1989, 83–84, 102–104. 
358  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat. Toisin kuin poikien kohdalla, vallattomuus ei 

myöskään ollut selkeästi alempien koululuokkien tyttöjen rike, vaan siitä rangaistiin 
verraten usein keskikoululuokkienkin tyttöoppilaita. Lukiossa olleet tytöt tulivat sen 
sijaan vain muutamia kertoja vallattomuuden vuoksi rangaistuiksi. Ks. luku 4.1. 

359  Ks. luku 2.2 ja tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.  
360  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.  
361  Ojakangas 1998, 55–63.  
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pojat tulivat huomattavasti harvemmin rangaistuiksi kuin heidän nuoremmat 
verrokkinsa.  

On kuitenkin aivan toinen kysymys, mikä merkitys annetuilla rangaistuk-
silla tähän kehitykseen oli. Kurinalaistaminen ei myöskään onnistunut täydelli-
sesti. Vaikka lukioluokkalaiset tulivat harvemmin vallattomuudesta rangais-
tuiksi, syytettiin heitä verraten usein tottelemattomuudesta. Se muodosti 22 pro-
senttia heidän tekemistään rikkeistä. Tottelemattomuuden osuus tehdyistä rik-
keistä kasvoi mitä ylemmille luokille oppilaat etenivät. Luokilla 4.–5. olleet syyl-
listyivät siihen 16 prosentissa ja alimmilla kolmella luokalla olleet pojat vain 12 
prosentissa tapauksista.362 Samalla kun tottelemattomuuden osuus tehdyistä rik-
keistä kasvoi, vallattomuuden puolestaan väheni (KUVIO 6). 

Kuvio 6  Vallattomuuden ja tottelemattomuuden suhteelliset osuudet eri luokka-asteilla 
olleiden poikien tekemistä rikkeistä (N=9220). 

 

Lähde: Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.  

Lukioluokkien oppilaiden pidempi koulutaival ja korkeampi ikä selittänevät tätä 
ilmiötä osaltaan. Vanhempien poikien koulun järjestystä rikkova käytös tulkittiin 
todennäköisesti helpommin uppiniskaisuudeksi tai opettajan auktoriteetin suo-
ranaiseksi haastamiseksi, siinä missä se nuorempien kohdalla nähtiin jopa luon-
taisen villeyden osoituksena.363 Opettajat saattoivat lisäksi kokea lukioluokkien 
jo aikuistumassa olleet pojat jo lähtökohtaisesti uhkana auktoriteetilleen, olihan 
heillä alaluokkalaisiin verrattuna huomattavasti paremmat valmiudet niin tieto-
jensa, taitojensa kuin fyysistenkin ominaisuuksiensa puolesta niin tehdä.  

 
362  Lukioluokkalaiset tulivat hieman muita useammin rangaistuiksi myös laiskuudesta, 

noin 28 prosentissa tapauksista, kun muiden luokkien poikia syytettiin tästä rik-
keestä noin 23 prosentissa tapauksista. Lunttaus muodosti puolestaan suhteellisesti 
pienimmän osuuden alimpien kolmen luokan poikien rikkeistä (8 %) ja eniten siihen 
syyllistyivät lukioluokilla olleet pojat (12 %). Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.  

363   Aapola 2003; Julkunen 2018, 58–62. Ks. myös Puranen 2015. 
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Ylimmän luokan poikaoppilaita rangaistiin tottelemattomuudesta myös 
verraten ankarasti. Kahdeksannen luokan pojat joutuivat karsseriin tai tulivat 
erotetuiksi 33 prosentissa niistä 27 tapauksesta, joissa heitä syytettiin tottelemat-
tomuudesta. Vain neljässätoista tapauksessa rangaistus oli jälki-istunto (52 %).364 
Koko aineiston osalta oppilaat joutuivat karsseriin tai tulivat erotetuiksi vain 
noin kuudessa prosentissa tottelemattomuustapauksista. Tästäkin rikkeestä jou-
tui todennäköisimmin jälki-istuntoon, joka muodosti 83 prosenttia tottelematto-
muudesta annetuista rangaistuksista.365 

 Tottelemattomuus, joka saattoi tarkoittaa esimerkiksi ”röyhkeää”, ”hävy-
töntä” tai vaikkapa ”toistuvaa uhmakasta käytöstä”366, joka kohdistui pahim-
massa tapauksessa opettajaan, kyseenalaisti tekona sen auktoriteetin, jolle kou-
lujen järjestys perustui. Vaikutti erityisen pahalta, kun tällaista käytöstä ilmensi 
oppilas, jonka olisi tullut omaksua koulun käytössäännöt ja hierarkian jo aika-
päiviä sitten.  

Koulujen rangaistuskäytänteet voidaan joka tapauksessa nähdä keinona 
nuorten poikien oletetun vallattomuuden kurinalaistamiseen. Tähän viittaa niin 
alimmilla luokilla olleiden poikien saamien rangaistusten määrä kuin se, että eri-
tyisesti heitä rangaistiin äänekkyydestä ja levottomuudesta kielivistä järjestysrik-
keistä. Työvälineenä kurinalaistamisessa toimi jälki-istunto, johon alaluokilla ol-
leet pojat päätyivät käytännössä rikkeen kuin rikkeen vuoksi. Vallinneiden kasva-
tusnäkemysten mukaan valvontaan perustuva jälki-istunto olikin paras keino lap-
sen luonnon suoristamiseen tai siveyteen taivuttamiseen. Vallattomuuden vuoksi 
jälki-istuntoon joutuneen, ensimmäistä luokkaa käyneen Juusen tapaus on samalla 
hyvin tyypillinen esimerkki rangaistuskirjamerkinnästä ja Juuse rangaistuksen-
saajasta. Seuraavassa luvussa analysoin Juusea rankaissutta opettaja Puupposta ja 
niitä seikkoja, jotka tekivät hänestä erityisen tyypillisen rangaistuksenantajan.  

3.2 Miesopettajan tehtävä   

Edellisessä luvussa kuvaamani Juusen tapaus on tyypillinen esimerkki rangais-
tuskirjoihin tehdystä merkinnästä myös rangaistuksen kirjaajan näkökulmasta. 
Juuse sai rangaistuksensa miespuoliselta opettaja Puupposelta, joka toimi poika-
koulun kieltenopettajana. Rangaistuksen kirjaamisen hetkellä hänen uransa oli 
kestänyt enintään 20 vuotta. Kuten tässä luvussa osoitan, tekivät mainitut omi-
naisuudet opettaja Puupposesta tyypillisen rangaistuksen antajan.   

Erityisesti sukupuli lisäsi Puupposen tyypillisyyttä rangaistuksenantajana. 
Olen selvittänyt rangaistuksen määränneen opettajan sukupuolen 7193:ssa eli 74 
prosentissa niistä rangaistustapauksista, jotka tutkituissa kouluissa vuosina 

 
364  Lisäksi kolmessa tapauksessa kahdeksannella luokalla tottelemattomuutta osoittanut 

poika sai varoituksen tai ankaran varoituksen. Muiden rikkeiden kodalla kouluissa 
pisimpään olleiden poikien rankaisemisessa luotettiin usein varoituksiin ja nuhtei-
siin. ks. tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.  

365  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.  
366  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.  
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1905–1925 kirjattiin.367 84 prosenttia rangaistusten antajista oli Puupposen tavoin 
miehiä ja vain 16 prosenttia annetuista rangaistuksista kirjasi nainen.368 Käytet-
tävissä olevan tiedon pohjalta näyttää siltä, että rangaistusten antaminen oli var-
sin yleistä ja lähestulkoon kaikki tutkituissa kouluissa työskennelleet opettajat 
antoivat tutkittavalla aikavälillä vähintään yhden rangaistuksen (TAULUKKO 
11). 369  

Taulukko 11 Rangaistuksia kirjanneiden opettajien sukupuoli.  

    Antoi rangaistuksia  Ei antanut rangaistuksia   Yhteensä  
Mies   128 0   128 
Nainen   73 5   78 
Yhteensä    201 5   206 

Lähde: Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat, opettajamatrikkelit ja SVT, 9, Oppikoulut, 
1905–1925. Ristiintaulukon soluissa esiintyy ainakin yksi nolla tai negatiivinen arvo, jolloin 
khii toiseen -testiä ei voi hyödyntää. 

Opettajan sukupuolella ei kuitenkaan ollut siinä määrin rangaistuskäytänteitä 
määrittäviä vaikutuksia kuin oppilaan sukupuolella. Kuten TAULUKKO 11 
osoittaa, kouluissa opetti erityisesti sellaisia naisopettajia, jotka eivät antaneet 
rangaistuksia. Miesopettajissa tällaisia henkilöitä ei ollut ollenkaan. Selvä enem-
mistö opettajista joka tapauksessa kirjasi rangaistuksia. Tämä päti sukupuoleen 
katsomatta (TAULUKKO 11). 

Miesopettajat antoivat naisia todennäköisemmin useampia rangaistuksia. 
Suurin osa rangaistuksia antaneista miespuolisista opettajista, tarkalleen ottaen 
64 prosenttia, kirjasi vähintään kymmenen rangaistusta tutkimusaikavälillä. Tä-
hän joukkoon kuului myös Juusea ojentanut opettaja Puupponen, jonka antamia 
rangaistuksia löytyy koulun rangaistuskirjasta 40.370 Sen sijaan yli puolet ran-
gaistuksia antaneista naisopettajista antoi alle kymmenen rangaistusta ja noin 31 
prosenttia vain yhden rangaistuksen. Naisopettajista löytyi kuitenkin muutamia 

 
367  Yksittäiset opettajat antoivat rangaistuksia ennen kaikkea sellaisista rikkeistä, jotka 

koettiin vähemmän vakavina. Etenkin niissä tapauksissa, joissa oppilasta rangaistiin 
joko varkaudesta tai huonon elämän vietosta tai tupakoinnista ja juopottelusta ran-
gaistuksen antajaksi on usein merkitty opettajakunta tai rehtori yhdessä luokanval-
vojan kanssa. Näistä rikkeistä rangaistiin usein karsserilla tai erotuksilla, siis rangais-
tuksilla, joita yksittäiset opettajat eivät voineet edes määrätä. Näiden rikkeiden koh-
dalla opettajia määrittäneitä ominaisuuksia kuten sukupuolta ei kannata tai monessa 
tapauksessa edes voi analysoida. Rangaistuksen antaneen opettajan sukupuoli ynnä 
muut häntä koskeneet seikat on jäänyt selvittämättä myös esimerkiksi silloin, kun 
opettaja on antanut rangaistuksen luokanvalvojan tai -johtajan asemassa, joiden hen-
kilöllisyyden selvittäminen ei tässä tutkimuksessa ole ollut mahdollista. 

368  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.  
369  Tarkastelluissa kouluissa opettaneiden opettajien tarkkaa lukumäärää ei ollut tiedos-

sani tutkimusta tehdessä. Tutkimuksessa aineistona käytettävät SVT:n tilastot sisältä-
vät tietoa vain kouluissa pidempään työskennelleiden ja virassa olleiden opettajien 
määrästä. Lisäksi opettajien määrät ilmoitettiin tilastoissa vuosittain. Tässä esitetyt 
opettajien kokonaismäärät on laskettu tilastojen ilmoittaman opettajien vuosittaisen 
keskimäärän ja rangaistuksia antaneiden opettajien määrän pohjalta. SVT, 9, Oppi-
koulut. 1905–1925. 

370  KA TLA Ad:1 rangaistuskirja.  
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yli sadan rangaistuksen kirjanneitakin. Miehistä eniten rangaistuksia antaneet 
kirjasivat niitä yli neljäsataa (KUVIO 7).   

Kuvio 7  Rangaistuksia kirjanneet opettajat jaoteltuna sukupuolen ja rangaistusmäärän 
perusteella logaritmisella asteikolla (N=201). 

 

Lähde: tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.  

Voidaankin todeta, että siinä missä pojat olivat kurinalaistamisen kohteena, lan-
kesi kurinalaistaminen tehtävänä ennen kaikkea miehille. He antoivat 86 pro-
senttia kaikista poikien saamista rangaistuksista. Miesopettajien antamien ran-
gaistusten korkeaa määrää selittää etenkin se, että suuri osa heistä työskenteli 
poikakouluissa, joissa rangaistuksia kirjattiin huomattavasti useammin kuin 
muualla. Esimerkiksi Helsingin normaalilyseon virassa olleista ja pitkäaikaisista 
tuntiopettajista 94 prosenttia oli miehiä, siinä missä tyttökoulujen opettajiston 
selvä enemmistö oli naisia (79 %).371 Miehet antoivakin 89 prosenttia poikakou-
luissa kirjatuista rangaistuksista siinä missä naisten antamien rangaistusten 
osuus oli korkea etenkin tyttökouluissa (84 %).372 

Oppikoulut ja niitä edeltäneet triviaalikoulut olivat perinteisesti olleet mie-
hille suunnattuja laitoksia, joissa opiskeli ainoastaan poikia. Naiset eivät kuulu-
neet perinteiseen oppikouluun oikeastaan millään tavalla ja valtion oppikoulujen 
opettajisto oli miespainotteista vielä 1930-luvullakin. Oppikoulu olikin pitkään 
nähty poikien kouluna, jossa he oppivat miehisen, julkisen maailman käytänteitä 
ja tapoja. Siellä opiskeltiin niitä lainalaisuuksia, joita julkisessa sfäärissä nouda-
tettiin. Miehinen roolimalli ja -kasvatusote nähtiin poikien kasvatuksessa tuiki 
tarpeellisena. Vain mies pystyi ymmärtämään poikaa ja kasvattamaan häntä nii-
den tarpeiden mukaan, joita pojan luonto vaati. Miehinen kasvatusote oli tärkeä 

 
371  SVT, 9, Oppikoulut. 1905–1925. Vaasan ja Tampereen lyseoiden opettajistossa naisia 

oli hieman enemmän. Vaasassa he muodostivat 13 prosenttia ja Tampereella 23 pro-
senttia opettajistosta. Ks. SVT, 9, Oppikoulut. 1905–1925. 

372  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.  
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myös siksi, että vain sillä tuotettiin todellisia miehekkäitä miehiä: naisten liian 
pehmeäksi koetut kasvatukselliset otteet eivät tähän kyenneet.373  

Alan naisistuminen synnyttikin pelkoa etenkin oppikoulunopettajina toi-
mineissa miehissä.374 Myös tutkimieni koulujen varhaisissa historiikeissa näkyy 
pelko oppikouluopettajiston naisistumisesta.375 Vaikka soraääniä esiintyi, käsi-
tykset sukupuolten välisistä, luonnollisista ja hyvin perustavanlaatuisista eroista 
olivat yleisesti hyväksyttyjä ja korostivat sukupuolen perusteella eriytetyn kas-
vatuksen merkitystä.376 Ei ole siis ihme, että poikien kurinalaistaminen lankesi 
ennen kaikkea miesten hartioille.   

Poikien tekemät rikkeet selittävät kuitenkin suurimman osan myös naisten 
antamista 1151 rangaistuksesta. Enemmistö niistä (62 %) kirjattiin poikakou-
luissa. Naisten antamista rangaistuksista vain 38 prosenttia kirjattiin tyttö- tai yh-
teiskouluissa, vaikka tutkituissa kouluissa opettaneista naisista valtaosa (89 %) 
työskenteli niissä377. Myös yhteiskouluissa sekä mies- että naisopettajat rankaisi-
vat ennen kaikkea poikaoppilaita, jotka olivat rangaistuksen saajina 82 prosen-
tissa miesten ja 85 prosentissa naisten kirjaamista rangaistustapauksista.378 

Taulukko 12  Mies- ja naisopettajien kirjaamat rangaistukset jaoteltuna rangaistuksen saa-
jan sukupuolen mukaan. 

  Mies Nainen Yhteensä 
Poika 5965 982 6947 
  (1,7)* (-3,9)***   
Tyttö 74 169 243 
  (-9,1)*** (20,9)***   
Yhteensä  6039 1151 7190 

ꭓ² (1) = 536,161 P<0,001. Suluissa standardoidut residuaalit. Merkinnät ***, **, ja * viittaavat 
tilastolliseen riskiin 1 %:n, 5 %:n ja 10 %:n tasoilla. Lähde: Tutkittujen koulujen rangaistus-
kirjat. 

 
373  Grant 2014, 38–43; Jauhiainen 2009, 122–125; Julkunen 2018, 64–70; Kaarninen 1994, 

206–209; Katainen 2011, 305–306; Macleod 1983, 29–59; Putney 2003, 99–126; Rantala 
2011a, 268; Rantala 2011b, 308–309; Tosh 1999, 105.  

374  Nuorempien lasten ja kansakoulunopettajuus nähtiin kuitenkin yleisesti naiselle so-
pivampana tehtävänä. Kasvatettavan pojan iällä oli siis väliä. ks. esim. Rantala 2011a, 
2011b.  

375  Helsingin normaalilyseon historiikkiin kirjoittanut Mika Waltari murehti miespuolis-
ten opettajakandidaattien vähenemistä 1910-luvulla. Waltari 1937, 69.  

376  Käsitykset sukupuolten välisistä eroista kyseenalaistettiin muun muassa Lucina Hag-
manin toimesta jo 1800-luvun puolella, ks. esim. Jauhiainen 2009.  

377  Suurin osa Svenska flicklyceet i Helsingfors -koulun rangaistuskirjoihin merkityistä 
tapauksista on koulun kulloisenkin johtajaopettajan allekirjoittamia. Niistä käy sel-
väksi, että rangaistuksista on ollut päättämässä useampi opettaja tai koko opettaja-
kunta. Rangaistuksista päätettiin myös lukukausittain järjestetyssä tapaamisessa, 
jossa opettajat keskustelivat ja päättivät oppilaille annettavista arvosanoista. Naiset 
muodostivat 83 prosenttia Svenska flicklyceetin opettajista. Rangaistuksia antaneiden 
naisten lukumäärä on täten esitettyä suurempi. Ks. KA SFIHA Ac:1 straffjournal ja 
SVT, 9, Oppikoulut. 1905–1925. 

378  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.  
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Opettajien näkökulmasta rangaistuskäytänteiden sukupuolittuneisuutta selittää-
kin ennemmin oppilaan kuin opettajan sukupuoli (P<0,001). Niin miehet kuin 
naisetkin rankaisivat ennen kaikkea poikia. Joka tapauksessa tytöt saivat rangais-
tuksia ennen kaikkea naisilta ja pojat miehiltä. Miesten kirjaamat rangaistukset 
selittävät vain vähän tytöille annetuista rangaistuksista ja naisten kirjaamat po-
jille annetuista (TAULUKKO 12). Vastaavaa sukupuolittuneisuutta on havaittu 
muissakin kasvatusinstituutioissa. Kaisa Vehkalahden ja Susanna Hoikkalan 
mukaan myös kasvatuslaitoksissa poikia rankaisivat erityisesti miehet ja tyttöjä 
naiset.379  

Mies- ja naisopettajat rankaisivat myös erityyppisistä rikkeistä lähes yhtä 
todennäköisesti suhteellisesti tarkasteltuna. Vallattomuus oli rikkeistä yleisin ja 
selittää noin 40 prosenttia molempien antamista rangaistuksista. Lisäksi niin 
miehet kuin naisetkin turvautuivat lähinnä jälki-istuntoon. Kirjatuista karsse-
rirangaistuksista kuitenkaan yksikään ei ollut naisen määräämä ja käytös- tai 
huolellisuusarvosanan laskuja kirjasivat yksinomaan naisopettajat. Karsseria 
käytettiinkin etenkin poikakouluissa, joiden rehtorit olivat järjestään miehiä, 
siinä missä käytös- tai huolellisuusarvosanan lasku oli käytössä vain naisopetta-
javoittoisissa tyttökouluissa.380 

Sukupuolensa lisäksi tyypillisen rangaistuksenantajan opettaja Puuppo-
sesta teki hänen urapituutensa. Olen määritellyt rangaistuksia antaneen mies-
opettajan uran pituuden 5728 rangaistustapauksessa. Absoluuttisesti eniten ran-
gaistuksia antoivat 11–20 vuotta opettajan uraa tehneet miehet, jotka kirjasivat 
1679 (29 %) rangaistusta.381 Vuonna 1914 kolmetoista vuotta opettajantöitä teh-
nyt Puupponen kuului tähän ryhmään. 382  

Suhteessa eniten rangaistuksia antoivat kuitenkin 31–40 vuotta opettajan-
töitä tehneet miehet. KUVIOSSA 8 on suhteutettu miesopettajien eri uravaiheissa 
antamien rangaistusten kokonaismääriä eri uravaiheissa rangaistuksia antanei-
den miesopettajien määriin. Kuva osoittaa, että annettujen rangaistusten suhteel-
liset määrät alkoivat lievästi nousta miesopettajan uran kestettyä yli 21 vuotta. 
21–30 vuotta opettajantöitä tehneet antoivat keskimäärin 34 rangaistusta, siinä 
missä korkeintaan 20 vuotta uraa tehneet kirjasivat niitä noin 31. Seuraavassa 
virkaikäryhmässä nousu jatkui ja 31–40 vuotta opettajan uralla olleet antoivat 
keskimäärin 44 rangaistusta. Yli 40 vuotta uraa tehneiden miesten antamien ran-
gaistusten määrä oli kuitenkin huomattavan vähäinen. Tähän ikäryhmään kuu-
luneet antoivat keskimäärin 20 rangaistusta (KUVIO 8). Asiaa selittää osaltaan 
yli 40-vuoden uran omanneiden vähäinen määrä. Vain kolme yli 40 vuotta uraa 
tehnyttä miesopettajaa antoi rangaistuksia ylipäätään. Tässä uravaiheessa ollei-
den miesten kirjaamien rangaistusten kokonaismäärä oli 62.383 

 
379  Vehkalahti ja Hoikkala 2013, 471. 
380  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.  
381  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat ja opettajamatrikkelit.  
382  Ks. esim. Tampereen realilyseon painettu matrikkeli 1939, 26  
383  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat ja opettajamatrikkelit. Vain harvan opettajan 

ura kesti paljoa 30 vuotta pidempään, sillä 1900-luvun alussa virkamies saattoi jäädä 
täysinpalvelleena eläkkeelle viimeistään 63-vuotiaana tai jos virkaura oli kestänyt 30 
vuotta. Ks. esim. täysinpalvellut, Pieni tietosanakirja 1927.   
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Kuvio 8  Miesopettajien eri uravaiheissa antamien rangaistusten (N=5728) keskimäärät 

per opettaja (N=171). 

 

Lähde: Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat ja opettajamatrikkelit.  

KUVION 8 perusteella herkkyys rangaistusten antamiseen näyttäisi joka tapauk-
sessa lisääntyneen uran kestettyä pidempään. Ilmiötä voi arvioida myös tutki-
musajalle keskeisen auktoriteen näkökulmasta. Rangaistuskäytänteet tarjosivat 
vähintään mahdollisuuden auktoriteetin rakentamiseen, vaikka rangaistuksiin 
perustuvan pakkovallan ei tullut auktoriteetin ensisijainen perusta ollakaan. 
Opettajan auktoriteetin tuli nojata perinteeseen ja kulttuurisiin normeihin, joita 
heidän tuli ilmentää olemuksellaan ja opettajan roolillaan.384 Rangaistukset eivät 
kuitenkaan olleet poistuneet koulujen keinovalikoimasta mihinkään. Opettaja 
saattoivat tarpeen vaatiessa turvautua myös niihin auktoriteettia rakentaessaan.  

Auktoriteetin rakentumista tarkastelleessa tutkimuksessa nuorempien 
opettajien onkin esitetty olevan lähempänä oppilaan kokemusmaailmaa. Tämän 
on todettu helpottavan oppilassuhteen luomista ja auktoriteetin rakentumista. 
Toisaalta iän ja työkokemuksen kertymisen on esitetty lisäävän opettajan itse-
luottamusta mikä sekin vaikuttaa auktoriteettiaseman ja -suhteen luomiseen.385 
Iän vaikutukset auktoriteetin muotoutumiseen eivät siis ole selkeät.  

Tässäkin tutkimuksessa eroja eri virkaikäryhmien antamien rangaistus-
määrien välillä selittävät muutamat paljon rangaistuksia antaneet yksittäiset 
opettajat. Tampereen reaalilyseon rehtorina toiminut Eino Sakari Yrjö-Koskinen 
kirjasi 197 rangaistusta toimittuaan opettajana 31–40 vuotta. Samaan ikäryhmään 
kuuluneen, niin ikään Tampereen reaalilyseossa opettaneen Antti Helaakosken 

 
384  Ojakangas 1998, 39–47. Auktoriteettia on jaoteltu erilaisiin muotoihin, jotka nojautu-

vat traditioihin, lakiin tai yksilön henkilökohtaisiin ominaisuuksiin ja karismaan, ks. 
esim. Pellegrino 2010. Auktoriteettia on sittemmin tarkasteltu enenevissä määrin 
myös vuorovaikutteisena suhteena, ks. esim. Harjunen 2002.  

385  Iän ja elämänkokemuksen merkityksestä auktoriteetin rakentumisessa ks. esim. Har-
junen 2002, Pellegrino 2010.   
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kirjaamia rangaistuksia löytyy koulun rangaistuskirjasta peräti 226. Yrjö-Koski-
sen ja Helaakosken antamat rangaistukset selittävät 47 prosenttia kaikista 31–40 
vuotta opettajantöitä tehneiden, yhteensä kahdenkymmenen miesopettajan an-
tamista rangaistuksista.386  

Yrjö-Koskinen ja Helaakoski antoivat rangaistuksia paljon jo varhaisem-
missa uravaiheissa. Yrjö-Koskisen nimissä kirjattuja rangaistuksia löytyy koulun 
rangaistuskirjasta 438. Helaakosken merkitsi niitä 397. Yksittäisistä opettajista 
juuri Yrjö-Koskinen ja Helaakoski kirjasivat enemmän rangaistuksia kuin 
muut.387 Ei voidakaan yksiselitteisesti todeta, että opettajan ikä olisi erityisesti li-
sännyt rangaistusten käyttöä. Nuoremmista ikäryhmistä löytyy muitakin run-
saasti rangaistuksia kirjanneita opettajia, kuten normaalilyseossa opettanut Sa-
muel Hageling, joka kirjasi 188 rangaistusta ennen kymmenettä virkavuottaan.388 

Virkaikä ei vaikuttanut myöskään rangaistuskeinon valintaan, sillä kaikkiin 
ikäryhmiin kuuluneet miesopettajat turvautuivat yli 80 prosentissa tapauksista 
jälki-istuntoon. Tilanne oli samankaltainen myös erilaisten rikkeiden kohdalla. 
Korkeintaan 10 vuotta opettajantöitä tehneet antoivat hieman muita useammin 
rangaistuksia vallattomuudesta ja 31–40 vuotta uralla olleet tottelemattomuu-
desta, mutta näidenkin rikkeiden kohdalla erot olivat pieniä.389  

Myöskään Puupposen rooli kieltenopettajana ei vähentänyt hänen tyypilli-
syyttään rangaistuksenantajana. Kieltenopettajat merkitsivät enemmän rangais-
tuksia kuin muiden oppiaineryhmien opettajat. Kielet muodostivatkin suurim-
man yksittäisen osuuden kouluissa opetetuista viikkotuntimääristä, vaikka 1900-
luvun alussa niiden osuus lukusuunnitelmissa pääasiassa laskikin. Vuosisadan 
vaihteen oppikouluissa opetettiin latinan ja kreikan lisäksi niin venäjää, ranskaa 
kuin saksaakin. Kielten osuus oli luonnollisesti korkein klassillisissa lyseoissa, 
joissa ne muodostivat enimmillään yli puolet lukusuunnitelmien tuntimääristä. 
Kielet muodostivat 41 prosenttia myös reaalilyseoiden lukusuunnitelmasta: kou-
lujen klassisilla linjoilla kielten osuus oli luonnollisesti vieläkin suurempi.390 Kie-
liä opiskeltiin kouluissa paljon, jolloin niiden tunneilla ehti rikkeitä sattumaan. 
Eri aineita opettaneet opettajat näyttävät muutoinkin rankaisseen oppilaita suun-
nilleen yhtä usein, kuin opetettavan aineen osuus koulujen viikkotuntimäärästä 
voisi antaa olettaa. 

 
386  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.   
387  KA TLA Ad:1 rangaistuskirja.   
388  KA HNA Ab:2 rangaistuspäiväkirjat.  
389  Vallattomuus muodosti 49 % korkeintaan 10 vuotta opetusalalla olleiden miesten 

rankaisemista rikkeistä. Muissa uravaiheissa olleet rankaisivat siitä enintään 40 % ta-
pauksista. Tottelemattomuus muodosti 19 % 31–40 vuotta opettajantöitä tehneiden 
miesten rankaisemista rikkeistä, kun muut opettajat rankaisivat siitä korkeintaan 
14 % tapauksista. Ks. Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat ja opettajamatrikkelit.  

390  1910-luvulla päivitetyissä lukusuunnitelmissa kielten osuus oli 34–41 prosenttia kou-
lujen reaalilinjojen viikkotunneista. Paitsi klassisten ja reaalilinjojen välillä, eri ainei-
den tuntimäärä vaihtelivat jonkin verran myös luokka-asteittain. Vähiten kieliä ope-
tettiin tyttökouluissa, mutta niidenkin lukusuunnitelmissa kielet veivät suuremman 
osuuden tuntimääristä kuin muut aineet. ks. Kiuasmaa 1982, 55–78, 629–636. Ks. 
myös LIITE 2, jossa on kuvattuna oppikoulujen opetussuunnitelmat vuoden 1918 
päivitysten mukaan. Tätä aiemmissa suunnitelmissa korostui erityisesti venäjän 
asema oppiaineena, ks. Kiuasmaa 1918.  
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On selvää, että monet opettaja Puupposta määrittäneet ominaisuudet teki-
vät vuonna 1914 Tampereen reaalilyseon rangaistuskirjaan merkitystä tapauk-
sesta tyypillisen. Samalla Puupposta voi pitää tyypillisenä esimerkkinä rangais-
tuksen antajasta. Erityisen tyypillistä miespuolisen Puupposen kohdalla oli hä-
nen sukupuolensa, sillä oppilaiden kurinalaistamisesta muodostui ennen kaik-
kea miesten tehtävä. Rangaistuskäytänteiden sukupuolittuneisuutta myös opet-
tajien osalta selittää kuitenkin oppilaan sukupuoli, sillä myös naiset rankaisiva 
kurinalaistamista vaatineita poikia. Seuraavassa luvussa tarkastelen niitä haas-
teita, joita poikien kurinalaistamisessa ilmeni.  

3.3 Haasteet siveellisten (mies)kansalaisten kasvatuksessa 

Koulujen kurinpito näyttää monessa suhteessa onnistuneelta. Niiden oppilaista 
reilu neljännes tuli ylipäätään rangaistuiksi ja rangaistuksia saaneita oppilaita 
syytettiin rikkeiden teosta pääasiassa ensimmäisten kolmen kouluvuotensa ai-
kana. Myös rikkeitä tehneet oppivat koulujen käytössäännöt ennen pitkää. Mi-
kään tutkituista oppikouluista ei kuitenkaan toiminut sellaisen kellokoneen lailla, 
jota kasvatusoppineet kouluilta vaativat. Tässä luvussa tarkastelen niitä haasteita, 
joita oppilaiden kurinalaistamisessa ja siveellisyyteen taivuttamisessa ilmeni. 

Kirjattujen rangaistusten suhteelliset ja absoluuttiset määrät vaihtelivat tut-
kimieni koulujen välillä. Eniten rangaistuksia annettiin Tampereen ja Vaasan ly-
seoissa, joissa rangaistuksi tulleiden oppilaiden osuus oli noin 60 prosentin luok-
kaa. Missä määrin ajatus rangaistuksesta ”ultima rationa” toteutui kouluissa, 
joissa opiskelleista oppilaista näin moni tuli rangaistuksi? Jos otetaan huomioon, 
että kouluissa rangaistiin lähinnä ensimmäisillä kolmella luokalla olleita oppi-
laita, eivät rangaistukset näytä varsinaisesti viimeiselle keinolle. Tampereen ja 
Vaasan lyseoissa ensimmäisten kolmen luokan oppilaille annettujen rangaistus-
ten määrät vastasivat liki sataa prosenttia kyseisten luokkien oppilasmääristä.391  

Samalla Vaasan lyseon kuria erityisesti kiiteltiin koulussa vierailleiden kou-
lutarkastajien toimesta. Lyseon arkistosta löytyvissä tarkastuspöytäkirjoissa huo-
mautetaan, että koulussa oli täytynyt rangaista useita oppilaita mutta rangaistus-
ten määrää pidettiin silti vähäisenä. Koulutarkastajien mukaan lyseossa vallitsi 
hyvä järjestys ja rangaistuskirjoihin oli merkitty vain vähän pieniäkin rikkeitä. 
Tarkistuspöytäkirjoissa kiitellään myös sitä, että rangaistuksia oli annettu lä-
hinnä alimmilla luokilla olleille oppilaille, jotka ”eivät vielä ole ennättäneet täy-
sin perehtyä koulun tapoihin ja vaatimuksiin”.392 Myös Tampereen lyseon kuri 
sai koulutarkastuksissa kiitosta.393 Tämän tutkimuksen näkökulmasta verraten 
korkeat rangaistusmäärät eivät siis välttämättä olleet niin korkeita aikalaisten sil-
missä. 

 
391  KA TLA Ad:1 rangaistuskirja; KA VYA Ab:2 ja Ab:3 rangaistuskirjat; SVT, 9, Oppi-

koulut, 1905–1925. 
392  KA VYA Cc:1 tarkastuspöytäkirjat.  
393  KA TLA Cb:1 Tampereen yläalkeis- ja reaalikoulun sekä Tampereen lyseon tarkas-

tuspöytäkirjat. 
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Koulujen välillä oli kuitenkin eroja alaluokilla olleiden poikien rankaisemi-
sessa. Siinä missä valtaosa Vaasan ja Tampereen lyseoiden 1.–3.-luokkalaisista 
sai rangaistuksia, vastasi Läröverket för gossar och flickor -koulussa näillä luo-
killa olleille pojille annettujen rangaistusten määrä 46 prosenttia heidän koko-
naismäärästään. Vasa svenska samskolanissa vastaava luku oli vain 30 prosenttia. 
Myöskään yläluokkien pojat eivät tulleet yhteiskouluissa niin usein rangaistuiksi 
kuin kahdessa lyseossa.394 1800-luvun loppupuolella yhteiskasvatuksesta käy-
dyssä keskustelussa epäiltiinkin, ettei yhteiskoulujen kuri ollut riittävän ankaraa 
poikien kasvattamiseen. Yhteiskoulujen liian helliksi epäiltyjen kasvatuskeinojen 
arveltiin tekevän erityistä miehistä kasvatusotetta vaativista pojista naisellisia ja 
pehmeitä.395   

Myös Helsingin normaalilyseon eli mallikoulun käytänteet erosivat kahden 
muun poikakoulun käytänteistä. Normaalilyseossa 1.–3.-luokilla olleille pojille 
annetut rangaistukset vastasivat vain 41 prosenttia luokkien oppilasmääristä. Li-
säksi Helsingin normaalilyseon rangaistuskirjaan merkittiin 99 prosenttia kai-
kista poikakouluissa annetuista varoituksista. Jälki-istunto muodosti vain 56 pro-
senttia normaalilyseossa kirjatuista rangaistuksista, kun Tampereen ja Vaasan ly-
seoissa sitä käytettiin 97 prosentissa tapauksista.396  

Tampereen ja Vaasan lyseot erosivat normaalilyseosta myös yksittäisille 
oppilaille annettujen rangaistusten määrissä. 24 prosenttia Tampereen ja 19 pro-
senttia Vaasan lyseon oppilaista tuli rangaistuksi vähintään neljästi, kun normaa-
lilyseon oppilaista vain yhdeksän prosenttia oli yli kolme kertaa rangaistuja.397 
Myös yhteiskoulujen poikaoppilaista löytyi suhteellisesti vähemmän useammin 
kuin kolmesti rangaistuja. Tosin kuin normaalilyseosta, molemmista yhteiskou-
luista löytyi kuitenkin oppilaita, jotka saivat yli kaksikymmentä rangaistusta. Lä-
roverket för gossar och flickor -koulussa rangaistiin erästä poikaa peräti 34 kertaa. 
Eniten yli kaksikymmentä rangaistusta saaneita oppilaita oli kuitenkin Tampe-
reen lyseossa.398       

Yksityiskouluina toimineet yhteiskoulut saivatkin hieman vapaammin 
päättää, millaista kasvatusnäkemystä ja pedagogiikkaa painottivat kuin tiukem-
min valtiolliseen ohjeeseen ja uushumanismiin kiinnittyneet lyseot. Vaikka yksi-
tyisoppikoulut välittivät pohjimmiltaan samoja suomalaiseen identiteettiin kuu-
luneita perusarvoja kuin valtionkoulut, korosti yhteiskouluaate yksilöllisyyttä ja 
käytännönläheisyyttä huomattavasti perinteisempää koulua enemmän. Erilaiset 
painotukset näkyivät myös käsityksissä rangaistuksista. Yhteiskasvatusaatetta 
Suomessa edistäneen Mikael Soinisen mukaan yhteiskoulujen ei tullut perustua 

 
394  HKA LFGOFA Ab:1 ja Ab:2 straffjournal; KA TLA Ad:1 rangaistuskirja; KA VSSA 

Ab:1 straffjournal; KA VYA Ab:2 ja Ab:3 rangaistuskirjat. 
395  Jauhiainen 2009, 122–125.  
396  Myös ankaraa varoitusta käytettiin normaalilyseossa huomattavasti useammin kuin 

kahdessa muussa poikakoulussa. Vrt. KA HNA Ab:2 rangaistuspäiväkirjat, KA TLA 
Ad:1 rangaistuskirja, KA VYA Ab:2 ja Ab:3 rangaistuskirjat.  

397   HNA Ab:2 rangaistuspäiväkirjat; KA TLA Ad:1 rangaistuskirja; KA VYA Ab:2 ja 
Ab:3 rangaistuskirjat. 

398  KA HNA Ab:2 rangaistuspäiväkirjat; HKA LFGOFA Ab:1 ja Ab:2 straffjournal; KA 
TLA Ad:1 rangaistuskirja; KA VSSA Ab:1 straffjournal; KA VYA Ab:2 ja Ab:3 ran-
gaistuskirjat. 
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sellaiseen kurivaltaan, joka vallitsi perinteisimmissä oppikouluissa. Yksityiskou-
lujen tietynasteisesta vapaudesta ja niiden valtionkouluista poikenneista peda-
gogisista painotuksista kertovat myös 1800-luvun loppupuolella vallinneet käsi-
tykset yhteiskoulujen poikkeavista kurikäytänteistä.399  

Yhteiskoulut näyttävät myös käytännössä toimineen perinteisemmistä op-
pikouluista poikkeavalla tavalla. Tutkimieni yhteiskoulujen oppilaat tulivat vä-
hemmän todennäköisesti rangaistuiksi kuin poikalyseoiden. Lisäksi niissä suo-
sittiin useammin vähemmän ankaria rangaistuksia, sillä myös yhteiskouluissa 
opiskelleet pojat tulivat verraten usein varoituksella rangaistuiksi. Jälki-istunto 
muodosti vain 44 prosenttia yhteiskoulupojille annetuista rangaistuksista. 400 
Juuri tätä yhteiskasvatusaatteen pioneerit toivovatkin.401   

Tämä päti myös Helsingin normaalilyseoon, jossa oppilaita rangaistiin niin 
ikään harvemmin ja vähemmän ankarilla rangaistuskeinoilla. Normaalilyseon 
tuli nimensä mukaisesti toimia normina ja mallina muille poikaoppikouluille. 
Siellä suoritettu kahden lukuvuoden auskultointi toi filosofian kandidaatille pä-
tevyyden oppikoulun opettajanvirkaan. 402  Rangaistuskäytänteiden perusteella 
kahdessa muussa lyseossa ei kuitenkaan seurattu normaalilyseon käytänteitä eri-
tyisen orjallisesti. Normaalilyseo oli alttiimpi myös uudistuksille. Esimerkiksi 
oppilaiden itsehallinta otettiin Suomessa käyttöön ensimmäistä kertaa juuri 
siellä.403 Voidaankin väittää, että normaalilyseossa ja yhteiskouluissa seurattiin 
tarkemmin aikakauden kasvatussuuntauksia kuin kahdessa poikalyseossa.  

Lukioluokkien pojat tulivat kuitenkin nuorempiaan huomattavasti har-
vemmin rangaistuiksi koulussa kuin koulussa. Heille annettujen rangaistusten 
määrä vastasi 17 prosenttia luokilla opiskelleiden miesoppilaiden määrästä. Ran-
gaistuksiin turvauduttiin harvoin siis kouluissa pitkään opiskelleiden poikien 
kohdalla, joiden voi ajatella olleen jo kurinalaistettuja. Heidän rankaisemisek-
seen riitti se suoran valvonnan ideaalia toteuttanut ja järjestykseen sopinut opet-
tajan luoma rankaiseva silmäys, jonka käyttöä kasvatusoppineet erityisesti suo-
sittelivat.404 Erityisesti kahdeksannella luokalla olleet pojat tulivatkin usein va-
roituksilla rangaistuiksi. Varoitus ja ankara varoitus muodostivat 32 prosenttia 

 
399  Jauhiainen 2009; Salminen 2002, 135–144, 222–243. Yksityiskoulujen vapautta jossain 

määrin nakersi oppikoulujärjestelmään 1910-luvulla kohdistunut harmonisointi. Sal-
minen 2002, 222–243. 

400  Lukuun ottamatta karsseria, tulivat yhteiskoulujen poika- ja tyttöoppilaat suhteessa 
liki yhtä todennäköisesti rangaistuiksi erilaisilla rangaistuksilla. Jälki-istunto muo-
dosti 45 prosenttia yhteiskoulujen tyttöjen ja 44 prosenttia poikien saamista rangais-
tuksista ja molempia rangaistiin varoituksella noin 20 prosentissa tapauksista. An-
kara varoitus muodosti hieman suuremman osuuden pojille ja määräaikainen erotus 
tytöille annetuista rangaistuksista, mutta näitä rangaistusmuotoja käytettiin kou-
luissa vain muutamia kertoja. Ks. HKA LFGOFA Ab:1 ja Ab:2 straffjournal; KA VSSA 
Ab:1 straffjournal. 

401   2002, 138. Pro gradu -tutkielmassa tarkastelemani Kuopion suomalaisen yhteiskou-
lun esimerkki osoittaa kuitenkin, että yhteiskoulujen käytänteet saattoivat erota toi-
sistaan. Siellä pojille annettujen rangaistusten määrä oli vuositasolla käytännössä 
sama kuin poikalyseoissa. Myös koulussa vierailleet koulutarkastajat huomauttivat 
asiasta. Puranen 2015.  

402  Haikari & Kotilainen 2016, 25; Kiuasmaa 1982, 155–160; Rantala 2011b, 304–306. 
403  Ojakangas 1998, 100; Salminen 2002, 245.  
404  Landahl 2013; Ojakangas 1998, 37–39.  
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kahdeksannen luokan poikien saamista rangaistuksista, mikä on osuutena sel-
västi korkeampi kuin muiden luokkien kohdalla. Jälki-istuntoon kahdeksasluok-
kalaiset päätyivät vain 50 prosentissa tapauksista.405 Nuoret, koulutaipaleensa 
vasta aloittaneet pojat vaativat kuitenkin kovempia kurituskeinoja eikä silmäys 
tai edes moittiva sana yksissään riittänyt heidän luontaisen villeytensä nujerta-
miseen. Siveelliseen mieskansalaisuuteen kasvattaminen vaati huomattavasti ko-
vempia rangaistuskeinoja.    

Kasvatusoppineet näkivät myös, että rangaistus toimi parhaiten uhkana. 
He tähdensivät, että rangaistus kului käytössä eikä tehonnut halutulla tavalla 
toistuvasti käytettynä. Usein käytetyn rangaistuksen teho heikkeni, vaikkei se 
kohdistunut itseen. Oppilaiden ajateltiin tottuvan sellaisiinkin rangaistuksiin, 
joita annettiin heidän koulutovereilleen.406 Ajatus rangaistuksen tehon heikkene-
misestä ei näytä vaikuttaneen kouluissa, joissa opiskeli useita oppilaita, jotka tu-
livat yhä uudelleen rangaistuiksi ja lähestulkoon aina jälki-istunnolla.  

Toisinaan jälki-istuntoja kertyi yhdelle oppilaalle paljon hyvin lyhyen ajan 
sisällä. Esimerkiksi ensimmäistä oppikoululuokkaa käynyt Kaarlo istui syys-
kuun 1920 ja huhtikuun 1921 välisenä aikana kahtenatoista lauantaina jälki-is-
tunnossa. Lukuvuoden aikana hänelle kertyi jälki-istunnossa vietettyä aikaa 12 
tuntia 30 minuuttia. 407 Vuoden 1918 syksyllä oppikoulutaipaleensa aloittanut 
Kosti istui jälki-istunnossa kymmenenä lauantaina ensimmäisenä kouluvuon-
naan. Istuttuja tunteja kertyi kaksitoista ja puoli ja istunnot sijoittuivat lokakuun 
1918 ja toukokuun 1919 väliselle ajalle. 408  Kolme vuotta Tampereen reaali-
lyseossa opiskellut Lauri määrättiin jälki-istuntoon puolestaan 24 kertaa ja hän 
ehti kuluttaa sen penkkejä 28 tuntia ja 30 minuuttia kouluaikanaan. 409 Kaksi 
vuotta opiskellut Vilhelm määrättiin jälki-istuntoon 24 kertaa ja hän istui siellä 
27 tuntia opintojensa aikana.410 Voidaan pohtia missä määrin rangaistuksen teho 
ehti tällaisten oppilaiden kohdalla ”kulua” kun he päätyivät sinne viikko ja kerta 
toisensa perään.   

Myös rangaistuksen asema sellaisena sovituksena tai ”entiselleen asettami-
sena”, jollaisena aikakauden kasvatusajattelijat sen esittivät näyttää verraten ky-
seenalaiselle. Rangaistuksen ei heidän mukaansa tullut kohdistua oppilaaseen 
vaan siihen rikkeeseen joka järjestyksen oli särkenyt, jolloin se olisi vapaa opet-
tajan mielivallasta.411 Muutaman kuukauden sisällä samalle oppilaalle annetut 
lukuisat rangaistukset vaikuttavat kuitenkin ennemmin mielivaltaisille kuin tiet-
tyä ideologiaa tai objektiivista oikeutta noudattaville. Rangaistukset näyttävät 
kohdistuneen myös oppilaaseen ja luoneen mahdollisuuden heidän kategori-
sointiinsa. 

 
405  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.  
406  Ojakangas 1998, 55–58.  
407  KA VYA Ab:2 rangaistuskirja, 1920–1921. Oppilas jatkoi koulussa ilmeisesti kolman-

nelle luokalle, jolta eronnut. KA VYA Ba:3 oppilasmatrikkeli, oppilas 1237.  
408  KA TLA Ad:1 rangaistuskirja, 1918–1919. Oppilas jatkoi koulussa vielä toisen vuoden 

mutta erosi sen päätteeksi. Toisena kouluvuonnaan hän sai kolme rangaistusta. KA 
TLA Bb:6, oppilasmatrikkelit, oppilas 864.  

409  KA TLA Ad:1 rangaistuskirja, 1906–1909; KA TLA Bb:6, oppilasmatrikkelit, oppilas 144.  
410  KA TLA Ad:1 rangaistuskirja, 1910–1912; KA TLA Bb:6, oppilasmatrikkelit, oppilas 337.  
411  Ojakangas 1998, 55–58.  
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  KUVIO 9 osoittaakin, että rangaistuksen saaminen lisäsi poikien riskiä 
tulla uudelleen rangaistuksi. Riski kuitenkin kasvoi vain lievästi ja korkeintaan 
seitsemänteen rangaistukseen saakka, jolloin se vakiintui. Yli kaksikymmentä 
rangaistusta saaneiden kohdalla riskin heittelemistä selittää näin monesti ran-
gaistuiksi tulleiden vähäinen määrä (KUVIO 9). Koulujen välillä ei myöskään ol-
lut merkittäviä eroja riskin kasvamisessa.412  

Kuvio 9  Riski uudelleen rangaistuksi tulemiseen rangaistuksen jälkeen, pojat (N=9220).    

 

Lähde: Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat. Tyttöjen osalta vastaava kuvaaja ks. KUVIO 14. 

Riski uuden rangaistukseen saamiseen näyttää kuvion perusteella erityisesti 
vaihdelleen 19. rangaistuksen jälkeen. Tätä selittää se, että kouluissa opiskeli vain 
kuusitoista yli 19 rangaistusta saanutta oppilasta. Tämän vuoksi 19. rangaistuk-
sen jälkeen riski on esitetty KUVIOSSA 9 katkoviivalla.  

Mainittuja lukuisia rangaistuksia saaneita oppilaita yhdistää myös se, ettei-
vät heille annetut rangaistukset ankaroituneet niiden kertyessä. Rangaistus pysyi 
kerta toisensa jälkeen samana jälki-istuntorangaistuksena, vaikka jo koululakikin 
vaati rangaistuksen ankaroitumista. Vuoden 1872 koulujärjestyksen mukaan 
jälki-istuntoa ankarampia rangaistuksia tuli hyödyntää, jos rikkeen laatu sitä 
vaati tai ”milloin ensinmainitut [vähemmän ankarat rangaistukset] eivät ole 
näyttäinneet vaikuttavaisiksi”.413  

Se etteivät rangaistukset ankaroituneet on pääteltävissä jo siitä, kuinka suu-
ren osuuden jälki-istunto muodosti kouluissa annetuista rangaistuksista. Muita 
rangaistuksia määrättiin kouluissa todella vähän. Myös KUVIO 10 osoittaa, ettei 
rangaistuksen ankaruus juuri muuttunut oppilaan tehdessä uusia rikkeitä. Kuvio 
esittää poikien saamien rangaistusten ankaruuden koventumista sitä mukaan, 

 
412  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.   
413  Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokous 26/1872, § 40.  
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kun rangaistuksia kertyi oppilaan tilille. Kuvion y-akseli kuvaa erilaisten ran-
gaistusten prosentuaalista määrää n:nnen rangaistuksen kohdalla x-akselin ker-
toessa kunkin rangaistuksen järjestysnumeron. Kuviossa rangaistus 1 merkitsee 
varoitusta rangaistuksen 9 viitatessa oppilaan erottamiseen kokonaan. Yleisin 
rangaistus 3 viittaa jälki-istuntoon. Kuviossa ei ole otettu huomioon yli 29 ran-
gaistusta saaneita, joiden kohdalla rangaistus oli joko jälki-istunto, luokasta pois 
ajaminen tai rangaistus jäi epäselväksi. Kuten kuviosta huomataan, rangaistukset 
ankaroituivat hieman ensimmäisten neljän annetun rangaistuksen osalta, mutta 
sen jälkeen ankaruus pysyi käytännössä jälki-istunnon asteisena aina seitsemän-
teentoista rangaistukseen saakka, jolloin se tilapäisesti kohosi. Vähintään seitse-
mäntoista rangaistusta saaneita oppilaita oli kouluissa 30.414  

Kuvio 10  Poikien saamien rangaistusten (N=9220) ankaroituminen niiden kertyessä. 

 

Kuvassa 1 = varoitus, 2 = erottaminen tovereista, 3 = jälki-istunto, 4 = ankara varoitus, 5 = 
karsseri, 6 = ruumiillinen rangaistus, 7 = kehotus lähteä koulusta, 8 = määräaikainen ero-
tus, 9 = erotus. Lähde: Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat. Tyttöjen osalta vastaava ku-
vaaja ks. KUVIO 15.   

Rangaistukset eivät siis erityisesti koventuneet rikemäärän kasvaessa. Koulujen 
erotukseen saakka ulottunut rangaistusarsenaali jäi päinvastoin suurelta osin 
käyttämättä, kun rikkeen tehnyt oppilas ohjattiin kerta toisensa perään jälki-is-
tuntoon. Jälki-istunnon suosimisesta seurasi paradoksaalisestikin se, että sitä an-
karammat rangaistukset olivat tietynlaisessa viimeisen keinon asemassa. Anne-
tut karsserirangaistukset, koulusta lähtemään kehottamiset sekä määräaikaiset ja 
lopulliset erotukset muodostivat vain kaksi prosenttia kaikista kouluissa kirja-

 
414  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.   
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tuista rangaistuksista. Niihin turvauduttiin kahdenkymmen vuoden tarkastelu-
jaksolla vain 239 kertaa kouluissa, joiden yhteenlaskettu oppilasmäärä oli vajaat 
11 000.415 Aikakauden kasvatusajattelijat korostivatkin, että viisas opettaja säästi 
erityisesti ankarinta mahdollista rangaistusta mahdollisimman pitkään, sillä ni-
menomaan uhkana se toimi parhaalla mahdollisella tavalla.416  

Ankarampien rangaistusten vähäistä määrää selittää sekin, että koulujen 
oppilaat syyllistyivät vain harvoin todella vakaviin tekoihin. Koulujärjestystä pil-
kuntarkasti lukiessa niihin olisi pitänyt edetä myös useita rikkeitä tehneiden koh-
dalla. Poikkeuksiakin toki oli. Toisella luokalla opiskellut Yrjö sai kolmen kuu-
kauden sisällä kahdeksan jälki-istuntorangaistusta ja lisäksi kaksi muistutusta. 
Kahdeksannen jälki-istuntorangaistuksen jälkeen hän tuli ruumiillisesti rangais-
tuksi ”rangaistusten kasaantumisen y[nnä] luokanesimiestä kohtaan osotetun 
epärehellisen ja sopimattoman käytöksen tähden” ja sai lisäksi ”nuhteet luokan 
edessä”.417 Pian ruumiillisen rangaistuksen kirjaamisen jälkeen Yrjö osoitti vielä 
vilppiä venäjänkirjoituksessa ja ilkivaltaa koulutoveriaan kohtaan, minkä vuoksi 
häntä kehotettiin lähtemään koulusta. Rangaistuskirjassa ei ole merkintää anne-
tusta kehotuksesta koulusta lähtemiseen, mutta koulun matrikkelista sellainen 
löytyy.418 

Jälki-istuntorangaistuksia olisi tullut lisäksi pidentää, kun niitä kertyi oppi-
laan tilille.419 Kuten jälki-istuntorangaistusten pituutta suhteessa poikaoppilai-
den saamien rangaistuksen määrään ilmentävä KUVIO 11 osoittaa, tämä toteutui 
kouluissa paremmin kuin rangaistusmuodon ankaroituminen. Kuvion y-akseli 
viittaa eri mittaisten jälki-istuntorangaistusten prosentuaaliseen osuuteen n:nnen 
rangaistuksen kohdalla x-akselin kertoessa kunkin rangaistuksen järjestysnume-
ron. Kuvio osoittaa, että useampaan kertaan jälki-istuntoon joutuneet istuivat 
siellä keskimäärin pidempään kuin ensimmäistä kertaa sinne tuomitut. Täysi sel-
viö jälki-istunnon pidentyminen ei kuitenkaan ollut ja paljon rangaistuksia saa-
neiden kohdalla oli huomattavaa hajontaa jälki-istunnon kestossa. Myös erityi-
sen paljon jälki-istuntotuomioita saaneet istuivat siellä vain tunnin (KUVIO 11). 
KUVIOSSA 11 ei ole huomioitu yli 29 rangaistusta saaneita.  Jälki-istuntoon 29. 
rangaistuksen jälkeen joutuneita oppilaita oli kouluissa vain yksi, Läroverket för 
gossar och flickor -koulussa opiskellut Holger. Hänen saamansa jälki-istuntoran-
gaistukset kestivät tunnin tai kaksi.420 
 
 
 
  

 
415  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat; SVT, 9, Oppikoulut, 1905–1925. 
416  Ojakangas 1998, 58.  
417  KA HNA Ab:2 rangaistuspäiväkirjat, 7.12.1907.  
418  KA HNA Ab:2 rangaistuspäiväkirjat, 14.12.1907; KA HNA Bb:1 Helsingin suomalai-

sen normaalilyseon matrikkeli, oppilas 1076. 
419  Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokous 26/1872, § 40. 
420  HKA LFGOFA Ab:2 straffjournal, 14.3.1925 ja 25.4.1925. 
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Kuvio 11  Poikien saamien jälki-istuntorangaistuksen (N=7532) kesto rangaistusten ker-

tyessä. 

 

Lähde: Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat. 

Myös tietyt riketyypit aiheuttivat ongelmia siveellisten kansalaisten kasvatuk-
sessa. Tupakoinnista, juopottelusta ja muun huonon elämän vietosta rangaistiin 
ennen kaikkea lukioluokkien poikia, joiden tekemät rikkeet muodostivat 58 pro-
senttia kategoriaan laskettavissa olevista tapauksista. Suhteellisesti eniten niihin 
syyllistyivät kahdeksannella luokalla olleet pojat, joiden saamista rangaistuksista 
ne selittivät 12 prosenttia. Kategoriaan kuuluvista rikkeistä syytetyt olivat myös 
iältään keskimääräistä rikkeentekijää vanhempia. Siinä missä oppilaat tulivat 
rangaistuiksi keskimäärin 14-vuoden ikäisinä, olivat juopottelusta, tupakoinnista 
tai huonosta elämästä rangaistut keskimäärin 18-vuotiaita. Niistä 87:stä oppilasta, 
jotka tulivat rangaistuiksi kategorian teoista, ainoastaan yksi oli 13- ja yksi 14-
vuotias. 15-vuotiaitakin oli tässä joukossa vain kuusi.421 

Lähestulkoon kaikki kategoriaan lasketut tapaukset koskivat tupakointia. 
Muutamissa tapauksissa oppilaita rangaistiin myös juopottelusta tai ravinto-
loissa käymisestä. Ei kuitenkaan ole yllättävää, että tällaisista teoista syytettiin 
nimenomaan yläluokkien oppilaita. Ne on liitetty aikuistumiseen. Niin tupa-
kointi kuin juopottelukin olivat tekoina myös hyvin miehisiä. Esimerkiksi alko-
holin käytön aloittamisella on ollut vahva symbolinen merkitys nimenomaan 
poikien aikuistumisessa.422 Lienee luonnollista, että vanhimmat oppikouluissa 

 
421  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.  
422  Aapola 1999, 277–284; Heron 2005; Larsson 2017; Maxwell 2006; Rudy 2005, 13–15; 

Vilkuna 2014; Vilkuna 2015, 407–423, 459–478.  
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opiskelleet poikaoppilaat, jotka lähestyivät täysi-ikäisyyttä tai olivat sen jo saa-
vuttaneet, saattoivat vähintään kokeilla tällaisia miehekkäiksi ja mieheyteen 
kuuluviksi koettuja tekoja omaa identiteettiään rakentaessa. Teot eivät kuiten-
kaan sopineet siihen siveellisen ja korkeamoraalisen kansalaisuuden ihanteeseen, 
johon oppikoulupoikia (ja -tyttöjä) kasvatettiin. Ne olivat ristiriidassa niiden por-
varillisten arvojen kanssa, jotka oppikoulutusta pitkälti määrittivät ja jotka kitey-
tyivät raittiusliikkeeseen ja yleiseen moraalireformiin.423  

On totta, että vallattomuus muodosti tupakointia, juopottelua tai muun 
huonon elämän viettoa suuremman osuuden myös lukioluokkalaisten poikien 
teoista. Viimeksi mainittu oli kuitenkin riketyypeistä ainoa, johon ylempien luok-
kien pojat syyllistyivät absoluuttisesti nuorempiaan useammin. Sitä voikin pitää 
lukioluokkalalaisten poikien tyyppirikkeenä. Toisin kuin vallattomuuden osoi-
tukset, jotka vähenivät radikaalisti poikien edettyä koulussa, ei koulun tiukka 
kuri pystynyt täysin kitkemään tai paremminkin ennalta ehkäisemään lukio-
luokkalaisten kokeiluja tupakan ja alkoholin suhteen. Siinä missä tupakointi ja 
alkoholi liittyivätkin aikuistumiseen ja olivat siihen kuuluneita riittejä, liitettiin 
vallattomuus nimenomaan lapsuuteen ja poikaikään. Vallattomuuden ajateltiin 
myös luonnostaan vähenevän iän karttuessa.424  

Kuitenkin myös näistä aikuistumiseen kuuluneista riiteistä muodostui vika 
koulun kuriin ja järjestykseen. Erityisen vakavaksi asian tekee se, että niihin sor-
tuivat koulujen vanhimmat oppilaat, joiden olisi tullut koulujen käytössäännöt 
jo hallita. Suurin osa tupakointiin tai juopotteluun syyllistyneistä lukioluokkien 
oppilaista tuli kuitenkin jälki-istunnolla rangaistuiksi (67 %). Ankarampien ran-
gaistusten käyttämättömyys viitannee siihen, että kouluissa myös ymmärrettiin 
tällaista käytöstä.425 

Rangaistuksen luonnehtiminen viimeiseksi keinoksi, ultima ratioksi mää-
ritteli myös opettajuutta. Oikein ylläpidetty kuri ei antanut sijaa kurittomuudelle 
eikä tällöin tarvittu rangaistuksiakaan. Kurin tuli perustua opettajan auktoriteet-
tiin ja sen ensisijainen ylläpitokeino oli opettajan katse. Liialliset rangaistukset 
merkitsivät kurin laiminlyöntiä tai opettajan itsekeskeisyyttä. Ihanteellinen opet-
taja saattoi luottaa auktoriteettiinsa kuria ylläpitäessään ja silmäystä ankarampia 
rangaistuksia usein antaneen opettajan nähtiin jopa epäonnistuneen tehtäväs-
sään.426  

Kouluista löytyikin sekä pidempään kuin niissä lyhyemmänkin hetken 
opettaneita opettajia, jotka antoivat vuositasolla vain yhden tai korkeintaan muu-
taman rangaistuksen. Moni kirjasi rangaistuksia kuitenkin huomattavasti use-
ammin, yli 50 tai jopa 100 kertaa vuodessa. Moni paljon rangaistuksia antaneista 
opettajista toimi lisäksi koulujen rehtoreina tai johtajina, kuten heistä eniten ran-
gaistuksia määrännyt Eino Sakari Yrjö-Koskinen. Näyttää siltä, että rangaistus-
ten määrääminen jätettiin tarkoituksella koulun johtajan hartioille ja se koettiin 

 
423  Markkola 2014; Rudy 2005, 89–108; Taillon 2002; Valverde 2003; Vehkalahti 2000. 

Myös tupakka oli kiistanalainen nautintoaine moraalireformistien näkökulmasta, ks. 
esim. Rudy 2005. Moraalireformista ks. myös Markkola 2002, 165–210.  

424  Julkunen 2018. 
425  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.  
426  Landahl 2013; Launonen 2000, 138–143; Ojakangas 1998, 55–58. 
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nimenomaan rehtorille sopivaksi tehtäväksi. Samalla he asemassaan ja rangais-
tuksia antaessaan loivat myös linjaa koulun rangaistuskäytänteille. Useiden ran-
gaistusten antamista voi pitää vähintään sallittuna, mikäli sen johtajana toiminut 
rehtorikin näin teki.427   

Yksiselitteistä ei kuitenkaan ole, minkälainen rangaistusmäärä oli sopiva. 
Yksittäisen opettajan kirjaamana yli 100 rangaistusta vuositasolla ei kuulosta vä-
häiselle, kun ottaa huomioon, että tutkituissa kouluissa opiskelleiden oppilaiden 
vuosittainen määrä vaihteli noin 200:n ja 700:n välillä.428 Pidettiinkö paljon ran-
gaistuksia antaneita opettajia sitten epäonnistuneita? Kouluihin tehtyjen tarkas-
tuspöytäkirjojen puolesta ei ainakaan näytä siltä. Niissä ei moitittu edes Vaasan 
ja Tampereen lyseoiden paljon rangaistuksia antaneita opettajia. Kuvaavaa on, 
että Vaasan lyseossa 1920-luvulla tapahtuneesta rangaistusmäärien nousustakin 
syytettiin ainoastaan oppilaita ja heidän tasonsa heikkenemistä.429  

Lisäksi Eino Sakari Yrjö-Koskinen oli arvostettu opettaja, eikä hänen naut-
timaansa kunnioitusta voi pitää epäonnistumisen merkkinä. Paljon rangaistuksia 
antaneisiin opettajiin lukeutuivat myös Helsingin normaalilyseon rehtorina toi-
minut Paavo Virkkunen, ja naisopettajista eniten rangaistuksia antanut Lärover-
ket för gossar och flickor -koulun johtajatar Hanna Kullhem, jotka nauttivat niin 
ikään mainetta kasvattajina.430  

Asiaa voi arvioida myös rangaistujen tekojen näkökulmasta. Olisi anakro-
nistista väittää, etteikö epäjärjestys olisi ollut rike tutkitun aikakauden koulussa. 
Se oli rike mitä suurimmissa määrin, mistä kertovat siitä annetut lukuisat ran-
gaistuksetkin. Kuitenkin juuri kouluja määrittänyt ankarimmista ankarin järjes-
tyksen vaade, jota verraten vähäiseltä kuulostava epäjärjestys rikkoi, loi vähin-
tään mahdollisuuden korkealle rangaistusmäärälle. Menneisyyden koulun arki-
tilanteeseen on mahdotonta päästä eikä nykynäkökulmasta voida tarkkaan arvi-
oida, milloin kysymys oli ylitulkinnasta. Korostunut kurin ja järjestyksen merki-
tys loi kuitenkin hyvät olosuhteet sille. Jotain kertoo sekin, että esimerkiksi Yrjö-
Koskista muistellaan Tampereen reaalilyseon historiikeissa herkkänä jälki-istun-
non määrääjänä, jonka alttiudesta kerrottiin jopa kaskuja.431 

Voidaan myös pohtia, missä määrin opettajat rangaistusten määräämistä 
tosiasiassa välttelivät ja kuuluiko niiden antaminen opettajan työhön olennai-
semmin kuin aikakauden kasvatusoppineet esittivät. Vaikka rangaistusten anta-
mista tuli ajan kasvatusajattelijoiden mukaan välttää, loivat he samalla niiden 

 
427  Esimerkiksi Jyväskylän mallikoulussa suurimpien rangaistusasioiden hoitaminen 

kuului koulun johtajan tehtäviin, vaikka muutoin kurinpidosta vastasivat opettajat, 
ks. Haikari & Kotilainen 2016, 78–79. Myös esimerkiksi Vaasan lyseossa vierailleet 
koulutarkastajat nimesivät nimenomaan rehtorin järjestyksen ylläpitäjäksi, ks. esim. 
KA VYA Cc:1 tarkastuspöytäkirjat, 13.12.1902.  

428  SVT, 9, Oppikoulut, 1905–1925. Rangaistuksia annettiin etenkin poikakouluissa, 
joissa vuosittain opiskelleiden oppilaiden määrä vaihteli vajaasta 200 vajaaseen 700. 
Tyttökouluissa oppilaita saattoi opiskella enemmänkin. Ks. SVT, 9, Oppikoulut, 
1905–1925. 

429  KA VYA Cc:1 tarkastuspöytäkirjat, 12.3.1928.  
430  Ks. esim. Salminen 2002, 222; Waltari 1937, 51–52; Vares, Vesa 2000. Yrjö-Koskinen, 

Eino Sakari. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu; Vares, Vesa 2001. Virkkunen, Paavo. 
Kansallisbiografia-verkkojulkaisu; Vesikivi 1934; Wikström, 1973, 16. 

431  Vesikivi 1934, 50–51.  
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antamisen kulttuuria rikkumattoman järjestyksen merkitystä korostaessaan. Jär-
jestyksen ja kurin säilyttämisestä tuli koulujen arkitilanteessa näin ollen rangais-
tusten antamisen välttelyä tärkeämpää.  

Kouluista löytyi myös erilaisia paljon rangaistuksia antaneita opettajaper-
soonia, kuten Tampereen reaalilyseossa luonnonhistorian opettajana toiminut 
Antti Rieti Helaakoski, jota kuvaillaan historiikissa ”hyperoriginellina”.432 Vaa-
san lyseossa piirustusta ja kaunokirjoitusta opettanutta taitelija Toivo Talvea 
muistellaan niin ikään poikkeuksellisena opettajana, joka arvosteli lyseon kasva-
tusta ”vanhoilliseksi ja ummehtuneeksi läksyjen pänttäämiseksi”. 433  Vaikka 
Talvi ja Helaakoski kuuluivat eri sukupolviin434, yhdisti heitä annettujen rangais-
tusten huomattava määrä. Vaasan lyseon rangaistuskirjasta löytyy 200 Talven 
kirjaamaa rangaistusta siinä missä Helaakoski määräsi niitä liki 400.435 Rangais-
tusten antamisen herkkyyteen vaikuttikin myös opettajan persoona, eivätkä ran-
gaistuskäytänteet ole selitettävissä yksinomaan aikakauden kasvatusaatteilla. 

Oppilaidensa kurinalaistamisen tehtävää ei voi pitää erityisen helppona. 
Sitä rankaisevaa silmäystä, josta ajan kasvatusoppineet puhuivat, ei nähty mil-
lään tavoin riittävänä villien ja vallattomien poikien rankaisemisessa. Rangais-
tukset eivät ylipäätään olleet sellaisen viimeisen mahdollisuuden asemassa kuin 
niiden aikakauden kasvatusaatteiden mukaan olisi pitänyt. Paradoksaalisesti 
rikkumattoman järjestyksen vaade myös edelleen loi olosuhteita rangaistusten 
antamiselle. Rangaistuskäytänteet muodostuivatkin inhimillisessä toiminnassa. 
Vaikka koulut ja niiden käytänteet noudattivat aikakauden kasvatusoppeja mo-
nilta osin, eivät opeissa esitetyt ihanteet toteutuneet täydellisesti missään. Seu-
raavaksi tarkastelen rangaistuskäytänteisiin jo lain näkökulmasta kuulunutta sä-
röä, ruumiillista kuritusta, josta muodostui varsinainen käytänteiden sokea piste.   

3.4 Ruumiillinen kuritus – rangaistuskäytänteiden sokea piste 

Rangaistuskäytänteet sulkivat sisäänsä kurin ja järjestyksen uhkatekijän jo kou-
lulain tasolla. Vuoden 1872 koulujärjestyksen porsaanreiästä seurasi, ettei ruu-
miillinen kuritus ollut kokonaan hävinnyt koulujen rangaistuvalikoimasta, 
vaikka sen käyttöä kritisoitiinkin. Kouluista saatettiin yhä lähettää kurittomia 
oppilaita kotiin saamaan selkäsaunaa. Edes vuoden 1914 asetus ruumiillisen ku-
rin kieltämisestä valtion ylläpitämissä ja tukemissa kouluissa ei täysin lopettanut 
sen käyttöä tutkituissa kouluissa. Lisäksi kouluista kirjoitetut historiikit ja muis-
telmat vihjaavat, että ruumiillisen rangaistuksen käyttö oli huomattavasti ylei-
sempää kuin rangaistuskirjat ja muut viralliset dokumentit antavat ymmärtää. 

 
432  Kuuskoski 1984, 89.  
433  Turja 1930, 144–145.  
434  Vuonna 1858 syntynyt Helaakoski oli 1880-luvulla syntynyttä Talvea pari vuosikym-

mentä vanhempi ja aloittanut opettajauransa tätä huomattavasti aiemmin. Ks. esim. 
Tampereen realilyseon painettu matrikkeli 1939, 16 ja Vaasan lyseon painettu matrik-
keli 1930, 250.  

435  KA TLA Ad:1 rangaistuskirja; KA VYA Ab:2 ja Ab:3 rangaistuskirjat.  
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Tässä luvussa tarkastelen ruumiillisen kurituksen asemaa tutkittujen koulujen 
rangaistuskäytänteissä.  

Hankaluutta ruumiillisen kurituksen ja ruumiinrangaistuksen käytöstä 
luopumisessa selittää se, että niihin turvautumisella oli vuosituhantiset perinteet. 
Ruumiinkurilla oli rangaistu aikuisia ja lapsi-ikäisiä väärin- ja rikoksentekijöitä 
läpi ihmiskunnan historian. Ruumiinkuritus oli lisäksi pitkään ollut kasvatuksen 
keskeisin väline. Kristinuskon ja luterilaisen opin mukaan lapsen paha luonto 
nujerrettiin nimenomaan ruumiillisella kurilla. Vain ruumiinkuritus saattoi kit-
keä omavaltaisuuden ja tottelemattomuuden, jota omana tahtona näkyvä peri-
synti sai lapsessa aikaan ja vain lasta kurittamalla hänen sielunsa saatiin pelas-
tettua. Ruumiinkurituksen käyttöä rikosoikeudellisena rangaistuksena alettiin 
1800-luvulla kuitenkin kritisoida. Samalla alkoi myös lapsille kasvatuksellisessa 
mielessä annettavan ruumiinkurituksen kyseenalaistaminen niin Suomessa kuin 
muuallakin Euroopassa. Ensimmäisenä tämä näkyi kouluissa, joiden opettajat 
olivat aiemmin hyödyntäneet lukuisia eri tapoja kurittaa laiskoja ja kurittomia 
oppilaita. 1900-luvulle tultaessa kurituksesta tuli luopua ja korvata se kaiken lä-
vistävällä valvonnalla, joka ei suonut rikkeille edes lähtökohtaista mahdolli-
suutta.436 

Ruumiinrangaistuksen aiemmasta merkityksestä kertoo myös tarkkuus, 
jolla ruumiinkurin käyttöä koulujärjestyksissä määriteltiin. Vuoden 1724 koulu-
järjestyksen mukaan koulujen sääntöjä rikkonutta oppilasta tuli rangaista piis-
kaamalla hänen paljasta kehoaan kepillä tai vitsalla.437 Vuoden 1843 koulujärjes-
tyksessä puolestaan todettiin kuinka, kuka ja missä ruumiinrangaistusta sai käyt-
tää. Siinä lievemmäksi ruumiinrangaistukseksi määriteltiin vitsarangaistus, jossa 
kuritonta oppilasta lyötiin vitsalla enintään kuusi kertaa ojennetuille käsille. An-
karampi ruumiinrangaistus oli julkinen toimenpide, joka koulun kuraattorin tai 
sellaisen puutteessa tai ollessa estyneenä rehtorin tuli suorittaa opettaja- ja oppi-
laskunnan läsnä ollessa.438  

Vuoden 1872 koulujärjestyksessä ruumiillista kuritusta verrattiin consilium 
abeundiin. Oppilas oli mahdollista lähettää kotiin saamaan selkäsaunaa tai häntä 
oli holhoojan luvalla mahdollista kurittaa koulussa koulusta lähtemään kehotta-
misen sijaan. Tarkalleen ottaen ruumiillinen kuritus oli nähtävissä koulusta läh-
temään kehottamista edeltävänä ja ehkäisevänä toimena. Mikäli annettu kuritus 
oli saanut ”oikaistussa” oppilaassa aikaan ”nähtävän parannuksen”, muuttui 
consilium abeundi määräaikaiseksi erotukseksi, jonka päätyttyä oppilas saattoi 
palata kouluun. Vuoden 1872 järjestyksessä ruumiinrangaistus ymmärrettiin 
joka tapauksessa varsin ankaraksi.439   

 
436  Behlmer 1982; Bergenlöv 2009; Foucault 2001; Harrikari 2004; Harrikari 2019; Husa 

1995; Häggman 1994, 141–143; Landahl 2013; Maguire & O Cinneide 2005; Norlin 
2016; Ojakangas 58–63; Pollock 1983, 143–202; Rowbotham 2017. Suuri osa ruumiilli-
sen rangaistuksen luopumista ja sen korvaamista valvonnalla tarkastelleesta tutki-
muksesta nojautuu Michel Foucault’n Tarkkailla ja rangaista -teoksessa esittämiin aja-
tuksiin, joissa hän vertaa modernia yhteiskuntaa ja sen instituutioita Jeremy Bent-
hamin muotoilemaan panoptikoniin, ks. Foucault 2001.  

437  Hall 1922, 62. Ks. myös Norlin 2016, 279–280.  
438  Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokous 6.11.1843, § 86. 
439  Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokous 26/1872, § 40.  
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Ruumiillista rangaistusta ei tutkituissa kouluissa sovellettu kuin miespuo-
leisiin oppilaisiin. Ilmiötä selittää jo koululaki. Edes vuoden 1872 koulujärjestyk-
sen edeltäjät eivät sallineet tyttöjen ruumiillista kuritusta.440 Kurinalaistamista 
vaatineiden poikien kasvatuksessa luotettiin jälki-istunnon ohella yhä siis myös 
vanhoihin, perinteisiin keinoihin. Rangaistuskirjojen perusteella tätä tapahtui 
kuitenkin vain harvoin. Ruumiillisia rangaistuksia merkittiin niihin vain kuudes-
satoista tapauksessa.441 

Kyösti Kiuasmaan mukaan vuonna 1914 annettu, ruumiillisen kurituksen 
valtion ylläpitämissä ja tukemissa kouluissa kieltänyt asetus olisi kieltänyt myös 
kotikurin käytön mahdollisuuden.442 Helsingin normaalilyseossa kotikuria hyö-
dynnettiin kuitenkin myös kiellon asettamisen jälkeen, yhteensä kolme kertaa. 
Kaikki kotikuria hyödyntäneet tapaukset sattuivat kuitenkin sisällissotavuoden 
1918 syksyllä. Näyttääkin sille, että kotikuria hyödynnettiin sen kieltämisen jäl-
keen erityisesti sodan varjolla.443  

Lisäksi jo vuoden 1856 koulujärjestys oli kieltänyt lukioluokilla olleiden 
poikien ankaran ruumiillisen kurituksen. Ikärajaa ei kuitenkaan löydy vuoden 
1872 järjestyksestä, jossa ei mainita mitään siitä, minkä ikäisiä poikia oli soveli-
asta lähettää kotiin ruumiillisesti kuritettaviksi.444 Voi kuitenkin olla, että vuoden 
1856 järjestyksen ajateltiin tässä kohtaa edelleen pätevän. Aikalaiset näyttävät ko-
keneen ruumiillisen kurituksen etenkin nuorempien lasten rankaisemiseen so-
veltuvaksi. Kaikki tutkituissa kouluissa ruumiillisesti rangaistuiksi tulleet pojat 
olivat alimmilla kolmella luokalla. Ruumiinrangaistusta ei myöskään sovellettu 
yli 14-vuotiaiden poikien kohdalla.445  

Tutkituissa oppikouluissa opiskelleet pojat saivat ruumiillista kuritusta 
etenkin tottelemattomuutta osoitettuaan ja jäätyään kiinni lunttauksesta tai val-
heesta. Sillä rangaistiin myös laiskuudesta ja varastelusta syytettyjä. Nämä rik-
keet toistuvat myös karsserirangaistusten syinä. Molemmilla keinoilla rangais-
tiin myös juopottelusta, tupakoinnista tai muunlaisesta huonosta elämästä syy-
tettyjä.446 Ruumiillista kuritusta sovellettiinkin nuorempien oppilaiden kohdalla 
myös karsserin sijasta. Vuoden 1872 koulujärjestyksessä karsseri määriteltiinkin 
yli neljätoistavuotiaiden oppilaiden rangaistukseksi, eikä sillä saanut rankaista 
nuorempia oppilaita.447   

Ainoa karsseriin joutunut ensimmäisen luokan oppilas täytti koulun ma-
trikkelin perusteella 12 vuotta sinä vuonna, kun hän tuli karsserilla rangais-
tuksi.448 Muut karsserilla rangaistut olivat täyttäneet tai vähintään täyttivät kou-

 
440  Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokous 6.11.1843; Suomen Suuriruhtinaan-

maan Asetus-Kokous 7.4.1856.  
441  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.  
442  Kiuasmaa 1982, 128.  
443  KA HNA Ab:2 rangaistuspäiväkirjat, marraskuu 1918.    
444  Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokous 26/1872, § 40. 
445  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat ja oppilasmatrikkelit.  
446  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.   
447  Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokous 26/1872, § 40. 
448  KA HNA Ab:2 rangaistuspäiväkirjat, 17.2.1919; KA HNA Bb:1 Helsingin suomalai-

sen normaalilyseon matrikkeli, oppilas 2216.  
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lujärjestyksen edellyttämät neljätoista vuotta sinä vuonna, kun tulivat rangais-
tuiksi.449 Onkin luultavaa, että ruumiilliseen kuritukseen turvauduttiin myös sil-
loin, kun sääntöjä rikkonutta oppilasta ei nuoren iän vuoksi voinut rangaista 
karsserilla.  

Lisäksi niistä 16 rangaistustapauksesta, joissa oppilasta rangaistiin ruumiil-
lisella kurituksella, yksitoista kirjattiin Helsingin normaalilyseon rangaistuskir-
jaan. Vaasan suomalaisessa lyseosta ei lähetetty oppilaita kotiin ruumiillisesti ku-
ritettaviksi ja rangaistusta käytettiin normaalilyseon lisäksi vain Tampereen ly-
seossa.450 Vaasan ja Tampereen lyseoiden rangaistuskäytänteet eivät näytä siis 
yksiselitteisesti ankarammilta verrattuna mallikoulun käytänteisiin, ainakaan 
mikäli ankaruuden mittana voi pitää ruumiillisen rangaistuksen käyttöä.  

Voidaan kuitenkin pohtia, missä määrin rangaistuskirjat kertovat koko to-
tuuden asiasta. Ruumiillisen kurituksen, kuten muidenkin lainsäädännön kieltä-
mien ja sen myötä laittomien rangaistusmuotojen kohdalla törmätään lähteenä 
käytettävien rangaistuskirjojen viralliseen luoteeseen. On luultavaa, ettei tällai-
siin dokumentteihin raportoitu mahdollisesti sovelletuista laittomista rangais-
tuksista. Ruumiillisten rangaistusten ja ruumiillisen kurin kanssa kohdataankin 
rangaistuskirjojen virallisesta luonteesta juontuva ongelmallisuus ja se, että täl-
laiset dokumentit luotiin osoittamaan, että instituutiossa toimittiin lain ja ihan-
teiden puitteissa.451 

Onkin luultavaa, etteivät rangaistuskirjat kerro koko totuutta ruumiillisen 
kurituksen käytöstä. Ne kuusitoista tapausta, joissa kirjojen mukaan rangaistus-
keinoon turvauduttiin, ovat todennäköisesti vain jäävuoren korkein huippu. 
Aiemmin opettajat olivat saattaneet turvautua ruumiilliseen kuritukseen hyvin-
kin spontaanisti, eikä siihen ollut tarvinnut kysyä huoltajan sen puoleen kuin 
rehtorinkaan lupaa. On luultavaa, ettei tämä kulttuuri kadonnut kouluista het-
kessä. Lisäksi ruumiinrangaistusten ja vitsan käytölle löytyi yhä puolustajansa 
myös aikakauden kasvatusajattelijoista. Esimerkiksi Helsingin normaalilyseon 
opettajanakin toimineen Aksel Rosenqvistin (vuodesta 1935 Kurki, 1880–1950) mu-
kaan ruumiillinen kuritus oli asianmukainen keino ”raa’an poikanulikan” kas-
vatuksessa. ”Tyynellä mielellä” ja ”isällisesti” takapuolelle annetut lyönnit olivat 
hyväksyttäviä Uno Cygnaeuksen ja Olai Wallininkin (1832–1896) mukaan. Pikais-
tuksissaan ja esimerkiksi päähän kohdistuneet rangaistukset tuli heidän mu-
kaansa kuitenkin kieltää.452  

Ruumiinrangaistusten käytön jatkumisesta kertovat myös koulujen histo-
riikeista löytyvät entisten oppilaiden kirjoittamat tarinat, joissa muistellaan opet-
tajien antamia, mitä erilaisempia ruumiillisia rangaistuksia. Esimerkiksi Vaasan 
lyseon historiikissa kuvaillaan koulussa 1900-luvun alussa toimineen saksan- ja 
suomen kielen opettaja Cajanderin ”kuuluisia” luunappeja, jotka ”toivat saajansa 

 
449  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat ja oppilasmatrikkelit. 
450  KA HNA Ab:2 rangaistuspäiväkirjat; KA TLA Ad:1 rangaistuskirja; KA VYA Ab:2 ja 

Ab:3 rangaistuskirjat.  
451  Ks. esim. Vehkalahti 2008, 20. 
452  Aksel Rosenqvist, Olai Wallin ja Uno Cygnaeus Mika Ojakankaan mukaan, ks. Oja-

kangas 1998, 61. 
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silmiin ilotulituksen”. Samainen opettaja saattoi marssittaa rikkeen tehnyttä op-
pilasta ympäri luokkaa pitäen tätä kiinni korvasta ”niin että vain varpaat vähän 
maata viilsivät”.453 Tampereen lyseota 1900-luvun alussa käynyt Arvo Ylppö 
muistelee koulun historiikissa entistä liikunnanopettajaansa, joka jo unohtuneen 
rikkomuksen vuoksi oli hakannut Ylpön päätä voimistelusalin pylvästä vasten. 
Samalla suomea murtaen puhunut liikunnanopettaja oli toistellut: ”kyllä sie oppi, 
kyllä sie saat oppi”. Ylppö kuvailee saamansa rangaistusta tehokkaaksi 
mutta ”hellävaraiseksi pään jyskytykseksi”, joka teki kipeää, vaikka Ylpöllä oli-
kin ”kova pää”.454   

Naisopettajien ei kuitenkaan kuvata turvautuneen ruumiillisiin rangaistuk-
siin eikä ruumiillisten rangaistusten kerrota kohdistuneen tyttöihin. Rangaistuk-
sena saaduista luunapeista, tukistamisesta ja lyömisestä löytyykin tarinoita lä-
hinnä poika- mutta myös yhteiskoulujen historiikeista, joissa niissäkin vain tiet-
tyjen opettajien kuvaillaan turvautuneen ruumiilliseen kuritukseen. Poissuljet-
tua ei kuitenkaan ole, etteikö historiikkeihin olisi kertynyt muistelmia vain niistä 
opettajista, jotka ruumiinrangaistuksiin erityisesti turvautuivat. Entisiä mies-
opettajia kuvaillaan ylipäätään ”tavallista järeämpinä kurin, järjestyksen ja pe-
rinpohjaisen opin antavina miehinä”455. Moni opettaja mainitaan lisäksi anka-
raksi ja esimerkiksi ”vanhanajan opetus- ja kuritustyylistään” tunnetuksi.456 Mi-
hin ”vanhanajan kuritustyylillä” tai ankaruudella tarkalleen ottaen viitataan ei 
ole tiedossa, mutta on selvää, etteivät ne ainakaan poissulje ruumiillisten ran-
gaistusten käytön mahdollisuutta.      

Helsingin normaalilyseon historiikit poikkesivat kahden muun poikakou-
lun historiikeista, eikä niistä juuri löydy entisten oppilaiden kirjoittamia koulu-
aikoja koskevia muistelmia. Normaalilyseon historiikkeihin ei ole tallentunut ku-
vauksia opettajien käyttämistä rangaistuskeinoista eikä niiden perusteella voida 
arvioida, missä määrin koulussa kenties turvauduttiin ”epävirallisiin” rangais-
tuksiin. Kuitenkin juuri normaalilyseossa hyödynnettiin kotona annettuja sel-
käsaunoja eikä siellä ollut ainakaan kokonaan luovuttu tästä rangaistusmuo-
dosta.457   

Ruumiillisia rangaistuksia käyttäneiden naisopettajien puuttumista voi 
vastaavasti selittää se, että enemmistö heistä työskenteli tyttökouluissa, joiden 
historiikit olivat lähinnä ulkopuolisten kirjoittajien laatimia. Kuten Helsingin 
normaalilyseon tapauksessa, varsinaiset koulumuistelmat siis puuttuvat niistä, 
eikä historiikkeihin päätynyt entisiä opettajia kyseenalaiseen valoon saattavia ta-
rinoita. Toisaalta poika- tai yhteiskoulujen historiikeissakaan ei kerrota naisten 
käyttämistä ruumiillisista rangaistuksista. Voidaan kuitenkin olettaa, että nais-

 
453  Järviluoma 1930, 199–201.  
454  Seppälä 1984, 76.  
455  Mikkonen 1934, 115.  
456  Ks. esim. Murros 1934; Ylipoti 1980, 218.  
457  Tarkalleen ottaen myös Normaalilyseon historiikkien kirjoittajista löytyi koulun van-

hoja oppilaita, mutta heidän kirjoittamansa tekstit eivät olleet sellaisia muistelmia 
kuin kahden muun poikakoulun. Normaalilyseon historiikeissa on pyritty kuvaa-
maan ennen kaikkea koulun vaiheita ja kehitystä, ei niinkään muistelemaan men-
neitä. Ks. esim. Waltari 1937.  
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opettajat olisivat rankaisseet lähinnä naispuoleisia oppilaita.  Esimerkiksi koulu-
kodeissa noudatettiin tiukkaa sukupuolijärjestystä ruumiillisia rangaistuksia an-
nettaessa, ja poikia rankaisivat lähinnä miespuoliset opettajat tai laitosten johta-
jat.458 Oppikoulutyttöihin ei lähtökohtaisesti kohdistettu ruumiillisia rangaistuk-
sia, mikä voi selittää vähäisyyttä naisopettajien antamien ruumiillisten rangais-
tusten koskevissa viittauksissa. Patriarkaalisessa maailmankuvassa lasten ruu-
miillinen kuritus miellettiinkin ennen kaikkea ”isälliseksi” miesten tehtäväksi.459  

Voisi kuitenkin olettaa, että naiset turvautuivat ainakin ”lievempiin” ruu-
miillisen kurituksen muotoihin kuten sormille lyönteihin silloin tällöin. On luul-
tavaa, että myös tytöt tällaisia rangaistuksia toisinaan vastaanottivat. Tällaisten 
rangaistusten käytöstä ei mainita muistelmissa poikienkaan kohdalla. Maininto-
jen vähyys johtuu todennäköisesti siitä, ettei sormille lyöntejä mielletty sel-
laiseksi ruumiilliseksi kuritukseksi kuin oppilaaseen enemmän kajoavia ruumiil-
lisia rangaistuksia. Sormille lyönnit eivät välttämättä olleet kiellettyjen listalla 
myöskään aikakauden kasvatusaatteiden näkökulmasta, jotka katsoivat tällaisia 
rangaistuksia läpi sormien.460 Onkin todennäköistä, ettei kaikista lievemmistä 
ruumiillisen rangaistuksen muodoista kerrota kouluja koskevissa muistelmissa, 
sillä niitä ei pidetty erityisen poikkeavina ja siksi muistelemisen arvoisina.  

Historiikkien perusteella saa lisäksi vaikutelman, että ruumiillisia rangais-
tuksia suosineet opettajat turvautuivat esimerkiksi jälki-istuntoon keskimää-
räistä harvemmin. Heidän ei kuvailla olleen turhan tarkkoja ”opetustieteitten ja 
koulukurin hienoimpien vivahduksien kanssa” ja arestia ja päiväkirjaa tarvittiin 
vain harvoin.461 Vaasan lyseon liikunnanopettaja Richterin kohdalla tämä ei ai-
nakaan pätenyt. Historiikeissa Richteriä kuvataan mieheksi, jolta oppilaat saivat 
pienestäkin omavaltaisuudesta kiukkuisen huitaisun ”vaikka vasten muotoa”.462 
Samalla Richter antoi yhdeksänneksi eniten rangaistuskirjoihin merkittyjä ran-
gaistuksia, ennen kaikkea jälki-istuntoa.463 Huomio alleviivaa tarvetta suhtautua 
kriittisesti myös muistelmiin. Ne kertovat vain sen, minkä muistelijat haluavat 
muistaa, eivätkä kuvaa menneisyyden koulujen rangaistuskäytänteitä täydelli-
sesti, sen puoleen kuin rangaistuskirjatkaan.  

Silmiinpistävää kuitenkin on, että ruumiillisia rangaistuksia antaneita opet-
tajia muistellaan lähes poikkeuksetta kiitoksin. Vaikka kohtelu oli välillä kova-
kouraista ja ”nahka kyllä silloin voidetta tarvitsikin”, muistetaan myös ruumiil-
lisia rangaistuksia antaneet opettajat hyväsydämisinä ja oppilaistaan välittäneinä 
eikä heitä kohtaan tunnetusta katkeruudesta mainita.464 Koulujen historiikit ja 
juhlakirjat eivät toisaalta olleet teoksia, joissa vanhoja opettajia lähdettiin ensisi-

 
458  Vehkalahti ja Hoikkala 2013, 471. Lapsen sukupuoli oli määrittänyt ruumiillisen kuri-

tuksen antajaa jo pidempään, ks. Harrikari 2018, 80–81.   
459  Ks. esim. Jauhiainen 2009, 122; Kujala 2003, 37–41; Ojakangas 1998, 61; Östman 2014, 

165. Kurivallan ja patriarkaatin suhteesta ks. myös esim. Liliequist 2002, Eilola 2002 ja 
Toivanen 2002.  

460  Ojakangas 1998, 61.   
461  Järviluoma 1930, 199–200; Mikkonen 1934, 115.  
462  Turja 1930, 145.  
463  KA VYA Ab:2 ja Ab:3 rangaistuskirjat.  
464  Järviluoma 1930, 199–200.  
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jaisesti moittimaan. Ruumiillista kuria käyttäneitä opettajia ei kuitenkaan muis-
tella pahalla muunkaltaisissakaan koulumuistelmissa465. Kuten todettu, ruumiil-
linen kuri miellettiin enemmän tai vähemmän olennaisesti poikien kasvatukseen 
kuuluvaksi. Tiettyjen näkemysten mukaan heidän kasvatuksensa jopa vaati 
sitä.466 Ajatus lienee iskostunut myös historiikkeihin kirjoittaneiden mieliin, joi-
den mukaan ”niskavillojen puristelu” tuotti opetusmenetelmänä ”sangen hyviä 
tuloksia” opettaen ”hyvää ryhtiä ja järjestystä”.467   

Kokonaan toinen kysymys on, ajattelivatko oppilaat näin ruumiillisen ran-
gaistuksen saadessaan vai kuvaako näkemys vain aikuisiksi miehiksi kasvanei-
den henkilöiden ajatusmaailmaa. Lisäksi historiikeissa kouluaikoja muistelevat 
ennen kaikkea oppilaat, jotka halusivat muistella niitä. Muistelmat ovat tällöin 
ymmärrettävissä kouluaikojen nostalgisointina, joissa koulu esitetään mahdolli-
simman positiivisessa valossa. Tällaisten henkilöiden tarinoissa myös ruumiilli-
sia rangaistuksia saatetaan muistella vähemmän negatiivisin tuntein. On luulta-
vaa, että ruumiillisia rangaistuksia kohdistettiin myös henkilöihin, jotka eivät 
muistelleet niitä myöhemminkään erityisellä lämmöllä. Selvää kuitenkin on, että 
oppilaalle saattoi olla edullisempaa ottaa vastaan kipua aiheuttanut rangaistus 
kuin viedä kotiin viestiä jälki-istunnosta tai muusta virallisesta rangaistuksesta. 
Tätä muistelee esimerkiksi Vaasan lyseota käynyt Santeri Alkio koulun 100-vuo-
tishistoriikkiin painetussa juhlapuheessaan: 

Pätkän [oppilaiden liikunnanopettajille antama lempinimi] tunnilla ei minkäänlainen 
järjestyshäiriö voinut tulla kysymykseen. Pätkän leveät hartiat ja pitkät ja nopeat koi-
vet takasivat kyllä sen. Mutta välitunneilla, kun Pätkä oli valvomassa, sattui yhtä ja 
toista. Ja kun sattui sitten jotakin suurempaa koiruutta, Pätkä suuttui ja sanoi hiljaisella 
äänellä. ”Lyönkö minä, vai istuko sinä kaksi tuntia?” Ja valinta oli aivan selvä, sitä vain 
vähän nosti olkapäitään, että lehtori lyö vain. (Naurua) Se tuli äkkiä sitten isolla kou-
ralla ja otti kauhean kipeää. Mutta oli aivan selvää, että oppilaan kannalta oli parempi 
selvittää tämä asia yhdessä kirpaisevassa sekunnissa kuin istua kaksi tuntia ja viedä 
päiväkirja vanhempien murehdittavaksi. Ja kaunaa ei koskaan kannettu kummalta-
kaan puolelta. Asia oli todella selvä. 468 

”Epäviralliset” rangaistukset saattoivatkin säästää oppilaat siltä häpeältä, jota he 
olisivat tunteneet joutuessaan selittelemään saamaansa rangaistusta vanhemmil-
leen. Kotona olisi lisäksi voinut odottaa toinen rangaistus koulussa osoitetusta 
huonosta käytöksestä. Kotona tapahtuvaa lasten ruumiillista kuritusta ei ollut 
tutkitulla aikakaudella kielletty ja jälki-istunnolla rangaistut oppilaat saattoivat 
tulla joka tapauksessa ruumiillisesti rangaistuiksi. Oppilaalle saattoikin olla hel-
pompi ottaa vastaan opettajan heti paikalla antama tukistus tai lyönti kuin viedä 
vanhemmille viesti rangaistuksesta, tulla ruumiillisesti kuritetuksi kotona ja kär-
siä sen jälkeen vielä jälki-istunnossa.   

Oppilaat näyttävätkin hyväksyneen opettajien antamat ruumiilliset ran-
gaistukset ainakin jossain määrin ja kokeneen ne kasvatukseen kuuluviksi. Sen 
vuoksi niistä ei myöskään kanneltu eteenpäin, vaikka niiden käyttöä koskenut 

 
465  Kiuasmaa 1982, 126. 
466  Ojakangas 1998, 61; Tuomaala 2003, 26–28, 324–328; Vehkalahti ja Hoikkala 2013, 472.  
467  Mikkonen 1934, 115.  
468  Alkio 1980, 266.  
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kielto olisikin ollut tiedossa. Kouluissa saatettiin myös katsoa muualle ruumiilli-
sen kurin kohdalla, vaikka oppilaan lyöminen ja häneen kohdistunut muunlai-
nen ruumiillinen kuritus olikin virallisesti kielletty. Kuvaavaa on, että esimer-
kiksi Vaasan lyseon voimistelunopettaja Richter sai erityisiä kehuja tiukasta ko-
mennostaan koulussa vierailleelta koulutarkastajalta.469 Koulutarkastaja tuskin 
pääsi räikeimpiä korvapuusteja todistamaan, mutta opettaja sai kehuja poik-
keuksellisen tarkasta kurinpidostaan, jota hän ylläpiti rangaistuksin, niin ruu-
miillisin kuin eristämiseenkin perustunein. Kurin ja järjestyksen säilyminen 
näyttääkin olleen rangaistuksen välttelemistä tärkeämpää.    

Ruumiillisia rangaistuksia ei kuitenkaan pidetty esimerkiksi jälki-istuntoa 
lempeämpinä rangaistuksina. Tämän osoittavat historiikkien muistelmat, joiden 
mukaan ”nelisnurkkainen” kohtelu oli poikien kasvatuksessa paikallaan juuri 
siksi että se piti pojat varpaillaan. ”Eipä sitä juuri muuta osannut peljätä”470. Ni-
menomaan tarinat erilaisista ruumiillisista rangaistuksista päätyivätkin histo-
riikkien sivuille. Niissä muistellaan tuskin lainkaan saatuja jälki-istuntorangais-
tuksia, varoituksista puhumattakaan. Ruumiillisia rangaistuksia koskeviin kir-
joituksiin liittyy myös tietynlainen uho ja alistuminen, mikä kielinee siitä, etteivät 
ne mukavilta tuntuneet. Tätä uhoa kuvaa myös seuraava lainaus:  

Jos meitä joskus kuranssattiin, niin se tuli kyllä syystä ja ansiosta, eikä siitä sen enem-
pää piitattu eikä ulkopuolella koulun kanneltu, kuten myöhemmät ja heikkohermoi-
semmat kuuluvat tehneen.471 

Ruumiillinen rangaistus olikin ennen kaikkea helpompi ja edullisempi vaihto-
ehto kuin viralliset rangaistukset. Se oli sitä paitsi oppilaalle myös opettajalle, 
jonka ei tarvinnut kirjata rangaistusta rangaistuskirjaan ja lisätä entisestään kou-
lussa annettujen rangaistusten määrää tai huolehtia virallisen rangaistuksen 
mahdollisesta myöhemmästä toimeenpanosta.  

Ajat olivat kuitenkin muuttumassa. Ruumiillisella kurilla ei ollut sellaista 
asemaa kuin aiemmin ja siihen turvauduttiin lähinnä epävirallisesti. Vuosisadan 
vaihteen kasvatusajattelijoiden mukaan ruumiinrangaistus olikin mielivaltainen, 
tuotti ainoastaan pelkoa eikä kasvattanut sellaisia rohkeita nuorukaisia, johon 
kasvatus tähtäsi. Se sai aikaan vain teeskentelyä ja jonka vaikutus jäi ulkokul-
taiseksi ja muodolliseksi. Ruumiinrangaistukseen liittynyt julkisuuskaan ei ollut 
hyvästä, sillä se tuotti häpeää, joka oli tunteena pelon sukulainen. Tunteena hä-
peä tai pelko eivät tuottaneet sellaista siveellistä kehitystä, jota kasvatuksessa ta-
voiteltiin.472  

Pitkät perinteet omannutta tapaa ei kuitenkaan kitketty helposti. Oppilaat 
olivat verraten tottuneita ruumiinrangaistusten käyttöön vielä 1940–1950-luvuil-
lakin, mistä seuraava aikakaudelle sijoittuva tarinakin kertoo:  

 
469  KA VYA Cc:1 tarkastuspöytäkirjat. Asiasta kirjoittaa myös Mirjam Lehtikanto Vaa-

san lyseon 100-vuotishistoriikissa, ks. Lehtikanto 1980, 173. 
470  Turja 1930, 145.  
471  Turja 1930, 145.  
472  Ojakangas 1998, 58–63.  
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Läksyn kuulostelu alkoi, mutta kukaan ei viitannut eikä vastauksia tullut. Eräs oppilas 
vahingossa, todellakin vahingossa, kolautti kenkänsä pulpetin sivuun. Moisesta taval-
lisesti seurasi karttakeppiä, myös koko luokalle, jos syyllistä ei löytynyt. Rangaistus 
oli kaksi tiukkaa iskua (jo ennalta tumpuilla ja pipoilla pehmustetuille) pehvoille. Nyt 
kuultiin vain kysymys, ”kuka kolisteli”, josta alkoi hirveä töminä, kun kukin oppi-
laista tömisti jaloillaan pulpettiaan. 473 

Kotikasvatuksessa ruumiinrangaistus katsottiinkin välttämättömäksi pitkälle 
1900-luvulle.474 Onkin luultavaa, että etenkin lieviksi miellettyihin ruumiinran-
gaistuksiin turvauduttiin myös koulussa niin kauan kuin lasten kotikuritus oli 
sallittua. Ruumiillisesta kurituksesta muotoutuikin varsinainen rangaistuskäy-
tänteiden sokea piste. Rajallisesta tutkimusmateriaalista johtuen ruumiinrangais-
tusten käytön yleisyyttä on kuitenkin hankala arvioida. Asian tarkempi tarkas-
telu jää myöhemmän tutkimuksen tehtäväksi.  

 
473  Niklas-Salminen 2009, 310.   
474  Harrikari 2004, 207; Hytönen et al. 2016, 87–88; Mattila 2013, 104; Ojakangas 1998, 61.  



Tässä luvussa perehdyn rangaistuskäytänteisiin oppilaiden kategorisoinnin kei-
nona. Kuten edellisessä luvussa osoitin, jo käytänteitä ensisijaisesti määrittänyt 
kurinalaistamisen tarve oli oppilaita kategorisoivaa, sillä se kohdistui ennen 
kaikkea poikiin. Tässä luvussa analysoin tarkemmin niitä merkityksiä, joita op-
pilaita ja opettajia määrittäneillä kategorioilla oli rangaistuskäytänteille. Pohdin, 
missä määrin kategoriat määrittivät paitsi oppilaiden käytöstä ja asemaa myös 
opettajien asemaa ja heidän oppilaiden käytöksestä tekemäänsä tulkintaa. Sa-
malla analysoin niitä mahdollisuuksia, joita rangaistuskäytänteet tarjosivat kate-
gorioiden edelleen tuottamiseen ja vahvistamiseen. Kiinnitän huomiota myös 
niihin risteämiin ja risteämien vaikutuksiin, joita kategoriat tuottivat oppilaiden 
kohdalla ristetessään.  

4.1 Näkymätön naissukupuoli 

Vastikään täydeksi tyttölyseoksi muuttuneessa Tampereen tyttökoulussa kuu-
dennella luokalla opiskelleen Liisin käytösarvosana laskettiin kahdeksaan syk-
syllä 1918. Koulun rangaistuskirjan mukaan Liisi oli ”harjoittanut petosta”, käyt-
täen ”apuneuvoja englannin kirjoituksessa”.475 Kuten edellisessä luvussa esitte-
lemäni Juusen tapaus, myös Liisin saama rangaistus edustaa tyypillistä rangais-
tuskirjamerkintää – tosin vain niiltä osin, kun rangaistuksen saajat olivat tyttöjä. 
Kuvaavaa on, että Liisi sai rangaistuksensa koulussa kieltenopettajana toimi-
neelta naispuoliselta opettaja Enkvistiltä. Tässä luvussa tarkastelen, mitkä seikat 
tekivät Liisin ja Enkvistin tapauksesta tyypillisen.476  

475 KA TTLA Ae:1 rangaistuspäiväkirjat, 25.10.1918. 
476 KA TTLA Ae:1 rangaistuspäiväkirjat, 25.10.1918. 

4 OPETTAJIA JA OPPILAITA MÄÄRITTÄNEIDEN 
KATEGORIOIDEN VAIKUTUKSISTA 
RANGAISTUSKÄYTÄNTEISIIN  
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Ikänsä puolesta 16-vuotiaana rangaistuksi tullut Liisi oli keskimääräistä 
naispuolista rangaistuksensaajaa hieman vanhempi. Rangaistuksia saaneet tytöt 
olivat keskimäärin 14-vuotiaita. Rangaistuksia saaneiden tyttöjen mediaani-ikä 
oli poikien vastaavaa hieman korkeampi, 14,3 vuotta. Tyypillisen rangaistuksen-
saajan Liisistä teki hänen luokka-asteensa, sillä tutkituissa kouluissa rangaistiin 
absoluuttisesti eniten juuri neljäsluokkalaisia tyttöjä. Heidän saamansa rangais-
tukset muodostivat 19 prosenttia kaikista tyttöjen saamista rangaistuksista.477 
Tyttöjen luokka-astetta ja rankaisemista muuttujina vertaavasta TAULUKOSTA 
13 voi havaita, ettei tytöille millään luokalla annettujen rangaistusten määrä ko-
rostunut siinä määrin kuin poikien kohdalla. Kuudesluokkalaisistakin vain viisi 
prosenttia tuli rangaistuiksi.478  

Taulukko 13  Tyttöjen eri luokilla saamien rangaistusten määrät.  

    Rangaistiin   Ei rangaistu   Yhteensä 
Luokat 1–3   164   9980   10144 
    (-2,9)***   (0,4)     
Luokat 4–5   139   5435   5574 
    (2,4)**   (-0,3)     
Luokat 6–9    80   3045   3125 
    (2,1)**   (-0,3)     
Yhteensä    383   18460   18843 

 

ꭓ² (2) = 19,128, P<0,001. Suluissa standardoidut residuaalit. Merkinnät ***, **, ja * viittaavat 
tilastolliseen riskiin 1 %:n, 5 %:n ja 10 %:n tasoilla. Lähde: Tutkittujen koulujen rangaistus-
kirjat sekä SVT, 9, Oppikoulut, 1905–1925.   

Myös tyttöjen rankaiseminen riippui luokka-asteesta (P<0,001). TAULUKKO 13 
osoittaa kuitenkin, että toisin kuin pojat tulivat tytöt todennäköisemmin rangais-
tuiksi ylemmillä luokilla. Erityisesti luokilla 1.–2.-opiskelleille tytöille annettiin 
vähän rangaistuksia. Rangaistuksetta selvinneiden tyttöjen määrä oli kullakin 
luokalla sellainen, kuin riippumattomuuden vallitessa voidaan olettaa TAU-
LUKKO 13.  

Siinä missä todennäköisyys tulla rangaistuksi laski poikien kohdalla korke-
ammilla luokka-asteilla, kävi tyttöjen kohdalla siis päinvastoin. Erot eri luokka 
asteilla olleiden tyttöjen rangaistumäärien välillä olivat kuitenkin pieniä ja käy-
tännössä hävisivät lukioluokille tultaessa. Yhdeksännellä luokalla olleita tyttöjä 
ei rangaistu lainkaan ja vain yksi kahdeksasluokkalainenkin sai rangaistuksen. 
Kuudennella, eli keskikoulun ylimmällä luokalla olleille tytöille annetut rangais-
tukset selittävätkin pitkälti koulujen ylimpien luokkien tyttöoppilaiden saamien 
rangaistusten määrää. Tämä ei kuitenkaan poista sitä seikkaa, että tytöt tulivat 
keskimääräistä todennäköisemmin rangaistuksi ylemmillä luokilla kuin pojat.479  

 
477  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.  
478  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat; SVT, 9, Oppikoulut. 1905–1925. 
479  Rangaistuksia ei annettu usein myöskään valmistavien luokkien tytöille, joista ran-

gaistuiksi tuli vain kolme (0,2 %). Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.  
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Luokka-asteella ei ollut myöskään merkittävää vaikutusta siihen, mistä tyt-
töjä rangaistiin.480 Kuten Liisin tapaus osoittaa, tytöt saivat rangaistuksia ennen 
kaikkea lunttaamisen tai vilpin kaltaisista teoista, josta heitä syytettiin 35 prosen-
tissa tapauksista. Lunttauksen lisäksi tytöt syyllistyivät verraten usein myös val-
lattomuuteen, laiskuuteen ja tottelemattomuuteen (TAULUKKO 14). 

Taulukko 14  Tyttöjen eri rikkeistä saamien rangaistusten määrät. 

Rike Määrä % 
Lunttaus 155 35,0 % 
Vallattomuus 72 16,3 % 
Laiskuus 44 9,9 % 
Tottelemattomuus  40 9,0 % 
Rikokset 16 3,6 % 
Koulun tai muun omaisuuden vahingoittami-
nen 5 1,1 % 

Tupakointi, juopottelu ja huono elämä 1 0,2 % 
Rästi 3 0,7 % 
Ei merkittyä syytä 107 24,2 % 
Yhteensä 443 100 % 

Lähde: Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.  

Vaikka koululuokka vaikutti poikien todennäköisyyteen tulla vallattomuudesta 
ja tottelemattomuudesta rangaistuksi, ei näin ollut tyttöjen kohdalla. Vallatto-
muudesta syytettiin suhteellisesti ja absoluuttisesti eniten toisella luokalla olleita 
tyttöjä, mutta seuraavaksi eniten siihen syyllistyivät viidennellä luokalla olleet 
tyttöoppilaat. Tottelemattomuuskaan ei ollut erityisesti tietyillä luokilla ja var-
sinkaan lukiossa opiskelleiden tyttöjen rike. Se muodosti suhteellisesti suurim-
man osuuden kuudennen luokan tyttöjen rikkeistä, mutta lukioluokkien tyttöjä 
siitä ei rangaistu lainkaan.481   

Tytöt näyttävät syyllistyneen vaihtelevasti myös laiskuuteen ja lunttauk-
seen. Muista rikkeistä poiketen lunttauksesta syytettiin kaikilla luokilla olleita 
tyttöjä valmistavat luokat mukaan luettuna. Huomionarvoista onkin, että muu-
ten niin kiltit tytöt syyllistyivät juuri vilppiin. Samalla se on ymmärrettävää, sillä 
vilpinteon houkutus oli epäilemättä kova ankarassa koulussa, jonka opetusme-
netelmät nojautuivat pitkälti ulkoa opetteluun ja oppilaan muistin testaami-
seen.482 Suhteutettuna oppilasmäärään vain kolme prosenttia tutkituissa kou-
luissa opiskelleista tytöistä tuli lunttauksesta rangaistuiksi. Poikia rangaistiin täs-
täkin rikkeestä huomattavasti todennäköisemmin. Heille lunttaamisesta annetut 
rangaistukset vastaavat 15 prosenttia heidän määrästään kouluissa.483 Lunttauk-

 
480  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.  
481  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.  
482  Ikonen 2011, 228; Salminen 2002, 63–64.    
483  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat; SVT, 9, Oppikoulut. 1905–1925. 
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sen voi todeta houkuttaneen oppilaita sukupuoleen katsomatta, vaikka menesty-
misen paineet näyttävät olleen pojilla kovemmat. Mahdollista on myös, etteivät 
tytöt jääneet teostaan niin usein kiinni tai heidän käytöstään ei vain tulkittu vil-
pilliseksi.  

Pelkkiä absoluuttisia lukuja vertailemalla kaikki tässä tutkimuksessa käy-
tetyt rikekategoriat näyttävätkin poikamaisilta, sillä poikia syytettiin kaikkiin ri-
kekategorioihin lukeutuneista teoista tyttöjä useammin. Tätä havainnollistaa tyt-
töjen ja poikien erilaisista riketyypeistä saamien rangaistusten absoluuttisia mää-
riä tarkasteleva KUVIO 12. 

Kuvio 12  Tyttöjen ja poikien eri rikkeiden vuoksi saamien rangaistusten määrät 
(N=9663). 

 

KTMOV = koulun tai muun omaisuuden vahingoittaminen, TJJHE = Tupakointi, juopot-
telu ja huono elämä. Lähde: Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.  

Alaluokilla opiskelleista pojista piirtyykin entistä vallattomampi kuva, kun hei-
dän saamiaan rangaistusmääriä verrataan tytöille annettujen rangaistusten mää-
riin. Tyttöjen saamien rangaistusten määrä oli lähes marginaalinen verrattuna 
pojille annettuihin rangaistuksiin. Tytöt tulivat poikia huomattavasti harvemmin 
myös toistamiseen rangaistuiksi. Niistä 331 tytöstä, jotka saivat rangaistuksia, 83 
prosenttia tuli rangaistuksi vain kerran: tämä päti myös vilpistä rangaistun Liisin 
kohdalla.484 

Rangaistuksen saamisen todennäköisyys riippui tyttöjenkin kohdalla myös 
koulusta. Enemmistö tytöille annetuista rangaistuksista kirjattiin tyttökouluissa, 
joissa annettujen rangaistusten kokonaismäärä oli 260. Liisin asema tyttökoulun 
oppilaana lisäsikin hänen tapauksensa tyypillisyyttä. Tyttökoulujen välilläkin oli 
eroja annettujen rangaistusten määrässä ja oppilaiden todennäköisyydessä tulla 
rangaistuiksi. Tyttökouluissa annetuista rangaistuksista 174 eli selvä enemmistö 

 
484  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.  
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merkittiin Tampereen suomalaisen tyttökoulun rangaistuskirjaan, kun Helsingin 
ruotsalaisessa tyttökoulussa annettiin vain 86 rangaistusta. Siinä missä Tampe-
reen suomalaisen tyttökoulun oppilaista kahdeksan prosenttia tuli vähintään 
kerran rangaistuiksi, rangaistiin Flicklyceet i Helsingfors -koulussa, joka oli tut-
kituista kouluista suurin miltei 2500 oppilaallaan, vain kahta prosenttia oppi-
laista.485 

Yhteiskoulujen välillä on havaittavissa vieläkin suurempia eroja. Niissä ty-
töille annettujen rangaistusten yhteismäärä oli 183, joista 165 kirjattiin Läroverket 
för gossar och flickor –koulussa. Vaasan ruotsalaisessa yhteiskoulussa kirjattiin 
vain 18 tytöille annettua rangaistusta. Siinä missä Läroverket for gossar och 
flickorissa opiskelleista reilusta 700 tytöstä rangaistuksi tuli 14 prosenttia, annet-
tiin rangaistuksia vain kolmelle prosentille Vasa svenska samskolanin tyttöoppi-
laista. Helsinkiläisen yhteiskoulun rangaistuskäytänteitä voi muutoinkin pitää 
keskimääräistä tasa-arvoisempina. Siinä missä tyttöjen saamat rangaistukset 
muodostivat vain viisi prosenttia koko aineiston rangaistuksista, oli niiden osuus 
20 prosenttia Läroverket för gossar och flickorissa kirjatuista rangaistuksista. Ty-
töille Vasa svenska samskolanissa kirjattujen rangaistusten osuus (7 %) oli sen 
sijaan lähempänä koko aineiston osuutta.486  

Tyttöjä ei kuitenkaan rangaistu missään koulussa siinä määrin kuin poikia. 
Rangaistukset tähtäsivätkin poikien kurinalaistamiseen jo koululaissa, joka salli 
huomattavasti laajemman rangaistuskaaren poikakouluissa. Paradoksaalista sen 
sijaan on, että rangaistuksesta muodostui sellainen ”ultima ratio”, josta aikakau-
den kasvatusajattelijat puhuivat, erityisesti tyttöjen kohdalla. Niin koululain 
kuin tutkituissa kouluissa toteutuneiden rangaistuskäytänteiden perusteella 
näyttää selvälle, että kurin ja järjestyksen korostaminen liittyi heidänkin teksteis-
sään erityisesti poikien kurinalaistamiseen. Tyttöjen kurinalaistamista ei erikseen 
vaadittu tai toteutettu missään. Menneisyydessä kirjoitettujen kasvatusfilosofis-
ten tekstien on aiemminkin todettu koskeneen pääasiassa poikia.487 Kokonaan 
toinen kysymys on, missä määrin rangaistuskäytänteet itsessään selittävät tyttö-
jen ja poikien erilaista kohtelua ja mikä selitysvoima sukupuoliin liitetyillä ste-
reotypioilla ja ihanteilla oli. Tyttöjen tulikin olla kilttejä ja hiljaisia, siinä missä 
pojilta odotettiin villimpää käytöstä.488 Pohdin ilmiötä tarkemmin seuraavassa 
luvussa.  

Petollisuudesta rangaistun Liisin tapauksesta tyypillisen teki edellä mainit-
tujen seikkojen lisäksi myös hänen saamansa rangaistus. Kuten TAULUKKO 15 

 
485  KA SFIHA Ac:1 straffjournal; KA TTLA Ae:1 rangaistuspäiväkirjat; SVT, 9, Oppikou-

lut. 1905–1925. 
486  KA VSSA Ab:1 straffjournal; HKA LFGOFA Ab:1 ja Ab:2 straffjournal; SVT, 9, Oppi-

koulut. 1905–1925. 
487  Naskali 2010, 281–282.  
488  Tyttöihin ja poikiin liietyt normit ja stereotypiat kietotuivat edelleen niihin normei-

hin ja stereotypioihin, jotka määrittivät naisia ja miehiä. Ks. esim. Hakala 2011, 104–
106; Häggman 1994, 182–190; Markkola 2002, 287–288; Markkola 2014; Männistö 
2003, 71–81; Ollila 1993, 56–62; Sulkunen 1989, 80–81; Tjeder 2002, 57–63; Tuomaala 
2004, 79; Tuomaala 2011, 64–68; Tosh 1999, 1–8; Uimonen 1999, 105–107; Valtonen 
2004.    
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osoittaa, muodosti käytös- tai huolellisuusarvosanan alennus 33 prosenttia ja 
suurimman yksittäisen osuuden tyttöjen saamista rangaistuksista.  

Taulukko 15  Tyttöjen saamien erilaisten rangaistusten määrät. 

Rangaistus Määrä % 
Alennettu käytös- /huolellisuusnumero 147 33,2 % 
Jälki-istunto 99 22,3 % 
Varoitus 96 21,7 % 
Määräaikainen erotus 14 3,2 % 
Kehotus lähteä koulusta 5 1,1 % 
Ankara varoitus 4 0,9 % 
Erotus 1 0,2 % 
Rangaistus peruttu 2 0,5 % 
Muu rangaistus 7 1,6 % 
Ei mainittu 68 15,3 % 
Yhteensä 443 100 % 

Lähde: Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.  

Arvosanan laskua ei kuitenkaan luettu rangaistuskirjaan merkittäväksi rangais-
tukseksi muualla kuin tyttökouluissa. On luultavaa, että käytös- ja huolellisuus-
arvosanoja laskettiin muissakin kouluissa rikkeitä tehneiltä oppilailta. Koulujen 
opettajankokousten pöytäkirjat antavat viitteitä, että tapa oli käytössä laajalti.489 
Huomiota selittänevät erilaiset merkintätavat sekä se, että tyttökouluissa sallit-
tujen rangaistuksen määrä oli muihin koulumuotoihin verrattuna suppea. Käy-
tös- tai huolellisuusarvosanan lasku toi tyttökoulujen rangaistusrepertuaariin 
yhden keinon lisää.  

On samalla kuvaavaa, että käytös- ja huolellisuusarvosanan lasku koettiin 
rangaistukseksi nimenomaan tyttöjen kohdalla. Pehmeämmän, ei oppilaaseen 
millään tavalla ruumiillisesti kajoavan tai hänen kehonsa liikkeitä rajoittavan 
rangaistuksen ajateltiin todennäköisesti tehoavan luonteeltaan taipuisammiksi 
koettujen tyttöjen kohdalla paremmin kuin kovaluontoisemmiksi miellettyjen 
poikien. Aikakaudella vallitsi muutenkin vahvana käsitys siitä, että tyttöjä luon-
taisesti karaistuneemmiksi mielletyt pojat tarvitsevat kovempia rangaistuksia, 
jotta heidän epätoivottua käytöstään voitaisiin muuttaa.490 Ajatus on näkyvillä 
myös vuoden 1872 koulujärjestyksessä, joka määräsi, että huonosti käyttäyty-
nyttä tyttökoulun oppilasta tuli rangaista mahdollisimman hellävaroin häntä no-
laamatta.491 Pelkkää käytösarvosanan laskua tuskin pidettiin poikien kohdalla 
riittävänä rangaistuksena. Samalla jälki-istuntoon joutuneiden tai muutoin ran-

 
489  Tutkittujen koulujen opettajankokousten pöytäkirjat. Ks. myös Puranen 2015, 91–92.    
490  Ks. esim. Jauhiainen 2009.  
491  Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokous 26/1872, § 47. 
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gaistuiksi tulleiden poikien huonolla käytöksellä oli vieläkin kovemmat seuraa-
mukset, kun heidän arvosanansa tehtyjen rikkeiden ja niistä saatujen rangaistus-
ten myötä laskivat.  

Mikään yksittäinen rangaistusmuoto ei myöskään selittänyt niin suurta 
osaa tyttöjen saamista rangaistuksista kuin jälki-istunto pojille annetuista.492 Seu-
raavaksi todennäköisimmin tyttöjä rangaistiin jälki-istunnolla (22 %) ja varoituk-
silla (22 %). Jälki-istunto ei siis ollut yksinomaan poikien kohdalla käytetty ran-
gaistusmuoto, vaikka siihen turvauduttiin tyttöjen kohdalla selvästi harvemmin. 
Todennäköisimmillään tyttöoppilaat tulivat jälki-istunnolla rangaistuksi yhteis-
kouluissa. Tyttökoulujen rangaistuskirjoihin jälki-istuntoa merkittiin vasta vuo-
desta 1911 eteenpäin ja senkin jälkeen vain harvoin, yhteensä 17 kertaa.493 

Vilpistä rangaistua Liisiä voi joka tapauksessa pitää tyypillisenä naispuoli-
sena rangaistuksensaajana ja Liisin tapausta tyypillisenä tyttöjä koskevana ran-
gaistustapauksena. Liisin tapauksen tyypillisyyttä edelleen lisäsi rangaistuksen 
antajana toiminut naispuolinen opettaja Enkvist. Liisi ei kuitenkaan vastaavasti 
lisännyt Enkvistin tyypillisyyttä naispuolisena rangaistuksenantajana. Myös 
naisopettajat rankaisivat ennen kaikkea poikia.  

Kuten luvussa 3.2 kävi ilmi, toimi enemmistö rangaistuksia antaneista opet-
tajista kieltenopettajina. Tilanne oli näiltä osin sama opettajan sukupuolesta riip-
pumatta. Myös Enkvistin oli kieltenopettaja. Lisäksi hän oli rangaistusta antaes-
saan toiminut alalla alle kymmenen vuotta. Tähän virkaikäryhmään kuuluneet 
antoivat 31 prosenttia eli suurimman yksittäisen osuuden niistä naisten anta-
mista rangaistuksista, joissa rangaistuksenantajan virkaikä on tiedossa.494  

 
  

 
492  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat. Tyttöjä koskeneista rangaistustapauksista ran-

gaistus jäi kuitenkin epäselväksi 15 prosentissa. Poikien kohdalla rangaistus jäi epä-
selväksi neljässä prosentissa tapauksista. Ks. tutkittujen koulujen rangaistuskirjat. 

493  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat. Huomionarvoista on, että Tampereen suoma-
laisessa tyttökoulussa jälki-istuntoa määrättiin vasta sen jälkeen, kun koulusta tuli 
tyttölyseo vuonna 1918. Voi siis olla, että koulussa alettiin ainakin osittain soveltaa 
lyseoita koskenutta lainsäädäntöä muutoksen jälkeen. Tämä ei kuitenkaan päde Hel-
singin ruotsalaisen tyttökoulun kohdalla, joka muuttui tyttölyseoksi vasta vuonna 
1919. Koulun rangaistuskirjan perusteella jälki-istunto oli käytössä siellä jo vuonna 
1911. Ks. tyttökoulujen muuttumisesta tyttölyseoiksi esim. Ketonen 1977 ja 1980; Le-
vas 1933.  

494  Rangaistuksen antaneen naisen urapituus on tiedossa 865 tapauksessa, joista 272 an-
toi alle 10 vuotta opettajantöitä tehnyt naisopettaja. Tutkittujen koulujen rangaistus-
kirjat ja opettajamatrikkelit.  
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Kuvio 13  Naisopettajien eri uravaiheissa antamien rangaistusten (N=865) keskimäärät 

per opettaja (N=52). 

 

Lähde: Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat ja opettajamatrikkelit.  

KUVIO 13 osoittaa kuitenkin, että rangaistuksia antaneista naisopettajista suh-
teessa eniten niitä kirjasivat yli 31 vuotta opettajantöitä tehneet. Myös naisopet-
tajien kohdalla ilmiötä selittää pitkän uran omanneiden vähäinen määrä. Ran-
gaistuksia antaneista naisista vain yhdeksän oli toiminut opettajana 31–40 vuotta 
ja ainoastaan kaksi yli neljäkymmentä vuotta. Tampereen reaalilyseossa opetta-
neen Fanny Björnströmin antamat 104 rangaistusta selittävät 41 prosenttia kai-
kista virkaikäryhmään 31–40 vuotta kuuluneiden naisten antamista rangaistuk-
sista. Pitkän uran tehneisiin naisopettajiin lukeutui myös Läroverket för gossar 
och flickor -koulun johtaja Hanna Kullhem, joka antoi 84 niistä 85 rangaistuksesta, 
joissa rangaistuksen antaja oli yli 40 vuotta opetusalalla ollut nainen.495 Rangais-
tuksia antaneista naisista erottuu ainoastaan 11–20 vuotta alalla olleiden ryhmä, 
joka antoi poikkeuksellisen vähän rangaistuksia (KUVIO 13). Hyödyntämäni ai-
neiston perusteella on kuitenkin hankala arvioida, mikä ilmiötä selittää.  

Liisin tapauksen tyypillisyyttä ei siis vähentänyt rangaistuksen antajana 
toiminut opettaja Enkvist, jota voi pitää hyvänä esimerkkinä naispuolisesta ran-
gaistuksenantajasta. Liisi itse oli tyttökoulun oppilas ja vaikka hän oli keskimää-
räistä naispuolista rikkeentekijää vanhempi, oli hän rangaistuksen saadessaan 
luokalla, jolla olleet tyttöoppilaat saivat suurimman yksittäisen osuuden tytöille 
annetuista rangaistuksista. Lisäksi Liisiä rangaistiin rangaistuksella, johon tyttö-
jen kohdalla turvauduttiin eniten ja rangaistus tuli rikkeestä, johon tytöt rangais-
tuskirjojen mukaan yleisimmillään syyllistyivät.  

Vaikka Liisiä huonosta käytösestä rangaistiin ja tytöt rikkeisiin siis syyllis-
tyivät, vaikuttavat he huomattavan kilteiltä poikiin verrattuna eivätkä ylipäätään 
näy rangaistuskirjoissa siinä määrin kuin pojat. Tämä pätee myös rangaistuksia 

 
495  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.  
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antaneiden naisopettajien kohdalla, sillä rangaistusten antamisesta muodostui 
etenkin miesten tehtävä. 496  Koulujen rangaistuskäytänteet kertovatkin paljon 
enemmän siitä, millaiseksi miessukupuoli koettiin, naisten ja tyttöjen jäädessä 
jopa näkymättömiksi. Seuraavassa luvussa tarkastelen, millaiset seikat käytän-
teiden voimakasta sukupuolittuneisuutta selittävät.  

4.2 Mies- ja naiskansalaisuuden ihanteet 
sekä rangaistuskäytänteet 

Tutkimieni koulujen rangaistuskäytänteitä määritti erityisesti oppilaan suku-
puoli. Sukupuoli vaikutti paitsi siihen, miten oppilasta rangaistiin, määritti se 
myös sitä miksi ja kuinka usein rangaistuksia oppilaalle kirjattiin. Samalla ran-
gaistukset loivat mahdollisuuden edelleen tuottaa ja vahvistaa kategorioi-
hin ’tyttö’ ja ’poika’ liittyneitä käsityksiä. Oppilaan sukupuolella olikin erittäin 
voimakas koulujen arjessa toteutuneita rangaistuskäytänteitä määrittänyt vaiku-
tus, jonka voi havaita jo rangaistuskäytänteitä säädellyttä koululakia tarkastelta-
essa. Edelleen vastausta vailla oleva kysymys kuitenkin on, miksi sukupuoli oli 
näin merkityksellinen. Pohdin kysymystä seuraavaksi. 

On selvää, että 1900-luvun alussa miesten ja naisten elämää määrittäneet 
erilaiset yhteiskunnalliset roolit selittävät pitkälti tyttöjen ja poikien toisistaan 
poikkeavaa kohtelua. Siinä missä poikia kasvatettiin kodin ulkopuolelle julki-
seen rooliin vastaamaan yhteiskunnallisista asioista, odotti tyttöjä asema äitinä ja 
kodin hengettärenä. Vaikka naisten rooli kodin ulkopuolella kasvoi esimerkiksi 
äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden myötä, määritti sitäkin ajatus naisten vah-
vasta hoivavietistä. Naisille julkisessa sfäärissä varatut asemat liittyivät kasva-
tus- ja sosiaalialaan, siinä missä miehet vastasivat taloudesta ja muista yhteiskun-
nallisesti merkittävämmiksi koetuista asioista. Yhteiskunnan näkökulmasta mie-
hen asema oli selvästi merkityksellisempi, sillä hän pystyi suoremmin vaikutta-
maan yhteiskunnalliseen kehitykseen ja oloihin. Nainen oli merkityksellinen en-
nen kaikkea tulevan sukupolven kasvattajana ja yhteiskunnallisena äitinä, jossa 
roolissa saattoi vaikuttaa selvästi epäsuoremmilla keinoilla. Tulevien päättäjien 
kurinalaistamisen tarve oli erityisen suuri, mikä näkyy pojille annettujen rangais-
tusten moninkertaisena määränä tytöille annettuihin rangaistuksiin verrat-
tuna.497   

Samalla jyrkän binäärinen sukupuolten välinen yhteiskunnallinen roolijako 
normitti kategorioihin ’mies’ ja ’nainen’ laskettavissa olleita yksilöitä määrittäen 

496

497

Huomionarvoista on, että miesten kirjaamat rangaistukset muodostivat huomatta-
vasi suuremman osuuden myös tytöille annetuista rangaistuksista kuin naisten kir-
jaamat pojille annetuista, mikä edelleen alleviivaa sitä, että rangaistusten 
antaminen koettiin miehille sopivaksi tehtäväksi. Ks. TAULUKKO 12 sivulla 100.  
Elomäki 2011; Hakala 2011; Koivunen 1999; Markkola 2002, 29–33; Nevala 2002; Ol-
lila 1993, 141–149; Siironen 2011, 108–109; Sulamaa 2009, 29–32; Sulkunen 1989, 83–
84, 102–104; Valtonen 2004, 58–59.  
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sitä, millaisia ominaisuuksia heillä ajateltiin olevan jo nuoresta pitäen. Sekä tyt-
töihin että poikiin kohdistui erilaisia odotuksia ja oletuksia liittyen paitsi heidän 
ulkoiseen olemukseensa myös tapaan olla, elehtiä ja ilmentää itseään. Tarvetta 
nimenomaan poikien kurinalaistamiseen vahvistivat ne poikiin ja erityiseen poi-
kaikään liitetyt normit ja stereotypiat, joissa pojat esitettiin villeinä ja vallatto-
mina, jopa riehakkaina olentoina luonnostaan. Poikien tulikin olla vilkkaita ja 
aina liikkeessä, sillä tällaisen käytöksen ajateltiin kuuluvan olennaisesti poikana 
olemiseen ja tulevan pojilta luonnostaan.498 

Niin poikien saamien rangaistusten määrät, rangaistuksen arvoiseksi kat-
sotut teot kuin itse rangaistuksetkin vaihtelivat kuitenkin sen mukaan, millä 
luokka-asteella oleva ja minkä ikäinen poika oli kyseessä. Syitä siihen, että erityi-
sesti alaluokilla olleita, kouluissa opiskelleista pojista nuorimpia rangaistiin val-
lattomuuden kaltaisista epäjärjestykseen ja vilkkauteen viittaavista rikkeistä voi-
daan etsiä nuoriin poikiin ja poikamaisuuteen liitetyistä oletuksista. Erityisesti 
nuorten, alle 15-vuotiaiden poikien ajateltiin ilmentävän villeyttä ja vilkkautta, 
jopa eläimellistä riehakkuutta luonnostaan.499  

Oletuksiin vilkkaista ja villeistä pojista vaikuttivat niin arkikäsitykset kuin 
aikakaudella vaikuttaneiden varhaisten kasvatus- ja muiden tieteilijöiden näke-
mykset asiasta. Pojan erityinen ”luonto” herätti paljon keskustelua myös heidän 
piirissään. Suomessa aihetta pohtinut Aksel Rosenqvist lähestyi sitä yhdysvalta-
laisen psykologi G. Stanley Hallin 1890-luvulla esittämien näkemysten pohjalta. 
Hallin mukaan pojat kävivät kehityksessään läpi ihmiskunnan varhaisemmat 
vaiheet, jotka näkyivät myös heidän käytöksessään ja mieltymyksissään. Hall 
liitti ihmiskunnan ”villin” ja ”barbaarisen” vaiheen erityisesti poikaikään, joka 
Hallin mukaan päättyi pojan tullessa murrosikään ja muuttuessa nuorukaiseksi, 
viimeistään 14–15-vuotiaana. Rosenqvist ei tukeutunut tällaiseen rekapitulaatio-
teoriaan500 siinä määrin kuin Hall, mutta erotti poikaiän omaksi ikävaiheekseen 
erilleen pojan elämän myöhemmistä vaiheista. Poikaikäteorioita tuntuivat tuke-
van muiden muassa poikien leikit, joiden arkikokemuksenkin perusteella ajatel-
tiin sisältävän paljon liikkumista sekä erilaisten asioiden heittelyä ja juoksentelua. 
Myös poikien oletettu luontainen kiinnostus kalastusta ja metsästystä kohtaan, 
jotka tekemisenä liitettiin erityisesti ”villeihin”, tuntuivat tukevan näkemystä.501  

Oppikoulunsa vasta aloittaneet, 9–13-vuotiaat pojat elivät nimenomaan vil-
liksi ja riehakkaaksi ajateltua poikaikävaihetta. Heidät nähtiin vallattomampina 
verrattuna vanhempiin koulutovereihinsa, stereotyyppisesti rauhallisiksi ja alis-

 
498  Julkunen 2018. Ks. poikien roolista ja tavasta nähdä heidät erityisesti Yhdysvalloissa 

esim. Kidd 2004, Grant 2014, Bederman 1995.  
499  Julkunen 2018, 58–62.  
500  Hallin ajatteluun vaikutti biologi Ernest Haeckelin ensimmäisenä esittämä rekapitu-

laatioteoria, jonka mukaan ihmiskunnan ja suvun varhaisemmat vaiheet olivat läsnä 
lapsen kehityksessä. Rekapitulaatioteoriaan nojattiin myös esimerkiksi rotuoppeja 
puolustettaessa. Ks. esim. Bederman 1995, Grant 2014; Julkunen 2018; Kidd 2004. Si-
nikka Aapolan mukaan teoria ei ollut Rosenqvistille niin merkityksellinen, Aapola 
2003, 90.  

501  Aapola 1999, 37–45, 95–101; Aapola 2003, 90–94; Julkunen 2018, 58–62. Poikaiästä ja 
G. Stanley Hallin ajattelusta ks. myös Bederman, 1995, 77–120; Grant 2006; Grant 
2014, 38–39; Kidd 2004.  
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tuviksi koetuista tytöistä puhumattakaan. 1900-luvun alussa liikkuminen ja ää-
nekkyys, toisin sanoen vilkkaus ja vallattomuus olivat tämän ikäisille pojille sal-
littuja ja jopa heiltä vaadittuja piirteitä. Rauhallisemmat, mukautuvammat ja vä-
hemmän äänekkäät pojat saatettiin sen sijaan kokea vääränlaisiksi ja jopa epä-
normaaleiksi, ei välttämättä ”todellisiksi” pojiksi ollenkaan.502  

Yhteiskuntaa leikanneet näkemykset vetäytyvämpien poikien vääränlai-
suudesta liittyivät paitsi aikakaudella käytyyn rajanvetoon naisten ja miesten vä-
lisestä roolijaosta, myös käsityksiin heteroseksuaalisuuden normaaliudesta. 
Hemmottelun ja kurin puutteen uskottiin lisäävän itsetyydytyksen riskiä, jonka 
pelättiin puolestaan johtavan homoseksuaalisuuteen. Pelkoa määritti myös 
sääty-yhteiskunnan romahtaminen ja keskiryhmien voimistuminen, sillä vallit-
sevasta ihanteesta poikennut, liian pehmeäksi koettu tai dekadentti maskuliini-
suuden muoto liitettiin erityisesti ylempiin yhteiskuntaryhmiin. Vääränlaiseksi 
koetun salonkikasvatuksen ajateltiin tekevän myös keskiluokkaisista pojista liian 
feminiinisiä eikä sen uskottu karaisevan poikia tarpeeksi.503  

Täyttääkseen normit poikien tulikin käytöksellään ja olemuksellaan ilmen-
tää villin ja riehakkaan, ”oikeanlaisen” pojan ominaisuuksia. Ei ole ihme, että po-
jat myös toimivat vallattoman pojan omaisesti myös koulussa. Toimimalla val-
lattomasti he ilmensivät itseään siten kuin heidän oletettiinkin ilmentävän. Ku-
vaavaa on, että toisten poikien tekemiä rikkeitä ihailtiin myös tutkituissa kou-
luissa.504 Vaikka pojat loivat villin pojan normia keskinäisessä kanssakäymises-
sään leikkimällä poikien leikkejä, se oli hyväksytty, tuettu ja osaltaan vahvistettu 
myös aikuisten, niin poikien vanhempien ja lähipiirin kuin heidän elämäänsä tar-
kastelleiden, eri aloja edustaneiden ammattilaisten puolesta.505  

Onkin paradoksaalista, että niin positiivisena kuin poikien villeys koettiin-
kin, oli se kasvatuksen avulla kuitenkin nujerrettava ja kurinalaistettava. Tämä 
näkyy alaluokkien pojille erilaisten vallattomuuden osoitusten, mutta myös mui-
den syiden vuoksi annettujen rangaistusten korkeana määränä. Sillä paitsi val-
lattomuudesta, myös muista rikkeistä annetut lukuisat rangaistukset luovat ku-

 
502  Julkunen 2018. Pojat koettiin ongelmaksi laajalti länsimaissa. Esimerkiksi Yhdysval-

loissa heräsi viimeistään 1920-luvulla pelko siitä, että äidit kasvattavat poikiaan liian 
lempeällä otteella ja tuottavat vain mammanpoikia tai nynnyjä eivätkä oikeanlaisia 
riehakkaita poikia. Poikaongelma aiheutti huolta niin poikien vanhemmissa kuin 
kasvatuksen ammattilaisissakin, jotka kävivät keskustelua siitä millä keinoilla ”todel-
lisia” maskuliinisia miehiä kannattaisi tuottaa. Grant 2006.  

503  Grant 2006; Julkunen 2018; Järvelä 2013, 42–43; Meinander 1994, 216–222. Huoli po-
jista ja heidän poikamaisuudestaan yletettiin vuosisadan taitteessa lisäksi koskemaan 
yhä nuorempia ja nuorempana sukupuolitettuja poikia, ja poikaiän alaraja alkoi las-
kea. Seikka kuvaa osuvasti poikaiän kulttuurisesti tuotettua luonnetta. Housujen 
käyttö, joka merkitsi poikaiän alkua, alkoi 1800–1900-lukujen vaihteen myötä yhä 
nuorempana. Siinä missä pojat olivat siirtyneet housujen käyttöön vielä 1800-luvulla 
noin viiden tai seitsemän vuoden iässä, alettiin jo kaksi tai kolmevuotiaita poikia pu-
kea housuihin vuosisadan vaihteen jälkeen. Lapsuuden sukupuolittamisen ikäraja 
aleni edelleen vuosisadan kuluessa, kunnes vastasyntyneetkin puettiin vaaleansini-
seen, tai -punaiseen, sukupuolen erottamisen merkiksi. Samalla sukupuolesta tuli 
yhä merkityksellisempi lapsuuden määrittäjä. Ks. esim. Grant 2006. 

504  Koskimies 1930, 129–130.  
505  Ks. Grant 2006; Julkunen 2018. 
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vaa villeistä nuorista pojista. Esimerkiksi tässä tutkimuksessa rikekategori-
aan ’tappelu’ koodaamistani teoista syytettiin yksinomaan poikia, joista 82 pro-
senttia opiskeli alimmilla kolmella oppikoululuokalla.506 Suomessa poikaiästä ja 
poikaerityisestä kasvatuksesta kirjoittaneen Sulo Salmensaaren mukaan poikien 
villeyteen liittyi olennaisesti tietty tappelunhalu ja väkivaltaisuus, joita Salmen-
saaren mukaan ei pitänyt kasvatuksella kokonaan suitsia.507  

Poikien villeys herätti myös huolta, sillä väärin purkautuessaan sen ajatel-
tiin johtavan ”sakkiutumiseen” ja muihin negatiivisiksi koettuihin ja yhteiskun-
nalle uhaksi nähtyihin ilmiöihin. Huoli kumuloitui erityisessä poikakysymyk-
sessä, jota määritti myös yhteiskunnallinen asema, sillä etenkin työläispojat näh-
tiin yhteiskunnan kannalta arveluttavina. Kuitenkin myös korkeammasta yhteis-
kunnallisesta asemasta tulleet pojat saatettiin kokea ongelmallisiksi väärän-
laiseksi tulkitun ja oletusarvoisesti liian lempeän kasvatuksensa vuoksi.508  

Alaluokkien pojille annettuja lukuisia rangaistuksia selittääkin ennen kaik-
kea se, että vaikka villeys poikaikään kuuluikin, ei aikuisten miesten tullut sitä 
ilmentää. Miesten tuli päinvastoin olla kaikin puolin kurinalaisia ja itsensä hillit-
seviä kansalaisia, jotka noudattivat lakia ja olivat kuuliaisia esivallalleen. Tämä 
piti paikkansa etenkin sen maskuliinisuuden muodon kanssa, joka oli vahvistu-
nut 1800-luvulta alkaen ja jonka erityisesti voimistuva porvaristo omaksui itsel-
leen.509 Samainen nouseva porvaristo arvomaailmoineen määritti pitkälti myös 
suomalaista oppikoululaitosta.510 

Vaikka ’pojat on poikia’ -ajattelu oli yleisesti tunnettua ja hyväksyttävää, 
olivat sen tuottamat normit ja stereotypiat ristiriidassa niiden virallisempien, yh-
teiskuntaa laajalti leikanneiden ja oppikoulua pitkälti määritelleiden porvarillis-
ten arvojen kanssa, jotka alleviivasivat miehisen kurinalaisuuden tärkeyttä. Vain 
itsensä hillitsevä ja hallitseva mies saattoi hallita muita, niin alaisiaan kuin per-
hettäänkin. Lisäksi korostettu kurinalaisuus erotti keskiluokkaisen maskuliini-
suuden muista, sen kanssa hegemonisesta asemasta kilpailevista maskuliinisuu-

 
506  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.  
507  Julkunen 2018, 58–62. Salmensaaren ja muiden 1900-luvun alkuvuosikymmeninä poi-

katyöstä kirjoittaneiden ajatukset kuitenkin lähinnä kritisoivat oppikoulukasvatusta 
eivätkä välttämättä juuri läpäisseet sitä. Poika- tai lapsierityisen kasvatuksen idea 
omaksuttiin kouluissa vasta myöhemmin. Samalla on selvää, että myös oppikoulu-
kasvatus pohjautui ajatukselle pojan erityisestä kurinalaistamisen tarpeesta. Oppi-
koulujen armeijamainen kuri tähtäsi nimenomaan poikien siveellisyyteen taivuttami-
seen, ja sillä pyrittiin tuottamaan oikeanlaisen maskuliinisuuden omaksuneita mie-
hiä. Salmensaren ja muiden poikatyöstä kirjoittaneiden ajatukset kuvaatkin laajem-
min sitä, kuinka sukupuolet tutkitulla ajalla nähtiin. Ks. poikakasvatuksesta ja suku-
puoliin liitetyistä merkityksistä esim. Ahlbäck 2010; Jauhiainen 2009; Julkunen 2018; 
Meinander 1994. Koulumaailmassa ajatukset poikien villeydestä kietoutuivat lisäksi 
edelleen näkemyksiin tottelemattomuutena ilmenevästä perisynnistä, joka tuli kasva-
tuksella nujertaa pikemminkin kuin jalostaa. Aikakauden ihmiskuvasta ks. esim. Oja-
kangas 1998, 70–93. Poikakasvatuksesta ks. myös Julkunen tulossa 2021. 

508  Ks. esim. Bederman 1995, 77–169; Grant 2014; Julkunen 2018; Kidd 2004; Nevala-
Nurmi 2014, 237–243; Parille 2009; Putney 2003, 99–126.  

509  Ahlbäck 2014, 214–220; Meinander 1994; Mosse 1996, 40–55; Putney 2003, 11–44; 
Tjeder 2002; Tosh 1999.   

510  Meinander 1994; Ikonen 2011.  
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den muodoista. Kilpailu hegemonisesta asemasta näkyi myös poikakasvatuk-
sesta käydyssä keskustelussa ilmenevänä työväen- ja yläluokkaisen maskuliini-
suuden toiseuttamisena.511  

Miehiksi kasvavien oppikoulupoikien kurinalaistaminen olikin erityisen 
tärkeää, sillä he tulivat myöhemmässä elämässään edustamaan juuri sitä porva-
rillista maskuliinisuutta, joka kurinalaisuuden keskeisyyttä korosti. Vastaavasti 
kuin armeijasta muotoutui koulusta paikka tämän kurinalaistamisen toteuttami-
seen, olihan koulutusta muutoinkin pitkään pidetty keskeisimpänä keinona poi-
kien sosiaalistamiseen ja totuttamiseen miehiseen, julkiseen maailmaan. Oppi-
koulu oli miesten ja poikien paikka, jonka perinteisimmässä homososiaalisessa 
ympäristössä opiskeltiin paitsi kulloisiakin oppisisältöjä myös niitä tapoja ja tai-
toja, joita miesten maailmassa tarvittiin.512  

Ristiriitaa virallisten ja epävirallisten normien välillä kuvaa myös koulujen 
suhtautuminen juopotteluun ja tupakointiin. Kuten vallattomuus myös ne olivat 
tekoja, joita yhteisö ja suullinen perinne miehiltä ja pojilta perinteisesti hyväksyi 
ja joita heiltä jopa odotettiin, mutta jotka yhteiskuntaa virallisemmin määrittä-
neet ideologiat kielsivät asettamiensa normien vastaisina. Kenties aiempaakin 
pahemmassa ristiriidassa ne olivat 1800-luvun myötä voimistuneen porvarillisen 
arvomaailman kanssa. Oppikoulusta ja sen arvomaailmasta aiheutui siis kon-
flikti niiden kirjoittamattomien ja toisaalta kirjallisten, virallisten ja ylhäältä an-
nettujen normien ja vaatimusten välille, jotka poikia ja miehiä määrittivät.513  

Poikia ja poikana olemista määrittänyt virallisten ja epävirallisten arvojen 
ristiriita kuvaa myös sen roolin ahtautta, jossa kategoriaan ’poika’ laskettavissa 
olleet yksilöt elivät. Tässä tutkimuksessa käytettävä aineisto ei mahdollista sen 
tarkastelua, kuinka villin pojan normin vastaisesti eli rauhallisesta ja alistuneesti 
käyttäytyneitä poikia kohdeltiin mutta on selvää, että käyttäytyminen normin-
mukaisestikin johti pojat ongelmiin. ”Oikeanlainen” poika oli villi muttei kuiten-
kaan liiaksi, sillä villeys tuli kasvatuksen myötä olla kurinalaistettavissa ja taivu-
tettavissa itsehillinnän alle. Näin mahdollistettiin oikeanlaisen järjestyksen säily-
minen tarvittavalla tasolla laajemminkin yhteiskunnassa, kun miehiksi kasvavat 
pojat, tulevat päättäjät ja vallankäyttäjät, oppivat toimimaan kurinalaisesti ja hal-
litsemaan samalla muita.  

Samalla tarkkojen käytösnormien asettaminen kertoo muutoksen pelosta. 
Pojan luonnon omaleimaisuutta ja erityisyyttä korostanut diskurssi siihen liitty-
vine teoretisointeineen on tulkittu reaktioksi niihin haasteisiin ja pelkoihin, joita 

 
511  Bederman 1995, 10–15; Julkunen 2018; Meinander 1994.  
512  Meinander 1994, 147–208; Tosh 1999, 105. Armeijakasvatuksesta ks. esim. Ahlbäck 

2010, Larsson 2005.  
513  Vilkuna 2014, 92–95. Soveliaalla alkoholinkäytöllä oli toki omat rajansa myös paikal-

lisyhteisöjen ja tradition silmissä, eikä liiallinen juopottelu ollut miehekästä. Perintei-
sesti se oli kuitenkin ollut merkittävä osa mieheyttä ja kuului siihen. Ks. esim. Vil-
kuna 2014 ja 2015. Myös esimerkiksi esiaviollisia suhteita ja seksiä voi tarkastella 
tästä näkökulmasta. Ne jossain määrin kuuluivat talonpoikaiseen Suomeen, mutta 
olivat olleet aina kiellettyjä kristillisiin arvoihin kiinnittäytyneessä maassa ja joutui-
vat entistä tiukempaan syyniin 1800-luvun ja moraalikäsitysten muuttumisen myötä, 
ks. esim. Saarimäki 2010, Kietäväinen-Sirèn 2020.   
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modernisoituvasta yhteiskunnasta aiheutui. Sitä ylläpitivät etenkin keskiluok-
kaiset miehet, jotka kokivat varsinkin yhteiskunnan ”naisistumisen” uhkana 
omalle valta-asemalleen ja maskuliinisuudelleen. Villi poikaikä nähtiin ennen 
kaikkea mahdollisuutena miehisen elinvoiman säilyttämiseen.514 Poikaikää mää-
rittänyt ristiriita määritti myös porvarillista maskuliinisuutta itseään. Tätä kuvaa 
myös koulun sietokynnys, joka oli lopulta varsin korkea mitä vallattomuuteen 
tulee. Sitä ilmentäneitä poikia passitettiin jälki-istuntoon yhä uudestaan, vaikka 
ankarammatkin rangaistukset olisivat olleet mahdollisia. Myöskään juopotte-
lusta ja tupakoinnista syytettyjä yläluokkien poikia ei rangaistu niin ankarasti, 
kuin olisi ollut mahdollista. Tällaiset teot olivat siis pojilta jossain määrin hyväk-
syttyjä myös oppikoulun arvomaailmassa, eikä niitä pyritty kitkemään lopulta 
kokonaan, vaikka tiettyyn pisteeseen saakka niistä rangaistiinkin. 

Käsitykset poikamaisuudesta lienevät vaikuttaneen myös opettajien käsi-
tyksiin pojista. On luultavaa, että aikakaudella vallinneiden normien ja stereoty-
pioiden vuoksi opettajat verraten herkästi tulkitsivat tietyssä ikävaiheessa ollei-
den alaluokkien poikien tietynlaisen käytöksen villeydestä johtuvaksi ja rankai-
sivat siitä, mikä näkyy alaluokkalaisille vallattomuudesta annettujen rangaistus-
ten korkeana määränä. Käsitykset sukupuolesta läpäisivät siis myös opettajien 
oppilaisiin luoman katseen ja vaikuttivat siihen, kuinka oppilaiden käytöstä tul-
kittiin. Täten niin poikien kuin opettajienkin toiminta edelleen tuotti ja vahvisti 
mielikuvaa villeistä ja vallattomista pojista, joka oli itseään ruokkiva. Samalla 
poikien rankaisemisessa erityisen usein käytetty jälki-istunto näyttäytyy vallat-
tomien alaluokkien poikien kurinalaistamisen välineenä, jolla pyrittiin hillitse-
mään sitä villeyttä, jota heidän ajateltiin ilmentävän ja jota he norminmukaisesti 
myös mitä todennäköisimmin ilmensivät. 

Siinä missä nuoret pojat nähtiin kurinalaistamisen tarpeessa olevina, jopa 
eläimellistä elinvoimaa pursuavina olentoina, ei tällaisia ominaisuuksia liitetty 
tyttöihin tai naisiin oikeastaan missään elämänvaiheessa. Äitiyden areenana koti 
yksityisine piireineen ei aikalaisten näkökulmasta vaatinut sellaista elinvoimaa 
ja vahvuutta, jota poikien ja miesten oletettiin ilmentävän heidän toimialueellaan 
julkisessa sfäärissä. Myöskään naisille kodin ulkopuolella varatut tehtävät eivät 
tällaista energiaa vaatineet. Tulevina äiteinä tyttöjen ei myöskään ajateltu tarvit-
sevan sellaista villeyden aiheuttamaa suojaa, joka poikien kasvussa oli tärkeää ja 
jonka poikaiässä ajateltiin syntyvän. Villeysvaiheen ajateltiin nimenomaan suo-
jaavan aikuiseksi kasvaneita miehiä liiallisilta feminiinisiltä vaikutteilta ja peh-
meydeltä.515   

Tytöt ja naiset nähtiin muutoinkin luonnoltaan miehiä ja poikia palvelualt-
tiimpina ja uhrautuvaisempina, passiivisina siinä missä miesten ja poikien koet-
tiin olevan aktiivisia. Heidän ajateltiin olevan miehiä ja poikia velvollisuuden-
tuntoisempia ja vähemmän itsenäisiä ja toimivan ennemmin tunteen kuin järjen 
varassa.516 On selvää, ettei olentoa, jonka ei lähtökohtaisesti kuulunut olla villi 

 
514  Bederman 1995, 77–120; Grant 2014, 67–71; Julkunen 2018, 62–70; Kidd 2004.  
515  Backman Prytz 2014; Bederman 1995; Grant 2014; Julkunen 2018; Kidd 2004; Mosse 

1996; Tosh 1999.  
516  Aapola 1999, 97–99; Backman Prytz 2014; Hakala 2011; Häggman 1994, 186–193; Voi-

pio 2015.  
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tai vallaton vaan pikemminkin näiden ominaisuuksien täydellinen vastakohta 
kaikessa alistuvuudessaan, tarvinnut erikseen kurinalaistaa. Koulujen rangais-
tuskäytänteet olivatkin olemassa ennen kaikkea kurinalaistamista vaatineita poi-
kia varten, mihin viittaa niitä säädelleen koulujärjestyksen voimakas sukupuolit-
tuneisuuskin.517  

Lienee samalla niin, että siinä missä pojat todennäköisesti usein käyttäytyi-
vät norminmukaisen ja villisti ja vallattomasti rajoja ja sääntöjä rikkoen, olivat 
tytöt herkemmin hiljaisempia, alistuvampia ja tottelevampia sen vuoksi, että 
heiltä sitä odotettiin. Ja kuten poikien kohdalla, myös tyttöjen käytöstä tulkittiin 
näiden oletusten ja odotusten läpi, eikä heitä senkään vuoksi rangaistu kuin har-
voin. Tyttöjen ei tosin sanoen nähty käyttäytyvän villisti, sillä villeys ei kuulunut 
tyttönä olemiseen. Paradoksaalisesti oletettu naisluonto istui perin juurin miehi-
sen oppikoulun kuriin ja järjestykseen oletettua miesluontoa huomattavasti pa-
remmin, vaikka voidaankin ajatella, että kuri ja järjestys tähtäsivät nimenomaan 
miesluonnon muokkaamiseen.  

Verrattuna poikiin kasvoi tyttöjen kohdalla myös riski uuden rangaistuk-
sen saamiseen huomattavasti jyrkemmin ensimmäisten rangaistusten jälkeen, 
kuten KUVIO 14 osoittaa. Viidennen rangaistuksen jälkeen riski alkoi kuitenkin 
laskea, ja yksittäistä tyttöä rangaistiin enimmillään selvästi harvemmin kuin yk-
sittäistä poikaa (KUVIO 14). 

Kuvio 14  Riski uudelleen rangaistuksi tulemiseen rangaistuksen jälkeen, tytöt (N=443). 

 

Lähde: Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.  

 
517  Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokous 26/1872. 
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Koulu kuitenkin vaati paljon myös tytöiltä, joiden oletettiin olevan kilttejä ja hil-
jaisia luonnostaan. Ja vaikka tyttö olisi käyttäytynyt kiltin tytön normien edellyt-
tämällä tavalla ja vieläpä menestynyt opinnoissaan, oli hänen huomattavasti vai-
keampi saavuttaa menestystä myöhemmässä elämässään kuin poikapuoleisten 
ikätoveriensa, puhtaasti sukupuolensa vuoksi. Myös tytön ja naisen rooli oli ah-
das, vain eri tavalla kuin miesten ja poikien. 

Vallattomuuteen tai laiskuuteen syyllistyneitä tyttöjä ei kuitenkaan yleensä 
rangaistu sen ankarammin kuin poikiakaan. Tytöt selvisivät näistä rikkeistä ta-
vallisesti muistutuksilla, arvosanojen alennuksilla tai jälki-istunnolla. Aineistosta 
löytyy kuitenkin yksittäisiä viitteitä vallattomille tytöille annetuista verraten ko-
vista rangaistuksista. Ensimmäisellä luokalla Svenska flicklyceet i Helsingfors -
koulussa opiskellut Margareta tuli erotetuksi parin viikon ajaksi toistuvien ran-
gaistusten ja rikkeiden vuoksi vuonna 1915 sen jälkeen, kun häntä oli rangaistu 
toistuvasti varoituksilla sekä jälki-istunnolla. Margareta oli saanut aiemmat ran-
gaistuksensa huonosta käytöksestä, luvattomien asioiden puuhailusta tuntien ai-
kana ja rikottuaan koulun järjestystä kujeilemalla ja sopimattomilla ja äänekkäillä 
leikeillä.518     

Margaretaa koskevia muita rangaistustapauksia ei löydy koulun rangais-
tuskirjasta, mutta Margaretan voi katsoa saaneen rangaistuksensa selvistä vallat-
tomuuden osoituksista.519 Kuten todettu, rangaistiin poikia tällaisista syistä pää-
asiassa jälki-istunnolla, joka harvoin muuttui muuksi huolimatta siitä, että ran-
gaistuksia oli oppilaan tilillä jo useita kymmeniä. Toisistaan poikkeavia käytän-
töjä selittäneekin Margaretan käytöksen norminvastaisuus. Villin tytön käytöstä 
ei selittänyt hänen ikävaiheeseensa kuuluneet, kurinalaistamista vaatineet omi-
naisuudet vaan se oli poikkeus normiin, minkä vuoksi ankarampi rangaistus saa-
tettiin kokea tarpeelliseksi. Harvoin tätä kuitenkin tapahtui, jo siitäkin syystä, 
etteivät tytöt vallattomuutta juuri ilmentäneet tai heidän ei tulkittu sitä ilmentä-
vän. Kuten Margaretan esimerkki osoittaa, ei tytöille välttämättä annettu edes 
lähtökohtaista mahdollisuutta sellaiseen villiin käytökseen, joka poikien koh-
dalla näyttäytyi niin tyypillisenä.  

Myös periaate rangaistuksen ankaroitumisesta toteutui tyttöjen kohdalla 
jossain määrin paremmin kuin poikien. Tämän osoittaa KUVIO 15, joka havain-
nollistaa tyttöjen saamien rangaistusten ankaroitumista niiden kertyessä. Kuvion 
y-akseli viittaa rangaistusten prosentuaaliseen osuuteen n:nnen rangaistuksen 
kohdalla x-akselin kertoessa rangaistuksen järjestysnumeron. Ensimmäistä ker-
taa rangaistuksi tulleet tytöt saivat todennäköisimmin käytös- tai huolellisuusar-
vosanan alennuksen, joka koveni jälki-istunnoksi rangaistusten kertyessä tytön 
tilille (KUVIO 15).  

 
 
 

 
518  Erotuksen jälkeen Margaretaa uhkasi lisäksi siirto 1A-luokalta 1B-luokalle, jonka op-

pilaat olivat opettajien mukaan vanhempia eivätkä ”antaisi niin helposti häiritä itse-
ään”, kun tämä palaisi kouluun. Ks. KA SFIHA Ac:1 straffjournal, 6.3.1915.  

519  KA SFIHA Ac:1 straffjournal, 6.3.1915. 
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Kuvio 15  Tyttöjen saamien rangaistusten (N=443) ankaroituminen niiden kertyessä. 

 

Kuviossa 1 = käytös-/huolellisuusarvosanan alentaminen, 2 = varoitus, 3 = jälki-istunto, 4 
= ankara varoitus, 7 = kehotus lähteä koulusta, 8 = määräaikainen erotus, 9 = erotus. Ran-
gaistuskategoriat 5 ja 6 puuttuvat. Lähde: Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.  

KUVIOSSA 15 havaittavissa olevaa ilmiötä selittää osaltaan tyttö- ja yhteiskou-
lujen rangaistuskäytänteiden eroavaisuudet ja se, että tyttökoulujen oppilaita 
rangaistiin enimmillään kolmesti. Tätä useammin rangaistuksi tulleista tytöistä 
kaikki opiskelivat yhteiskouluissa, joissa jälki-istuntoon erityisesti turvauduttiin. 
Arvosanojen alennus tulkittiin rangaistukseksi puolestaan tyttökouluissa. Sa-
malla on selvää, että toisin kuin poikien kohdalla, ankarampia rangaistuksia sai-
vat ennen kaikkea ensimmäistä kertaa rangaistuksi tytöt (KUVIO 15). Tätä selit-
tää myös tyttöjen tekemien rikkeiden keskimääräisesti vakavampi luonne, sillä 
heitä rangaistiin suhteessa poikia useammin varkauksista.520  Kuten Margaretan 
esimerkki osoittaa, eivät kaikki tytöille annetut rangaistukset myöskään välttä-
mättä näy rangaistuskirjoissa. KUVION 15 perusteella näyttää kuitenkin sille, 
että yksikin tehty rike saattoi tyttöjen kohdalla johtaa verraten vakavaan seuraa-
mukseen. Palaan tyttöjen saamiin ankariin rangaistuksiin luvussa 4.5.  

Sukupuolinormien voi joka tapauksessa todeta olleen hyvin hallitsevia ran-
gaistuskäytänteiden määrittäjiä, mitä selittää ympäröivän yhteiskunnan kaksija-
koinen ja vuosisadan vaihteessa entisestään polarisoitunut sukupuolittuneisuus. 
Pelko modernisoituvasta ja muuttuvasta yhteiskunnasta johti siihen, että binää-
risten sukupuolten välille piirrettiin entistäkin tarkemmat yhteiskunnallista roo-
lia määrittäneet rajat.521 Yhteiskunnassa laajalti hyväksytty ja sitä pitkälti läpäis-

 
520  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.  
521  Binääristen sukupuolten suhteesta ja suhteen kehityksestä vuosisadan taitteessa ks. 

esim. Ahlbäck 2010; Hakala 2011; Ollila 1993; Sulkunen 1989; Tiihonen 2000.  
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syt ajatus villistä ja vallattomasta poikamaisuudesta tuli kasvatuksen avulla tal-
tuttaa ja myös rangaistukset toimivat apukeinona tässä työssä. Lisäksi vastuu 
poikien rankaisemisesta sysättiin ennen kaikkea miehille. Sukupuoli määrittikin 
myös opettajien asemaa, vaikkei opettajia määrittäneillä ominaisuuksilla ollut-
kaan niin suuria rangaistuskäytänteitä määrittäneitä vaikutuksia kuin oppilai-
den kohdalla ristenneillä eroilla.  

Sukupuolinormit määrittivät suuresti myös kilteiksi ja kuuliaisiksi oletettu-
jen tyttöjen kohtelua. Tytöt saattoivat saada poikia ankarampia rangaistuksia jo 
ensimmäisestä tehdystä rikkeestä. Liikaa sukupuolinormeja rikkoneet tytöt saa-
tettiin jopa erottaa. Tyttöjä ei myöskään juuri rangaistu sellaisten irstauksien tai 
paheiden harrastamisesta, joiden esiintymistä tuli koulujärjestyksen mukaan hei-
dän kohdallaan erityisesti seurata. Ainoastaan yhden tytön käytösarvosanaa las-
kettiin yhdeksään hänen käytyään ”yleisissä huveissa” koululle siitä erikseen il-
moittamatta – eikä tämäkään rike välttämättä viittaa suoranaiseen irstauteen tai 
paheellisuuteen.522 Seuraavassa luvussa pohdin, mikä selittää tätä epäsuhtaa tyt-
töihin liitettyjen oletusten ja tyttöoppilaiden rankaisemisen välillä.   

4.3 Siveelliset ja siveettömät 

Vaikka vuoden 1872 koulujärjestys määritteli tyttöjen seksuaalisuuden erityisen 
valvonnan kohteeksi ja irstaat ja pahankuriset naispuoliset opiskelijat kouluista 
poistettaviksi, ei tyttöjä juuri rangaistu tällaisista syistä. On kuitenkin mahdol-
lista, että seksuaalissiveellisyyttä koskeneita tapauksia peiteltiin. Kuten tässä lu-
vussa analysoimani tapaus osoittaa, olivat tyttöjen tekemät seksuaalissiveellisyy-
den loukkaukset kouluille varsin hankalia silloin kun niitä tuli julki. Samalla poi-
kiakin rangaistiin sukupuoli- tai seksuaalissiveellisyyden loukkaamisesta. Heitä 
koskeneet tapaukset poikkesivat kuitenkin merkittävällä tavalla vastaavista tyt-
töjen rangaistustapauksista. Seuraavaksi analysoin, mitä sukupuoli- ja seksuaa-
lissiveellisyyden loukkaaminen tyttöjen ja poikien kohdalla tarkoitti.  

Tampereen suomalaisen tyttökoulun opettajat kokoontuivat syksyllä 1913 
keskustelemaan koulussa lukioluokilla opiskelleen oppilaan käytöksestä. 523 
Opettajankokousten pöytäkirjojen mukaan aiemmin samana vuonna kuusitoista 
vuotta täyttänyt oppilas oli saanut huomautuksia seurusteltuaan liian ”tuttaval-
lisesti ja likeisesti” naimattoman miehen kanssa, jota epäiltiin epäsiveellisen elä-
män vietosta. Pöytäkirjojen mukaan seurustelusuhde oli aiheuttanut laajalti ”pa-
hennusta ja mielipahaa” muiden oppilaiden vanhemmissa. Kaupungilla siitä oli 
levinnyt ”ikäviä huhuja ja puheita”. Asian ”tärkeyden” ja ”arkaluontoisuuden” 
vuoksi opettajat jatkoivat siitä käytyä keskustelua vielä seuraavanakin päi-
vänä.524 

 
522  KA TTLA Ae:1 rangaistuspäiväkirjat, 21.3.1919.  
523  Olen tarkastellut tapausta jo pro gradu -tutkielmassani, ks. Puranen 2015.  
524  KA TTLA Ca:1 opettajankokousten pöytäkirjat, 9.9.1913 ja 10.9.1913.  
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Väitetty seurustelusuhde oli jatkunut jo pidempään opettajien kokousta-
essa. Suurin osa opettajakunnasta oli ollut tietoinen siitä jo aiemmin. Tiedossa oli, 
että oppilas oli viettänyt aikaa poikamiehen kodissa ”ja sen ulkopuolella, aikai-
seen ja myöhään”. Koulussa opettajana työskennellyt neiti Helminen oli nähnyt 
pariskunnan yhdessä teatterissa ja elokuvissa sekä yöllisellä kävelyllä. Opettaja 
Borgin mukaan oppilas oli käynyt poikamiehen luona ”alituiseen”, vieläpä 
omalla avaimellaan. Parin väitettiin käyneen jopa pidemmillä kahdenkeskisillä 
matkoilla. Kokouksen kirjurina toiminut neiti Heininen piti oppilaan käy-
töstä ”kaikkea säädyllisyyttä loukkaavana koska hän, tuntien henkilöitä, jotka 
todistettavasti ovat eläneet [oppilaan seurustelukumppanina olleen poikamie-
hen] kanssa siveettömästi, pitää [poikamiestä] epäsiveellisenä ja siveellisesti vaa-
rallisena henkilönä”. Neiti Borg piti kuvattua käytöstä koulutytölle sopimatto-
mana, olipa seurustelukumppani millainen nuorimies hyvänsä. Hänen mielipi-
teeseensä yhtyi koko opettajakunta.525 

Koulun johtajatar oli kehottanut oppilasta lopettamaan suhteensa siitä le-
vinneiden juorujen vuoksi jo aiemmin. Myös oppilaan äitiä oli tiedotettu asiasta. 
Varoitukset eivät kuitenkaan tuottaneet tulosta, sillä oppilas oli jatkanut seurus-
teluaan päinvastaisista lupauksistaan huolimatta.526 Vasta oppilaan suora totte-
lemattomuus annettuja käskyjä kohtaan ajoikin opettajat keskustelemaan hänen 
tapauksestaan tarkemmin.  

Opettajat tuomitsivat seurustelusuhteen ”tuiki säädyttömäksi ja sopimatto-
maksi” koulutytölle. Lisäksi se oli vaarallinen ”esimerkiksi koulun muille nuo-
rille” ja ”koulun mainetta suuresti” vahingoittava. Koska oppilas ei ollut ymmär-
tänyt ”sekä itselleen että koululle turmiollista käytöksensä laatua”, päättivät 
opettajat yksimielisesti oppilaalle opettajakunnan edessä annettavasta ankarasta 
varoituksesta. Lisäksi oppilaalle ilmoitettaisiin, ”että ellei hän voi eikä tahdo tyy-
ten lopettaa mainittua moitittavaa seurustelua” tuli hänen vapaaehtoisesti erota 
koulusta. Muutoin hänet erotettaisiin koulujärjestyksen 47. pykälän perusteella. 
Myös oppilaan vanhemmat kutsuttiin koululle kuulemaan tätä päätöstä.527 

Tapausta ei kirjattu koulun rangaistuskirjaan, mikä poikkesi yleisestä käy-
tännöstä. Yleensä tyttökoulun opettajat keskustelivat rangaistustapauksista ko-
kouksissaan ja kirjoittivat niitä koskevat kuvaukset puhtaaksi rangaistuskirjaan. 
Myöskään oppilaan aiemmin saamia varoituksia ei löydy rangaistuskirjasta. 
Poikkeuksellista käytäntöä selittänee tapauksen arkaluontoisuus. Seurustelulla 
oli negatiivisia vaikutuksia paitsi oppilaan myös koulun maineelle, joka ei ollut 
onnistunut kasvattamaan siveellistä ja korkeamoraalista naiskansalaista. Seksu-
aalissiveellisyyden rikkomukset olivat naisten kohdalla pahoja, sillä heidät oli 
asetettu yhteiskunnan moraalisen selkärangan rooliin. Naisten ei uskottu omaa-
van yhtä voimakkaita seksuaalisia haluja kuin miesten ja pidättyväisyys koettiin 
yksinomaan feminiinisenä piirteenä.528 Oppilaan osoittama käytös rikkoi räike-
ästi tätä asetelmaa.  

 
525  KA TTLA Ca:1 opettajankokousten pöytäkirjat, 9.9.1913 ja 10.9.1913. 
526  KA TTLA Ca:1 opettajankokousten pöytäkirjat, 9.9.1913 ja 10.9.1913. 
527  KA TTLA Ca:1 opettajankokousten pöytäkirjat, 9.9.1913 ja 10.9.1913. 
528  Elomäki 2011; Markkola 2002, 346–348; Männistö 2003, 93–99.  
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Samalla nuorten miesten seksuaalisten mielihalujen nähtiin uhkaavan nais-
ten luontaista puhtautta. Etenkin alemmasta yhteiskunnallisesta asemasta tullei-
den tyttöjen uskottiin olevan vaarassa naimattomien miesten charmin edessä. 
Työläisnaisten ajateltiin olevan maskuliinisempia ruumiinvoimiltaan ja raken-
teeltaan, sillä heidät oli kasvatettu ruumiilliseen työhön. Erilaisten fyysisten omi-
naisuuksien vuoksi heidän koettiin olevan helpommin taivutettavissa epäsiveel-
lisyyteen kuin korkeammasta yhteiskunnallisesta asemasta tulleiden naisten.529 
Tampereella puhuttanut tapaus koskikin nimenomaan työläismiehen tytärtä.530 
Oppilaan tausta ei kuitenkaan vaikuttanut rangaistuksen laatuun ainakaan sitä 
koventaen, sillä oppilas selvisi varoituksella ja sai vain uhkauksen erotuksesta.  

Myöskään oppilaan seurustelukumppani ei ollut omiaan lieventämään 
opettajien paheksuntaa. Yli 40-vuotiaana hän oli huomattavasti oppilasta van-
hempi ja iässä, jossa kunnianarvoisan miehen olisi kuulunut olla jo avioitunut.531 
Avioliiton ja perheen ajateltiin kahlitsevan miesten luontaiset seksuaaliset halut 
ja tarpeet. Etenkin korkeammasta yhteiskunnallisesta asemasta tulleiden miesten 
tapa avioitua vanhemmalla iällä koettiinkin uhaksi nuorille naisille.532  

Maininnallaan irstaiden ja pahankuristen tyttöjen poistamisesta vuoden 
1872 koulujärjestys tuntuisi viittaavan, että kouluista tuli erottaa nimenomaan 
oppilaan osoittamaa käytöstä ilmentäneet tytöt. Miksi oppilaan kohdalla ei sitten 
toimittu koulujärjestyksen viitoittamalla tavalla? Syitä lienee monia. Erotus olisi 
tarkoittanut ensinnäkin sitä, että tapaus olisi tullut myös kouluylihallituksen tie-
toon, sillä erotukset tuli altistaa sen tarkastettaviksi. 533  Koulun kasvatuskyky 
olisi tullut kyseenalaiseen valoon viimeistään tämän myötä. Pelko mainehaitasta 
voi selittää myös sitä, miksei tapauksesta ole mainintaa koulun rangaistuskir-
jassa, jota seurasivat kouluylihallituksen tarkastajat.  

Pelissä oli myös poikamiehen maine, joka tosin oli ilmeisen huono jo etukä-
teen. Pöytäkirjojen mukaan hänellä oli ollut epäsiveellisiä seurustelusuhteita 
aiemminkin. Hän oli menettänyt toimensa kahdessa opistossa sen jälkeen, kun 
niiden naisopiskelijat olivat ”valittaneet [poikamiehen] tunkeilevaa käytöstä”.534 
Poikamiehen jo ennestään huono maine tuskin vähensi opettajien halukkuutta 
hoitaa tapaus yksityisesti. Toisaalta hän toimi seurakunnan palveluksessa ja ta-
paus olisi voinut liata myös sen mainetta. Tämä tuli esiin myös opettajankokouk-
sissa, joiden pöytäkirjoihin on merkitty kokouksissa läsnä olleen pastorin toive 
siitä, että keskusteluissa keskityttäisiin ainoastaan koulun oppilaaseen. 535  Oli 
myös seurakunnan edun mukaista pitää tapaus poissa julkisuudesta.  

Tapausta käsitelleisiin opettajankokousten pöytäkirjoihin on lisäksi liitetty 
kopio koulun ulkopuoliselle henkilölle lähetetystä viestistä. Viestistä ilmenee, 
että sen saaja oli pyytänyt koululta jonkinlaista otetta oppilasta koskien. Koulu 

 
529  Markkola 2002, 346–348; Markkola 2014, 156–157; Männistö 2003, 93–99; Tuomaala 

2011, 53–59; Uimonen 1999, 66–67; Uimonen 2011, 122–127.  
530  KA TTLA Bb:1 Tampereen suomalaisen tyttökoulun oppilasmatrikkeli, oppilas 1172. 
531  Aikalaiskirja 1933, 355. 
532  Markkola 2002, 346–348.  
533  Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokous 26/1872, § 41.  
534  KA TTLA Ca:1 opettajankokousten pöytäkirjat, 10.9.1913. 
535  KA TTLA Ca:1 opettajankokousten pöytäkirjat, 10.9.1913. 
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kieltäytyi luovuttamasta vaadittua dokumenttia, sillä pyytäjä ei ollut oppilaan 
laillinen holhooja, vaikka omien sanojensa mukaan olikin ”läheisessä yhteydessä 
[oppilaan] asian kanssa”.536 Viestikopio ei sisällä vastaanottajan nimeä tai muita 
yhteystietoja ja on mahdotonta selvittää, kenelle se tarkalleen ottaen lähetettiin. 
Selvää kuitenkin lienee, että oppilaan vanhempien lisäksi etenkin tämän seurus-
telukumppani olisi ollut erityisen kiinnostunut asiasta.  

Oletettu kiinnostus tapaukseen sopii kuvaan, sillä pariskunta avioitui muu-
tama vuosi sen jälkeen. Edes epäsopivan seurustelun mitä ilmeisimmällä jatku-
misella ei ollut merkitystä oppilaan opiskeluihin. Hän kirjoitti ylioppilaaksi 
vuonna 1914 ja valmistui kansakoulunopettajaksi vuotta myöhemmin.537 Oppi-
las ei tullut erotetuksi siis saamiensa uhkauksien jälkeenkään. Näyttää siltä, että 
asia sivuutettiin koulussa, joko tietoisesti tai tiedostamatta, eikä siihen palattu 
enää myöhemmissä opettajankokouksissa – kenties juuri sen arkaluontoisuuden 
vuoksi. 

Varmastikaan kaikki tältäkään osin koulujärjestystä loukanneet teot eivät 
tulleet koulujen tietoon, mutta kuten edellä kuvatun oppilaan tapaus osoittaa, 
saatettiin tekoja myös peitellä. Ruotsalaisessa oppikoulussa annettuja erotusran-
gaistuksia tutkinut Germund Larsson toteaakin, että seksuaalissiveellisyyttä lou-
kanneiden tekojen kohdalla toimittiin mahdollisimman hienovaraisesti. Koulut 
pyrkivät pitämään tapauksia poissa julkisuudesta, ja seksuaalissiveellisyyden 
loukkauksista tiedotettiin paikallista kouluylihallitusta kiertotein.538 Voidaankin 
olettaa, että suurin syy oppilaan saamaan lievään rangaistukseen ja erottamatta 
jättämiseen piili mainehaitassa, joka ankarammasta rangaistuksesta olisi koululle 
aiheutunut. Kenties myös se, ettei oppilas tullut tiettävästi raskaaksi vaikutti hä-
nen rangaistukseensa, sillä raskautta olisi ollut vieläkin vaikeampi peitellä. Ruot-
sissa seksuaalissiveellisyyttä loukanneet oppikoulutytöt tulivat erotetuiksi juuri 
raskauden vuoksi.539  

Hyödyntämästäni aineistosta ei löydy tapauksia, joissa poikia rangaistaisiin 
epäsiveellisestä seurustelusta. 23 tapauksessa poikaoppilas sai kuitenkin rangais-
tuksen epäsiveellisen tai rivon kuvan piirtämisestä, kouluun tuomisesta tai levit-
tämisestä tai esimerkiksi epäsiveellisten juttujen sepittämisestä. Voidaan tieten-
kin pohtia, mihin epäsiveellisyydellä tällaisissa tapauksissa viitatiin mutta näyt-
tää selvältä, että oppilaan käytös on ollut nimenomaan seksuaalissiveellisyyden 
kannalta arveluttavaa, kun häntä rangaistiin esimerkiksi ”epäsiveellisten värssy-
jen sepittämisestä ja lukemisesta”.540 Siveellisyydellä ja epäsiveellisyydellä alet-
tiin 1900-luvun alussa viitata yhä selvemmin seksuaalissiveellisyyteen ja sen rik-
komiseen.541  

 
536  KA TTLA Ca:1 opettajankokousten pöytäkirjat, 9.9.1913 ja 10.9.1913. 
537  KA TTLA Bb:1 Tampereen suomalaisen tyttökoulun oppilasmatrikkeli, oppilas 1172. Ks. 

myös Aikalaiskirja 1933, 355 ja Tampereen tyttölyseon painettu matrikkeli 1934, 150.   
538  Larsson 2018, 131–132, 209–211.  

539 Larsson 2018, 206–209.  
540  KA HNA Ab:2 rangaistuspäiväkirjat, 5.12.1905.  
541  Jalava 2011, 89–98; Markkola 2002; Sorainen 2011.     
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Helsingin normaalilyseon rangaistuskirjassa kuvaillaan toisella luokalla 
opiskelleiden, 11–12-vuotiaiden oppilaiden käyneen jopa kauppaa epäsiveelli-
sillä kuvilla. Tapaus kirjattiin lokakuussa 1918 ja sen vuoksi rangaistiin seitsemää 
oppilasta. Rangaistuista neljä sai kotimuistutuksen, mutta oppilas, joka ilmeisesti 
toi kuvat kouluun alun perin, erotettiin kuluvan lukukauden ajaksi. Kahden op-
pilaan, jotka saivat rangaistuksensa osallisuudesta ”epäsiveellisten kuvien kau-
passa” tai tällaisten kuvien ostamisesta, rangaistusta ei kirjaan merkitty.542 Sää-
dyttömäksi ja siveettömiksi koettujen julkaisujen tuottaminen ja jakelu olikin 
osittain kielletty jo vuoden 1889 rikoslaissa. Viimeistään Geneven vuoden 1923 
kansainvälisen sopimuksen voimaansaattaminen niiden levittämisen ehkäise-
miseksi kielsi ”epäsiveelliset julkaisut” lopullisesti. Vuonna 1927 säädetty laki 
epäsiveellisten julkaisujen levittämisen ehkäisemiseksi teki sukupuoli- ja seksu-
aalissiveellisyyttä loukanneista aineistoista laittomia, eikä olekaan ihme, että täl-
laisten kuvien kaupasta sai tuntuvia rangaistuksia myös tutkituissa kouluissa.543 

Ei voida siis sanoa, etteikö oppilaita olisi rangaistu myös seksuaalissiveelli-
syyden loukkaamisesta. Sitä rikkoneet teot eivät kuitenkaan yleensä liittyneet 
sellaiseen käytökseen, mihin koulujärjestyksessä tunnutaan viittavan. Lisäksi tä-
mäkin rike oli ennen kaikkea poikamainen, vaikka seksuaalissiveellisyyden ta-
soa tuli virallisesti valvoa erityisesti tyttöjen kohdalla. Poikien kohdalla seksuaa-
lissiveellisyyttä loukanneet teot tarkoittivatkin hieman eri asiaa kuin tyttöjen. 
Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö pojat olisi tulleet seksuaalissiveelli-
syyden loukkaamisesta rangaistuiksi ja vieläpä varsin ankarasti.544  

Myös ruotsalaisissa oppikouluissa poikien ja tyttöjen seksuaalissiveellisyy-
den loukkaukset poikkesivat toisistaan. Poikia saatettiin rangaista esimerkiksi 
tyttöjen vaatteenvaihdon salakatselusta tai väkivaltaisemmista seksuaalisista te-
oista, jotka jo tuolloin olivat rikosoikeudellisesti rangaistavia. Tyttöjen kohdalla 
korostui jo aiemmin mainitsemani raskaaksi tuleminen, josta saatettiin rangaista 
yksinomaan tyttöä, vaikka tulevan isän olisi tiedetty opiskelevan hänen kanssaan 
samalla luokalla. Vaikka seksuaalissiveellisyyden loukkaamiset muodostivat 
ruotsalaisissa kouluissa suhteellisesti suuremman osuuden tyttöjen erotusran-
gaistusten syistä, rangaistiin poikia tällaisista teoista absoluuttisesti selvästi use-
ammin. Siinä missä yli 50 poikaa tuli tällaisten syiden vuoksi rangaistuiksi, ero-
tettiin vain viisi tyttöä seksuaalissiveellisyyden loukkaamisen vuoksi Ruotsissa-
kin. Esimerkiksi varkaudet muodostivat selvästi suuremman osuuden ruotsa-
laistenkin tyttöoppikoululaisten saamien erotusrangaistusten syistä.545  

Oppikoulutytöt eivät siis varsinaisesti vahvistaneet kuvaa pahamainei-
sista ”jazztytöistä”, joita Suomessakin 1920-luvulla pelättiin. Rangaistuskirjojen 
perusteella he eivät ilmentäneet sellaista seksuaalista turmeltuneisuutta, joka 

 
542  KA HNA Ab:2 rangaistuspäiväkirjat, 24.10.–28.10.1918.  
543  Jyränki 2007.  
544  Kuitenkin neljä niin ikään Tampereen tyttökoulussa opiskellutta toisluokkalaista tyt-

töä tuli erotetuksi vuonna 1925 sopimattomien kirjoitusten vuoksi. Rangaistuskirjan 
merkintä ei kuitenkaan tarkemmin erittele, minkälaisista sopimattomuuksista oli 
tässä kohtaa kyse ja oliko niillä ylipäätään mitään tekemistä seksuaalissiveellisyyden 
kanssa. KA TTLA Ae:1 rangaistuspäiväkirjat, 17.1. ja 26.1.1925.  

545  Larsson 2018, 131–132, 205–211.  
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jazztyttöyteen olennaisesti liitettiin.546 Myös Mervi Kaarninen on todennut tämä 
tamperelaisia oppikoulutyttöjä tarkastellessaan.547 Tyttöjen kohdalla seksuaali-
suuden sääntelyn merkitys palautui kuitenkin heidän kehonsa reproduktiiviseen 
luonteeseen, mistä poikien kohdalla ei kannettu huolta. Tyttöjen kohdalla koros-
tui pelko raskaaksi tulemisesta, jonka vuoksi tyttöjen mahdollisia seurustelusuh-
teita valvottiin tai niitä ainakin tuli valvoa huomattavasti tarkemmin kuin poi-
kien. 1900-luvun alun modernissa sukupuolijärjestelmässä naiseus biologisoi-
tiinkin aiempaa voimakkaammin ja myös naisten tuore yhteiskunnallinen rooli 
kiinnitettiin äitiyteen. Naiskansalaisten sijaan naisia saatettiin ajatella äitikansa-
laisina, jotka julkisessa tehtävissä toimivat yhteiskunnallisina äiteinä, mikä ku-
vaa biologian merkitystä.548 Poikien kohdalla seurustelusuhteita saatettiin katsoa 
jopa läpi sormien: tavallaanhan näin kävi myös kyseenalaisesta seurustelustaan 
varoitetun oppilaan tapauksessa, jossa poikkeukselliselle vaikuttavaa suhtautu-
mista selittänee teon vakavuudesta koituva mainehaitta, ei niinkään sen lievyys.  

Lisäksi käytänteissä näkyy niitä muutoinkin lävistävä ”pojat on poikia”-
ajattelu myös seksuaalissiveellisyyden loukkaamisiin liittyen. Poikamaisuuteen 
ja maskuliinisuuteen liitetyillä epävirallisilla normeilla selitettiin myös poikien 
seksuaalissiveellisesti arveluttavaa käyttäytymistä. Miesten seksuaalisuuden 
oletettu voimakkuus, jota koetettiin osaltaan kahlita sukupuolisiveellisyyskäsi-
tyksiä tiukentamalla, teki ymmärrettäväksi ja osittain hyväksyttäväksi sen, että 
he sitä myös ilmensivät. Tulevia isiä jätettiin rankaisematta siksi, ettei pojilta voi-
nut odottaa täydellistä pidättyvyyttä heidän oletetun luontonsa vuoksi.549  

Alaluokilla epäsiveellisten kuvien levittämisestä tuomittujen, vasta mur-
rosikään tulossa olleiden poikien kohdalla ilmiö kietoutui myös villiin poikamai-
suuteen. Nähtiin todennäköisesti normaalina, että miehiksi kasvamassa olleet 
pojat olivat kiinnostuneet myös haureuteen eli nykytermein seksuaalisuuteen 
liittyvistä asioista. Varsinkin virallisella tasolla tiukkenevat käsitykset sukupuo-
lisiveellisyydestä eivät kuitenkaan jättäneet tilaa tällaiselle uteliaisuudelle, 
minkä vuoksi rivoksi koettujen juttujen kertominen tai epäsiveelliseksi tulkittu-
jen kuvien levittäminen oli rangaistavaa myös poikien kohdalla.      

Voidaan joka tapauksessa todeta, että sukupuolella oli rangaistuskäytäntei-
den kannalta äärimmäisen suuri merkitys. Se määritti paitsi oppilaiden käytöstä 
myös sitä, kuinka heidän käytöstään tulkittiin ja mitä siitä seurasi. Kaikki oppi-
laita määrittäneet ominaisuudet eivät kuitenkaan läpäisseet tutkimieni koulujen 
rangaistuskäytänteitä siinä määrin kuin sukupuoli. Siinä missä myös ikä ja 
luokka-aste määrittivät paitsi oppilaan käytöstä myös häneen kohdistunutta kat-
setta, vaikutti sosiaalinen tausta lähinnä siihen, kuinka vakavaksi oppilaan te-
kemä rike tulkittiin. Seuraavissa luvuissa tarkastelen niitä vaikutuksia, joita sosi-
aalisella taustalla oli tutkittujen koulujen rangaistuskäytänteisiin.  

 
546  Kaarninen 1994, 175–179; Männistö 2003, 161–166; Tiihonen 2000; Vehkalahti 2000. 
547  Kaarninen 1994, 170.  
548  Ollila 1993, 141–149; Tuomaala 2003, 51.  
549  Larsson 2018, 205–211. Ks. myös Kietäväinen-Sirén 2020 sekä Saarimäki 2006 ja 2010 

suhtautumisesta esiaviollisiin suhteisiin.  
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4.4 Merkityksellinen sosiaalinen asema? 

Tutkituissa kouluissa opiskelleet oppilaat erosivat toisistaan paitsi aiemmissa lu-
vuissa mainituilta sukupuolelta, koululuokalta ja iältään, myös sosiaalisen taus-
tansa perusteella. Myös rangaistuksia antaneiden opettajien sosiaalinen tausta 
vaihteli. Sosiaalinen tausta ei määrittänyt käytänteitä kuitenkaan siinä määrin 
kuin esimerkiksi muut kategoriat. Minkään tietyn yhteiskunnallisen taustan 
omanneita oppilaita ei rangaistu merkittävästi enempää kuin muita. Sosiaalinen 
tausta ei vaikuttanut myöskään rangaistuskeinon valintaan tai määrittänyt oppi-
laiden tekemiä rikkeitä siinä määrin, kuin sukupuoli. Merkityksetön sosiaalinen 
asema ei kuitenkaan ollut. Seuraavaksi tarkastelen niitä merkityksiä, joita sosiaa-
lisella taustalla rangaistuskäytänteisiin oli. 

Sosiaalinen tausta oli myös yksi niistä tekijöistä, jotka tekivät aiemmissa lu-
vuissa mainituista Juusesta ja Liisistä tyypilliset rangaistuksensaajat. Suutari-
mestarina ja metsäkasöörina toimineiden miesten lapsina sekä Juuse että Liisi 
ovat laskettavissa pienliikkeenharjoittajien tai palvelusmiesten lapsiksi550. Kuten 
TAULUKKO 16 osoittaa, rangaistiin tutkituissa kouluissa sekä absoluuttisesti 
että suhteellisesti eniten juuri tällaisen taustan omanneita oppilaita. Taulukossa 
on esitetty muuttujina oppilaan sosiaalinen tausta ja oppilaan rankaiseminen, 
jotka riippuvat toisistaan (p<0,001). Taulukossa on otettu huomioon tutkimissani 
oppikouluissa opiskelleet oppilaat ja niissä tehdyt rikkeet vuodesta 1909 eteen-
päin, sillä Suomen virallisissa tilastoissa otettiin tuolloin käyttöön uusi ammatti-
ryhmien kategorisointitapa ja alettiin tilastoida myös yksityiskoulujen oppilai-
den sosiaalista taustaa. 551 

  

 
550  Ks. ammattinimekkeiden jaottelu liite 1.  
551  SVT, 9, Oppikoulut. 1905–1925. 



147 
 
Taulukko 16  Erilaisen sosiaalisen taustan omanneiden oppilaiden rankaiseminen vuo-

sina 1909–1925. 

    Rangaistiin   Ei rangaistu   Yhteensä 
Virkamiehiä ja vapaan amma-
tin harjoittajia 

  749   2236   2985 
  (0,2)   (-0,1)     

Suurliikkeen harjoittajia   184   1308,5   1493 
  (-9,7)***   (5,6)***     

Pienliikkeen harjoittajia ja  
palvelusmiehiä  

  1084   2299   3383 
  (8,4)***   (-4,8)***     

Kaupunkien työväkeä   261   1032,5   1294 
  (-3,4)***   (2,0)**     

Tilallisia    183   513,5   697 
  (0,7)   (-0,4)     

Torppareita ja maaseudun  
työväkeä 

  15   84,5   100 
  (-2,0)**   (1,1)     

Yhteensä    2476   7476   9952 

ꭓ² (5) = 240,157, p<0,001. Suluissa standardoidut residuaalit. Merkinnät ***, **, ja * viittaavat 
tilastolliseen riskiin 1 %:n, 5 %:n ja 10 %:n tasoilla. Lähde: Tutkittujen koulujen rangaistus-
kirjat ja SVT, 9, Oppikoulut, 1905–1925. 

Taulukko näyttäisikin osoittavan, että Juusen ja Liisin kaltaisia pienliikkeenhar-
joittajien ja palvelusmiesten lapsia rangaistiin muihin ryhmiin kuuluneita oppi-
laita useammin ja heistä harvempi selvisi opinnoistaan saamatta vähintään yhtä 
rangaistusta. Kaupunkien työläisten perheistä tulleita oppilaita rangaistiin puo-
lestaan muita vähemmän ja varsinkin moni suurliikkeenharjoittajien lapsista sel-
visi koulutaipaleesta rangaistuksetta. Myös maaseututyöläisten lapset saivat tau-
lukon mukaan vähemmän rangaistuksia kuin muihin ryhmiin kuuluneet oppi-
laat. Virkamiesten ja tilallisten lasten kohdalla sosiaalisella asemalla ei näyttäisi 
sen sijaan olleen merkitystä ja heitä rangaistiin sunnilleen yhtä usein kuin riip-
pumattomuuden vallitessa voidaan olettaa (TAULUKKO 16).  

Etenkin suurliikkeenharjoittajien lasten kohdalla rangaistusten vähäistä 
määrää selittänee osaltaan vähemmän informatiivisista matrikkelimerkinnöistä 
johtuva tilastovääristymä. Suuren aineiston vuoksi tässä tutkimuksessa on ollut 
mahdotonta selvittää, ketkä niistä oppilaiden isistä, jotka koulujen matrikkelien 
mukaan olivat esimerkiksi kauppiaita tai liikemiehiä, miellettiin suur- ja ketkä 
pienliikkeenharjoittajiksi.552 Tarkemman tiedon puutteessa koodasin nämä ni-
mikkeet pienliikkeenharjoittajiin ja palvelusmiehiin, mistä on seurannut toden-
näköisesti se, että osa tutkimusaikakaudella suurliikkeenharjoittajiksi lasketuista 
on päätynyt tähän kategoriaan. Rangaistuksia saaneiden suurliikkeenharjoitta-
jien lasten määrä näyttää näin ollen todellisuutta alhaisemmalta ja pienliikkeen-
harjoittajien ja palvelusmiesten lasten määrä vastaavasti korkeammalta myös 
TAULUKOSSA 16.  

 
552  Myös muiden ammattiryhmien kohdalla on voinut tapahtua vastaavia virheellisiä 

kategorisointeja, mikä pitää ottaa huomioon tuloksia tulkittaessa. Ks. ammattinimik-
keiden kategorisoinnista tarkemmin LIITE 1.  
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Sosiaalisen aseman merkitsevyyttä liikkeenharjoittajien lasten rankaisemi-
sessa voidaan arvioida tarkastelemalla liikkeenharjoittajien lapsia yhtenä ryh-
mänä, kuten tein TAULUKOSSA 17. Myös tämän taulukon mukaan oppilaan so-
siaalinen asema ja rankaiseminen riippuvat toisistaan (p<0,001). Riippuvuus on 
kuitenkin seurausta kaupunkien ja maaseudun työväen vähäisistä rangaistus-
määristä. Täten sosiaalinen asema näyttää olleen merkityksellinen erityisesti 
kaupunkien ja maaseudun työväen lasten kohdalla, joita rankaistiin vähemmän 
kuin riippumattomuuden vallitessa.  

Taulukko 17  Erilaisen sosiaalisen taustan omanneiden oppilaiden rankaiseminen vuosina 
1909–1925: liikkeenharjoittajien perheistä lähteet laskettuna yhteen. 

  Rangaistiin   Ei rangaistu   Yhteensä 
Virkamiehiä ja vapaan ammatin  
harjoittajia 749   2236   2985 

  (0,2)   (-0,1)     
Liikkeenharjoittajia ja palvelusmiehiä 1268   3607,5   4876 
  (1,6)   (-0,9)     
Kaupunkien työväkeä 261   1032,5   1294 
  (-3,4)***   (2)**     
Tilallisia  183   513,5   697 
  (0,7)   (-0,4)     
Torppareita ja maaseudun työväkeä 15   84,5   100 
  (-2)**   (1,1)     
Yhteensä  2476   7476   9952 

ꭓ² (4) = 24,661, P<0,001. Suluissa standardoidut residuaalit. Merkinnät ***, **, ja * viittaavat 
tilastolliseen riskiin 1 %:n, 5 %:n ja 10 %:n tasoilla. Lähde: Tutkittujen koulujen rangaistus-
kirjat ja SVT, 9, Oppikoulut, 1905–1925. 

Liikkeenharjoittajien lasten sosiaalinen asema ei näyttäisikään olleen rangaistus-
käytänteiden kannalta niin merkityksellinen, kuin TAULUKKO 16 antaisi ym-
märtää. TAULUKON 17 perusteella liikkeenharjoittajien ja palvelusmiesten lap-
set tulivat suunnilleen niin usein rangaistuiksi, kuin heidän määränsä perusteella 
voisi olettaakin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö ryhmän sisällä olisi voi-
nut olla jonkinlaista hajontaa. Asiaa jää tässä tutkimuksessa kuitenkin tarkempaa 
selvitystä vaille aineistoteknisistä syistä.  

TAULUKOIDEN 16 ja 17 perusteella voidaan kuitenkin todeta, ettei oppi-
laan sosiaalinen tausta määrittänyt rangaistuskäytänteitä siten kuin sukupuoli, 
ikä tai koululuokka. Mihinkään tiettyihin ryhmiin kuuluneet oppilaat eivät tul-
leet siinä määrin todennäköisemmin rangaistuiksi kuin pojat tyttöihin verrattuna. 
Selvää on myös se, etteivät selkeästi alemmista sosiaalisista asemista tulleet op-
pilaat saaneet merkittävästi enempää rangaistuksia kuin ylempiin sosiaaliryh-
miin kuuluneet. Ottaen huomioon niin kaupunkien kuin maaseudunkin työvä-
estön lasten saamien rangaistusten alhaisen suhteellisen määrän, asia näyttää ol-
leen pikemminkin päinvastoin.   
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Tämä on merkillepantava huomio, sillä koulutuksen historiaa ja sosiologiaa 
tarkastelleessa tutkimuksessa on yleensä todettu, että koulussa menestyvät par-
haiten ne oppilaat, jotka ovat kotitaustaltaan lähimpänä koulun omaksumaa ja 
tuottamaa arvomaailmaa.553 Rangaistusten vähäisen määrän voi katsoa kertovan 
ainakin kouluun sopeutumisesta, sillä hyvin käyttäytyneen oppilaan voi olettaa 
omaksuneen koulun käytössäännöt. Oppilaan käytös oli myös yksi arvioinnissa 
huomioitavista asioista ja käytösarvosanan alennus rangaistus sinällään – aina-
kin tyttökouluissa. Lisäksi koulukasvatus tähtäsi itsessään kurinalaisten ja it-
sensä hillitsevien kansalaisten tuottamiseen. Kaikki koulussa tapahtuva kasvatus 
perustui ankaran kurin ja järjestyksen vaateelle, jotka olivat myös opetuksen 
edellytyksiä. Oppilaan käytös ja niin ruumiin kuin mielen hallinta nähtiinkin 
keskeisessä asemassa myös oppimisprosessin kannalta.554  

TAULUKON 17 perusteella kouluissa rangaistiin kuitenkin vähän juuri 
niitä oppilaita, joiden tausta poikkesi oletusarvoisesti eniten koulujen arvomaa-
ilmasta. Voimakkaasti porvarillisiin arvoihin sitoutuneita oppikouluja lähellä ol-
leita koteja voi luonnehtia keskiluokkaisiksi, eikä tämä luonnehdinta soveltunut 
selkeästi alempia sosiaaliryhmiä edustaneiden maaseudun tai kaupunkien työ-
läisten kuvaamiseen.555 Lisäksi virkamiesten, liikkeenharjoittajien tai palvelus-
miesten lapsia, joiden tausta oli lähempänä koulujen arvomaailmaa, ei rangaistu 
muita vähempää. Ajatus hallitsevan sosiaalisen taustan omaavien yksilöiden läh-
tökohtaisesti helpommasta koulutiestä ei näyttäisi rangaistuskäytänteiden koh-
dalla pätevän.  

Isän ammattinimeke ei tietenkään kerro koko totuutta siitä, minkälaisen ko-
tikasvatuksen lapsi oli saanut ja missä määrin hän oli omaksunut koulujen edus-
tamia arvoja jo ennen oppikoulun aloittamista. Esimerkiksi kategoria ”pienliik-
keenharjoittajat ja palvelusmiehet” sisältää myös ammatteja, jotka saatettiin miel-
tää työläisammateiksi. Tällaisia olivat esimerkiksi tietyt rautatieläisammatit, 
vaikka niiden edustajat olivatkin arvostettuja jäseniä yhteisöissään ja omasivat 
enemmän ammattitaitoa kuin työväestö keskimäärin.556 Kategoriaa voikin pitää 
heterogeenisenä, eivätkä kaikki siihen sisällytetyt ammattinimikkeet viitanneet 
porvarillisuuteen. Tästä huolimatta voidaan todeta, ettei selvästi alempi sosiaali-
nen tausta lisännyt oppilaan todennäköisyyttä tulla rangaistuksi, eivätkä selvästi 
ylemmän yhteiskunnallisen statuksen omanneet oppilaat saaneet sen vähempää 
rangaistuksia kuin muutkaan.  

Oppilaan sosiaalisella taustalla ei myöskään ollut sellaisia vaikutuksia ran-
gaistuskeinon valintaan tai itse rikkeeseen kuin esimerkiksi sukupuolella. Tämä 

 
553  Ks. Bourdieu ja Passeron 1990, etenkin sivut 195–210; Merenluoto 2009; Rinne 2014; 

Svanfeldt-Winter 2016.  
554  Launonen 2000, 135–148; Ojakangas 1998, 35–36; Salminen 2002, 59–65; Suutarinen 

1992, 85–86.  
555  Ikonen 2011; Meinander 1994, 42–54.   
556  ks. esim. Hentilä, Riihinen ja Roos 1975, 21–22, 61–65, 85–91, 129–244. 
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päti etenkin poikien kohdalla, sillä erilaisiin sosiaaliryhmiin kuuluneet pojat tu-
livat rangaistuiksi jälki-istunnolla noin 90 prosentissa tapauksista557, ja syyllistyi-
vät ennen kaikkea vallattomuuteen, joka muodosti noin 40 prosenttia eri taus-
toista tulleiden poikien tekemistä rikkeistä.558 Mihinkään tiettyyn sosiaaliryh-
mään kuuluneita poikia ei rangaistu myöskään erityisen ankarasti muihin ryh-
miin verrattuna.559 Sosiaalisella taustalla ei ollut suuria vaikutuksia suurimpaan 
osaan tyttöjäkään koskeneista rangaistustapauksista. Käytös- tai huolellisuusar-
vosanan lasku, jälki-istunto ja varoitus muodostivat enemmistön erilaisista taus-
toista tulleille tytöille annetuista rangaistuksista ja lunttaus, vallattomuus ja lais-
kuus valtaosan tyttöjen tekemistä rikkeistä.560 

Tyttöoppilaan sosiaalinen tausta saattoi kuitenkin vaikuttaa ankarampien 
rangaistusten määräämiseen. Selvästi ylemmän sosiaalisen taustan omanneet ty-
töt saattoivat selvitä esimerkiksi varkaudesta jopa rangaistuksetta. Työläistaus-
taiset tytöt tulivat varkauksista poikkeuksetta erotetuiksi. Myös alhaisempi 
luokka-aste näyttää lisänneen tytön todennäköisyyttä tulla erotetuksi. 20 erote-
tuksi tulleesta tytöstä 15 (75 %) opiskeli ensimmäisellä tai toisella oppikoululuo-
kalla. Viisi luokilla kolmannesta viidenteen opiskellutta tyttöä erotettiin, mutta 
lukioluokkien tyttöjä ei erotettu lainkaan.561 Sosiaalisen aseman, sukupuolen ja 
luokka-asteen risteämä näyttääkin olleen käytänteiden kannalta merkitykselli-
nen. Tarkastelen tyttöjä koskeneita erotustapauksia tarkemmin seuraavassa lu-
vussa.   

Oppilaan sosiaalisesta taustasta ei näytä aiheutuneen suuria eroja myös-
kään eri koulujen rangaistuskäytänteisiin. Helsingin normaalilyseon käytänteet 
näyttävät kuitenkin erityisen tasa-arvoisille. Tämä päti myös Helsingin ruotsa-
laisen tyttökoulun kohdalla, jossa korkeintaan kolme prosenttia taustan kuin 

 
557  Virkamiesten ja suurliikkeenharjoittajien poikia rangaistiin jälki-istunnolla vain 73 

prosentissa tapauksista ja sen lisäksi he saivat etenkin varoituksia. Tällaisista sosiaa-
lisista taustoista tulleita poikia opiskelikin etenkin Helsingin normaalilyseossa ja 
kahdessa yhteiskoulussa, joissa varoitus muodosti suuremman osuuden oppilaille 
annetuista rangaistuksista. Ks. Helsingin normaalilyseon, Läroverket för gossar och 
flickor -koulun sekä Vasa svenska samskolan -koulujen oppilasmatrikkelit ja rangais-
tuskirjat.  

558  Ottaen huomioon vallattomuuden osuuden kunkin sosiaaliryhmän poikien rikkeistä 
on vähemmän yllättävää, että kuhunkin ryhmään kuuluneita poikia rangaistiin en-
nen kaikkea heidän ensimmäisten kouluvuosiensa aikana. Poikkeuksen tekivät torp-
pareiden ja maanviljelystyöväen pojat, joiden saamista rangaistuksista 39 prosenttia 
annettiin heidän ollessaan ylimmillä neljällä luokalla. Torppareiden ja maanviljelys-
työväen pojat saivat tutkimuksessa olevalla aikavälillä kuitenkin vain 28 rangaistusta 
mikä selittää poikkeamaa. Ks. tutkittujen koulujen rangaistuskirjat ja oppilasmatrik-
kelit.   

559  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat ja oppilasmatrikkelit.   
560  Tyttöjen rikkeitä arvioitaessa on huomioitava, että Läroverket för gossar och flickor -

koulun rangaistuskirjaan merkittiin vain harvoin rangaistuksen laatu tai syy. Suurlii-
kemiesten lapset muodostivat suuremman osuuden koulun oppilaista verrattuna 
etenkin tutkittuihin valtionkouluihin. Ks. SVT, 9, Oppikoulut. 1905–1925.Tehty rike 
jäi epäselväksi 21:ssä (62 %) suurliikemiesten tyttäriä koskevassa rangaistustapauk-
sessa. Rikkeitä jäi epäselväksi kuitenkin myös muihin ryhmiin kuuluneiden tyttöjen 
osalta, esimerkiksi 45 (34 %) virkamiesten tytärten ja 25 (17 %) pienliikkeenharjoitta-
jien ja palvelusmiesten tytärten tekemistä rikkomuksista. Ks. HKA LFGOFA Ab:1 ja 
Ab:2 straffjournal, Ba:1 ja Ba:2 elevmatrikel.  

561  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat ja oppilasmatrikkelit.  
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taustan omanneista oppilaista tuli rangaistuksi.562 Oppilaan sosiaalisella taus-
talla oli enemmän merkitystä Vaasan ja Tampereen lyseoiden sekä Tampereen 
tyttölyseon rangaistuskäytänteisiin. Vaasan lyseossa rangaistiin erityisen paljon 
kaupunkien työläisten lapsia, joista 71 prosenttia sai vähintään yhden rangais-
tuksen. Tampereen lyseossa rangaistuksia annettiin etenkin virkamiesten (74 %) 
ja tilallisten (76 %) lapsille, suur- ja pienliikkeenharjoittajien sekä palvelusmies-
ten lasten saadessa rangaistuksia suhteessa vähemmän (51 %). Tampereen tyttö-
lyseossa rangaistiin vähän sekä työväestön (4 %) että virkamiesten (5 %) lapsia, 
mutta paljon liikemiesten lapsia (12 %).563 

Kahdessa yhteiskoulussa vähän rangaistuksi tulivat puolestaan suurliike-
miesten lapset. Heitä rangaistiin harvoin etenkin Vaasan ruotsalaisessa yhteis-
koulussa, jossa vain kolme prosenttia ryhmään kuuluneista oppilaista tuli ran-
gaistuiksi. Verrattuna muihin tutkittuihin kouluihin, oli Vasa svenska samskola-
nissa opiskelleiden suurliikemiesten lasten määrä korkea. Suurliikkeenharjoitta-
jien lapset tulivat harvoin rangaistuiksi myös Läroverket för gossar och flickor -
koulussa (15 %), joka oli niin ikään yksityinen ja jossa opiskeli enemmän suurlii-
kemiesten lapsia kuin vaikkapa valtion poikalyseoissa. Molempien koulujen 
kohdalla asiaa selittää epävarmoista ammattinimekkeistä aiheutunut tilastovää-
ristymä, eikä kummassakaan koulussa rangaistu poikkeuksellisen vähän tai pal-
jon liikemiesten lapsia, kun heitä tarkastelee yhtenä joukkona. Pienliikkeenhar-
joittajien ja palvelusmiesten lasten saamien rangaistusten määrä olikin vastaa-
vasti korkea molemmissa yhteiskouluissa. Vasa svenska samskolanissa rangais-
tiin lisäksi paljon tilallisten lapsia (45 %), siinä missä Läroverket för gossar och 
flickor -koulussa heistä vain poikkeuksellisen harva tuli rangaistuksi (11 %).564 
Muuten oppilaita rangaistiin kussakin koulussa tasaisemmin. 

Erilaisista sosiaalisista taustoista tulleiden oppilaiden rankaisemisessa ta-
pahtui myös jonkinlaista vaihtelua tutkimusajanjakson edetessä. Tätä havainnol-
listaa KUVIO 16, jossa on esitetty erilaisen sosiaalisen taustan omanneiden oppi-
laiden saamien rangaistusten kokonaismäärät suhteutettuina oppilaiden koko-
naismääriin.  

 
 
 
 

 
562  KA HNA Ab:2 rangaistuspäiväkirjat sekä Bb:1 ja Bb:3 Helsingin suomalaisen nor-

maalilyseon matrikkelit; KA SFIHA Ac:1 straffjournal ja Bba:4 ja Bba:5 Fruntim-
mersskolans i Helsingfors elevmatrikel sekä Bba:6 Flicklyceets i Helsingfors 
elevmatrikel; SVT, 9, Oppikoulut. 1905–1925. 

563  KA TLA Ad:1 rangaistuskirja ja Bb:2–Bb:7 oppilasmatrikkelit; KA TTLA Ae:1 ran-
gaistuskirjat sekä Bb:1 ja Bb:3 Tampereen suomalaisen tyttökoulun oppilasmatrikke-
lit; KA VYA Ab:1 ja Ab:2 rangaistuskirjat sekä Ba:3 ja Ba:4 oppilasmatrikkelit; SVT, 9, 
Oppikoulut. 1905–1925. 

564  HKA LFGOFA Ab:1 ja Ab:2 straffjournal, Ba:1 ja Ba:2 elevmatrikel; VSSA Ab:1 
straffjournal sekä Ba:1 elevmatrikel; SVT, 9, Oppikoulut. 1905–1925. 
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Kuvio 16  Erilaisista sosiaalisista taustoista tulleiden oppilaiden saamien rangaistusten 

vuosittaiset määrät suhteessa heidän vuosittaisiin kokonaismääriinsä. 

 

Taulukossa VM = virkamiehet, SH = suurliikkeenharjoittajat, PHPM = pienliikkeenharjoit-
tajat ja palvelusmiehet, KT = kaupallinen työväki, T = tilalliset, MT = maanviljelystyöväki. 
Lähde: Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat, oppilasmatrikkelit ja SVT, 9, Oppikoulut, 
1905–1925. 

Kuten kuvio osoittaa, tapahtui merkittävin muutos maaseudun työväestön las-
ten saamien rangaistusten määrissä. Heitä rangaistiin etenkin tutkimusajanjak-
son keskivaiheilla ja erityisesti lukuvuonna 1917–1918, joka jäi kevättalvella käy-
dyn sisällissodan vuoksi vain hieman syyslukukautta pidemmäksi. Muiden op-
pilasryhmien kohdalla sisällissotavuosi näyttäytyykin selvänä laskuna rangais-
tusten määrissä. Heittelyä maaseudun työväestön lasten saamien rangaistusten 
määrissä selittää erityisesti heidän matala kokonaismääränsä: esimerkiksi luku-
vuonna 1917–1918 tutkituissa kouluissa opiskeli vain viisi kyseisen taustan 
omannutta oppilasta. Maaseudun työväestön lapset saivat keskimäärin vain 
kaksi rangaistusta vuosittain, eivät koskaan kolmea enempää, minkä verran heitä 
rangaistiin myös lukuvuonna 1917–1918 (KUVIO 16).  

Sisällissota vaikutti myös muista taustoista tulleiden oppilaiden rankaise-
miseen. Sillä ei ollut merkittäviä vaikutuksia siihen kuinka eri ryhmistä tulleita 
oppilaita rangaistiin suhteessa toisiinsa. Kaikkiin ryhmiin kuuluneita oppilaita 
rangaistiin välittömästi sisällissotaa seuranneina kouluvuosina suhteellisesti ja 
absoluuttisesti enemmän kuin sotaa edeltäneinä vuosina. Kaikkiin ryhmiin kuu-
luneiden oppilaiden rangaistusten määrät myös tasoittuivat viimeistään 1920-lu-
vun puoliväliin tultaessa. 

Vaikka kaupunkien työväestönkin lasten saamien rangaistusten määrissä 
tapahtui hienoista nousua, oli se vähäisempää kuin muiden ryhmien kohdalla. 
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Tällaisen taustan omanneita oppilaita rangaistiin lisäksi suhteellisesti ja abso-
luuttisesti useammin 1910-luvun alussa kuin sodan jälkeisinä vuosina. Myös-
kään maaseudun työväestön lasten saamien rangaistusten absoluuttiset määrät 
eivät erityisesti nousseet sodan jälkeen, vaikka heitä suhteellisesti useammin ran-
gaistiinkin. Verrattuna etenkin tilallisten sekä pienliikkeenharjoittajien ja palve-
lusmiesten lasten saamien rangaistusten määrissä tapahtuneeseen nousuun, ei 
selvästi työväestöön laskettavissa olleita lapsia rangaistu merkittävästi enempää 
sodan jälkeen (KUVIO 16). Sisällissota ei siis näytä merkittävästi vaikuttaneen 
työväestön lasten asemaan, ainakaan mitä tulee heidän rankaisemiseensa.   

Sodan asetelmalla oli kuitenkin omat vaikutuksensa koulujen oppilaiden 
elämään ja koulutyöhön. Tampereen lyseossa jopa erotettiin muutama punakaar-
tissa ollut oppilas, vaikkei erottamisista koulun rangaistuskirjassa mainita-
kaan.565 Koulun oppilasmatrikkelin mukaan punaisten puolella taistellut oppilas 
erotettiin ”avustuksesta maanpetokseen” ja punakaartissa palvelemisen 
vuoksi.566  Tilannetta kuvaa myös koulun historiikkiin haastateltu L. A. Puntila, 
jonka mukaan ”muutamien punaisten puolella tiettävästi olleiden vanhempien 
pojat eivät olleet suosittuja.”567  

Ajan kuva näkyy 1930-luvulla kirjoitetuissa kouluhistoriikeissa muutoinkin. 
Vaasan lyseosta vuonna 1930 julkaistussa teoksessa sotaa seurannutta aikaa 
muistellaan ylipäätään hankalana, ja ongelmista syytettään etenkin koulun oppi-
lasrakenteen muuttumista. Historiikissa tarkastellaan 1920-luvulla tehdyn kou-
lutarkastuksen pöytäkirjaa, jossa lyseon ”oppilasainesta” kuvataan sa-
noilla ”yleensä hieman heikko, hidas ja jähmeä”. Tarkastuspöytäkirjan mukaan 
lyseon oppilaat olivat vähävaraisia ja tulivat ”pääosin laitakaupungilta” ja maa-
seudulle perustettuja oppikouluja syytetään hyvien, ”sivistyneistä kodeista” läh-
töisin olleiden oppilaiden viemisestä.568 Historiikkiin kirjoittaneen Ilmari Turjan 
mukaan 1920-luvulla lyseoon tulikin ”paljon heikkoa ainesta ja ehkä vielä enem-
män halutonta, joka piti koulua vain välttämättömänä pahana ja ajankuluna”.569 
Sodan jälkeisiä vuosia kuvataan ”ylimenokautena”, jolloin koululaisten arvosa-
nat laskivat ”oppilasaineksen huonontumisen” myötä ja myös kaikenlainen kep-
postelu yleistyi.570  

Kaupunkityöläistaustan omanneiden oppilaiden suhteellinen osuus lyseon 
oppilaista nousikin 1920-luvulla, ja oli enimmillään 19 prosenttia lukuvuonna 
1921–1922. 1910-luvulla kaupunkien työväestön lapset olivat muodostaneet nel-
jästä yhdeksään prosenttia koulun oppilaista. Työväenlapset eivät kuitenkaan 
yksin vastanneet koulussa 1920-luvun alkuvuosina tapahtuneesta kirjattujen 
rangaistusmäärien noususta, vaan niitä annettiin enemmän myös muunlaisen 

 
565  KA TLA Ad:1 rangaistuskirja. Opettajat keskustelivat punakaarteissa olleiden oppi-

laiden asiasta useassa kokouksessa, ks. KA TLA Ca:1 ja Ca:2 14.12.1918 ja 26.2.1920. 
Pöytäkirjoihin on liitetty myös kouluylihallituksen vahvistama oppilaiden erotuspää-
tös, ks. KA TLA Ca:1 17.2.1919 Ks. myös Kiuasmaa 1982, 533.  

566  KA TLA Bb:6 oppilasmatrikkeli, oppilas 647.   
567  Ranta 1984, 85.  
568  Miettinen 1930, 172.  
569  Turja 1930, 149. 
570  Miettinen 1930, 172. 
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taustan omanneille oppilaille virkamiesten lapsista tilallisiin.571 1930-luvulla jul-
kaistut historiikit kiinnittyvätkin hyvin voimakkaasti vapaussotaeetokseen, eikä 
ole ihme että esimerkiksi Akateemiseen Karjala-Seuraankin kuulunut Turja 
niissä tällaisia näkemyksiä esitti.572 Merkillepantavaa kuitenkin on, että työläis-
taustaiset oppilaat tulivat usein rangaistuiksi juuri Vaasan lyseossa. Heidän ti-
lanteensa saattoi siis todella olla keskimääräistä hankalampi siellä.   

Myös rangaistuksia antaneiden opettajien sosiaalinen tausta vaihteli. Vuo-
sisadan vaihteen oppikoulunopettajien on arvioitu tulleen pääosin säätyläisper-
heistä, vaikka opettajiston sosiaalisesta taustasta ei ole tehty tarkempaa selvi-
tystä.573 Rangaistuksia antaneiden opettajien sosiaalisen taustan jakauma näyt-
täisi tukevan aiempia arvioita, sillä virkamiestaustan omanneet opettajat antoi-
vat selkeästi enemmän rangaistuksia kuin muihin ryhmiin kuuluneet. Tämä päti 
niin mies- kuin naisopettajienkin kohdalla. Kirkkoherran perheeseen syntynyt 
opettaja Puupponen sekä lääninrovastin tyttärenä kasvanut Enkvist olivatkin 
myös sosiaalisen taustansa vuoksi tyypillisiä rangaistuksenantajia.574 

Myös kaupunkien porvarisperheistä lähteneet sekä maanviljelijätaustan 
omanneet opettajat määräsivät annetuista rangaistuksista verraten suuren osuu-
den, yhteensä noin 40 prosenttia. Arvioiden mukaan tällaisista taustoista tulleet 
muodostivatkin koulujen toiseksi suurimman opettajaryhmän. Maaseudun tai 
kaupunkien työväestöstä lähtöisin olleet opettajat antoivat sen sijaan selkeästi 
vähemmän rangaistuksia.575 Opettajista vain muutaman prosentin onkin arveltu 
omanneen työläistaustan, mitä on selitetty etenkin koulutuksen kalleudella. Vain 
harvalta löytyi resursseja oppikoulunopettajan virkaan vaaditun filosofian kan-
didaatin tutkinnon suorittamiseen. Lisäksi työväestön on todettu tunteneen tiet-
tyä ennakkoluuloa oppikoulusta ja sen yläluokkaiseksi uskomaa arvomaailmaa 
kohtaan, mikä ei lisännyt halukkuutta oppikoulunopettajan tehtävään koulut-
tautumiseen.576  

Oppikoulunopettajan virkaan ei myöskään otettu ketä tahansa. Opettajat 
olivat keskeisessä asemassa oppikouluissa annetussa kasvatuksessa, vaikka hei-
dän työnsä näennäisesti painottuikin tiedollisten oppisisältöjen opettamiseen. 
Oppikoulunopettajan virkaan valittavan henkilön tuli olla vähintään 21-vuotias, 
tunnustaa evankelisluterilaista uskontoa ja omata nuorten opettamiseen so-
piva ”mielenlaatu”. Lisäksi opettajan tuli olla ”tunnettu jumalanpelosta ja vilpit-
tömästä elämästä” sekä ”tasainen ja vakaa luonteeltaan”. Kyösti Kiuasmaa huo-
mauttaakin, että oppikoulunopettajien nimittämisehdoissa korostettiin ennen 
kaikkea eettistä arvoperustaa.577  

 
571  KA VYA Ab:2 ja Ab:3 rangaistuskirjat, Ba:4 ja Ba:5 oppilasmatrikkelit.  
572  Häggman, Kai: Turja, Ilmari. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu.  
573  Kiuasmaa 1982, 485–487; Rantala 2011b, 308–309. Opettajien taustasta ei pidetty tar-

kempaa tilastoa myöskään tutkittavalla ajalla.  
574  Olen määrittänyt rangaistuksia antaneen opettajan sosiaalisen taustan 6563:ssa eli 68 

prosentissa tutkituissa kouluissa kirjatuista rangaistustapauksista. Rangaistuksen an-
taneen miesopettajan sosiaalinen tausta on selvitetty 5714 tapauksessa. Tutkittujen 
koulujen rangaistuskirjat ja opettajamatrikkelit.  

575  Työläistaustaiset opettajat muodostivat verraten pienen osuuden oppikoulujen opet-
tajista vielä 1960-luvullakin, ks. Kiuasmaa 1982, 485–487; Rantala 2011b, 308–309. 

576  Rantala 2011b, 308–309. 
577  Kiuasmaa 1982, 164–166. Ks. myös Rantala 2011b. 
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Rangaistuksia antaneiden oppikoulunopettajien sosiaalinen tausta sopikin 
pitkälti niihin porvarillisiin arvoihin, joihin koulut arvomaailmaltaan kiinnittyi-
vät. 578  Oppikoulu- ja yliopistokasvatuksen saaneet opettajat istuivat arvoihin 
myös koulutuksensa myötä. Opettajien taustan homogeenisyys ei sekään erityi-
sesti vähentänyt porvarillisten arvojen merkitystä oppikouluissa annetussa kas-
vatuksessa. Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, että oppikoulujen arvomaail-
maan sopivan taustan omanneet opettajat olisivat rankaisseet oppilaita merkittä-
västi useammin kuin muut. Kuten erilaisista taustoista tulleiden, rangaistuksia 
antaneiden opettajien kirjaamien rangaistusten kokonaismääriä vertaava KUVIO 
17 osoittaa, tilanne oli pikemminkin päinvastainen.  

Kuvio 17  Erilaisen sosiaalisen taustan omanneiden opettajien (N=140) antamien rangais-
tusten (N=6570) keskimäärä per rangaistuksia antanut opettaja. 

 

VVAH = virkamiehet ja vapaan ammatin harjoittajat, SH = suurliikkeenharjoittajat, PHPM 
= pienliikkeenharjoittajat ja palvelusmiehet, KT = työväki, T = tilalliset, TMT = tilalliset ja 
maanviljelystyönväki. Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat ja opettajamatrikkelit.  

Tilallisten antamien rangaistusten korkeaa suhteellista määrää selittää kategori-
aan kuulunut, erityisen paljon rangaistuksia antanut Antti Helaakoski, joka kir-
jasi 50 prosenttia kaikista kategoriaan koodaamieni 13 opettajan antamasta ran-
gaistuksesta.579 Torpparitaustaisia opettajia oli kouluissa kaksi, joista molemmat 
opettivat Vaasan lyseossa. Heidän antamiaan 150 rangaistusta selittävät myös 
poikakoulun muutoinkin runsaat rangaistusmäärät.580  

 
578  Meinander 1994.   
579  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat ja opettajamatrikkelit; Tampereen lyseon pai-

nettu matrikkeli 1939, 16. 
580  Vaasan lyseon painettu matrikkeli 1930, 248, 264; KA VYA Ab:2 ja Ab:3 rangaistus-

kirjat.  
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Toisaalta myös kaikki kolme kaupunkityöväestöön taustaltaan kuulunutta 
opettajaa työskenteli poikakouluissa. He antoivat rangaistuksia poikkeuksellisen 
vähän. Opettajan sosiaalisen taustan vaikutukset rangaistuskäytänteisiin eivät 
olleet aina selkeät. Ylempi sen puoleen kuin alempikaan sosiaalinen tausta ei kui-
tenkaan automaattisesti tarkoittanut sitä, että opettaja olisi antanut rangaistuksia 
selvästi enemmän. Rangaistuskirjojen perusteella opettajan tausta ei vaikuttanut 
myöskään erityisesti siihen, minkälaisesta taustasta tulleita oppilaita hän ran-
kaisi.581 Opettajan sosiaalisen taustan vähäisiä vaikutuksia selittää erityisesti hei-
dän saamansa koulutus, joka toimi opettajia yhdistävänä ja heidän kotitausto-
jensa mahdollisia vaikutuksia häivyttävänä tekijänä.  

Voidaan joka tapauksessa todeta, ettei sosiaalisella asemalla ollut käytän-
teiden kannalta vastaavaa merkitystä kuin sukupuolella. Kouluissa ei rangaistu 
mihinkään ryhmään kuuluneita oppilaita merkittävästi enempää kuin muita, 
eikä tausta vaikuttanut merkittävästi myöskään opettajien herkkyyteen antaa 
rangaistuksia. On lisäksi merkillepantavaa, että työläistaustan omanneita oppi-
laita saatettiin rangaista kouluissa jopa keskimäärin vähemmän kuin muista 
taustoista tulleita. Tutkimusajalla sodittu sisällissota ei myöskään erityisemmin 
vaikuttanut tähän tasa-arvoisuuteen, vaikka se annettujen rangaistusten määriä 
yleisesti nostikin. Ei voida kuitenkaan todeta, etteikö sosiaalisella asemalla olisi 
ollut yhtään merkitystä. Sen vaikutukset näkyivät etenkin tytöille annetuissa ero-
tusrangaistuksissa, joita tarkastelen tarkemmin seuraavassa luvussa.    

4.5 Työläisten ja virkamiesten tytärten eroavaisuuksista 

Vaikkei oppilaan sosiaalinen tausta määrittänyt tutkimieni koulujen rangaistus-
käytänteitä samalla tavoin kuin esimerkiksi sukupuoli, ei se ollut käytänteiden 
kannalta merkityksetön. Kuten tässä luvussa osoitan, saattoi alempi sosiaalinen 
tausta ankaroittaa oppilaan saamaa rangaistusta ristetessään oppilaan edusta-
man naissukupuolen kanssa. Siinä missä virkamiesten tyttäret saattoivat selvitä 
rangaistuksetta jopa varkauksista, erotettiin muihin sosiaaliryhmiin kuuluneita 
tyttöjä esimerkiksi vallattomuudesta. Ankaramman rangaistuksen todennäköi-
syyttä edelleen lisäsi, mikäli tyttö oli alemmalla luokalla. Seuraavaksi tarkastelen 
rangaistuskäytänteiden kannalta merkityksellistä sosiaalisen aseman, sukupuo-
len ja koululuokan risteämää, esimerkkitapausten avulla.  

Tampereen suomalaisen tyttökoulun opettajakunta pohti tammikuun lop-
pupuolella vuonna 1910, kuinka rankaista koulussa ensimmäisellä luokalla opis-
kellutta Lempiä, jota syytettiin varkaudesta. 582  Lempin luokkatoverin Armin 
pulpetista oli kadonnut Armin lukukausimaksuun käytettäväksi tarkoitetut 40 
markkaa. Lempi todettiin syylliseksi rahojen katoamiseen koulussa suoritettujen 
tutkimusten perusteella. Hän myös tunnusti teon. Opettajakunta päätti teon 

 
581  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat sekä oppilas- ja opettajamatrikkelit.  
582  Tarkastelin tapausta jo pro gradu –tutkielmassani, ks. Puranen 2015.  



157 
 
vuoksi erottaa Lempin kokonaan. Erotuksesta tiedotettiin myös Lempin van-
hempia. Oppilasmatrikkelissa Lempin kohdalle on merkitty tieto hänen eroami-
sestaan 21.1.1910.583 

Svenska flicklyceet i Helsingfors -koulussa niin ikään ensimmäisellä oppi-
koululuokalla opiskellut Margit lähetettiin kotiin ja häntä kehotettiin olemaan 
palaamatta kouluun marraskuussa vuonna 1924, kunnes selviäisi voidaanko 
Margitia – ”vaiko jotain muuta oppilasta” – pitää syyllisenä rahan katoamiseen 
koulussa olleista laukuista. Rangaistuskirjan mukaan Margitin tiedettiin varasta-
neen ja ”kätkeneen” ainakin yhden laukun sen tutkimuksen ajaksi, joka luokassa 
toteutettiin tapahtumien selvittämiseksi. Rangaistuskirjasta ei selviä, jatkettiinko 
tapauksen tutkintaa myöhemmin ja mihin lopputulokseen siinä päädyttiin, 
mutta koulun oppilasmatrikkeliin Margit on merkitty eronneeksi vielä vuoden 
1924 aikana. Myös rangaistuskirjasta löytyy myöhemmin lisätty merkintä, jonka 
mukaan Margit oli ”edelleen poissa koulusta”.584  

Edellisten kanssa samankaltaisen kohtalon koki myös Helsingin ruotsalai-
sessa tyttökoulussa toisella oppikoululuokalla opiskellut Silvia, joka oli tuonut 
koulutovereilleen erilaisia lahjoja kuten suklaata, kortteja ja vihkoja. Kysyttäessä 
Silvia ei osannut selittää, mistä oli hankkinut lahjat. Samoihin aikoihin koulusta 
hävisi helminauha, joka löytyi myöhemmin ”poisheitettynä”585. Koulussa epäil-
tiin, että Silvia olisi anastanut helminauhan pukeutumishuoneesta, jonne omis-
taja oli sen unohtanut. Silviaa ei rangaistuskirjan mukaan voitu kuitenkaan to-
distaa syylliseksi varkauteen. Silvian katsottiin syyllistyneen kuitenkin useisiin 
valheisiin, minkä vuoksi hänen isäänsä pyydettiin ottamaan tytär pois koulusta. 
Samalla Silvia merkittiin eronneeksi myös koulun matrikkeliin.586   

Siinä missä Lempin, Margitin ja Silvian opintojen voi katsoa päättyneen 
varkauksien vuoksi, ei näin käynyt toisella oppikoululuokalla opiskelleen Bedan 
kohdalla. Vuonna 1915 Svenska flicklyceet i Helsingfors -koulussa selviteltiin ta-
pausta, jossa oppilaalta oli kadonnut lompakko koulun aamiaishuoneesta. Syyl-
liseksi tapauksessa todettiin Beda, joka oli tunnustanut varkauden ja palauttanut 
anastamansa lompakon. Samalla Beda oli tunnustanut syyllistyneensä vastaaviin 
rikkeisiin myös edelltävänä kouluvuonna. Opettajat päättivät, ottaen huomi-
oon ”poikkeuksellisen arat olosuhteet”587 rankaista ensimmäistä kertaa rikkee-
seen syyllistynyttä Bedaa vain ankaralla varoituksella. Rangaistuskirjassa ei tar-
kemmin eritellä, mihin ”aroilla olosuhteilla” tarkalleen ottaen viitataan. Bedaa 
kuitenkin uhkasi erotus, mikäli hän jatkaisi samankaltaisia toimia. Oletettavasti 

 
583  KA TTLA Ae:1 rangaistuspäiväkirja 22.10.1910 ja Bb:1 Tampereen suomalaisen tyttö-

koulun oppilasmatrikkeli, oppilas 1357.  
584  KA SFIHA Ac:1 straffjournal, marraskuu 1924; KA SFIHA Bba:6 Flicklyceets i 

Helsingfors elevmatrikel, oppilas 262.  
585  ”som sedan återfanns kastat i en buset”, ks. KA SFIHA Ac:1 straffjournal, 3.2.1922. 
586  KA SFIHA Ac:1 straffjournal, 3.2.1922; KA SFIHA Bba:5 Fruntimmersskolans i 

Helsingfors elevmatrikel, oppilas 4452.  
587  ”På grund av ovanligt ömmande omständigheter”, KA SFIHA Ac:1 straffjournal, 

lokakuu 1915. 
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varoitus tehosi, sillä Beda jatkoi opintojaan tapauksen jälkeen vielä neljä vuotta, 
kunnes erosi viidenneltä luokalta vuonna 1919.588 

Tampereen tyttökoulussa opiskellut Magnhild selvisi sen sijaan kokonaan 
ilman rangaistusta varkauteen syyllistyessään.589 Koulun neljännen luokan opet-
tajat puivat hänen tapaustaan kokouksessa, jonka koulun johtajatar oli kutsunut 
koolle maaliskuun alkupuolella vuonna 1906. Opettajat keskustelivat tapaami-
sessa raportista, joka oli saapunut koululle poliisilaitokselta.590 Raportissa syytet-
tiin tuolloin neljännellä luokalla opiskellutta Magnhildia taskukellon varastami-
sesta. Raportin mukaan varastettu kello oli 75 markan arvoinen ja sen kuvaillaan 
olleen kultainen ja naisten mallia. Taskukello oli kauppias Lindebergin omai-
suutta ja hävinnyt tämän kotoa Magnhildin siellä vieraillessa. Poliisit olivat tut-
kimustensa perusteella päätyneet syyttämään kellon häviämisestä Magnhil-
dia.591  

Manghild oli opettajankokousta edeltävänä päivänä ollut kuultavana polii-
sin etsiväosastossa asiasta. Vaikka hän oli aluksi kieltänyt syyllisyytensä, oli hän 
lopulta tunnustanut varkauden ja kertonut ottaneensa kellon Lindbergin ruoka-
salin pöydältä. Magnhild oli kertomansa mukaan pitänyt kelloa hallussaan muu-
tamia päiviä ja piilottanut sen lopulta lumihankeen. Juttua tutkinut etsivä Tanner 
oli etsinyt kelloa Magnhildin osoittamasta paikasta Kuninkaankatu 19. porttikäy-
tävästä, josta se oli myös löytynyt. Kauppias Lindberg oli jo tunnistanut löydetyn 
kellon omakseen.592 Poliisiraporttiin tutustuttuaan ja tapausta pohdittuaan opet-
tajat päättivät erottaa Magnhildin seuraavan kevätlukukauden alkuun saakka, 
mutta totesivat että ankarampikin rangaistus olisi teon vakavuuteen nähden voi-
nut olla paikallaan. Rangaistuksen lievyyttä perusteltiin Magnhildin alaikäisyy-
dellä ja aiemmalla nuhteettomuudella. Siitä ilmoitettiin myös kruununnimismie-
henä toimineelle Magnhildin isälle.593  

Tapauksen käsittely ei kuitenkaan päättynyt tähän. Neljännen luokan opet-
tajat kokoontuivat jälleen maaliskuun loppupuolella pohtimaan Magnhildin var-
kautta, tällä kertaa koululääkärinä toimineen tohtori Ahlmanin kutsumina. Ta-
paamisessa Ahlman, joka oli Magnhildin isän pyynnöstä tutkinut tytön mielen-
terveyttä, totesi, ettei tätä voitu pitää täysin vastuunalaisena teostaan. Asia käy 
ilmi myös opettajankokouksen pöytäkirjaan liitetystä lääkärinraportista, jonka 
mukaan Magnhildin ei voi katsoa olleen ”säännöllisessä mielentilassa” varkau-

 
588  KA SFIHA Ac:1 straffjournal, lokakuu 1915; KA SFIHA Bba:5 Fruntimmersskolans i 

Helsingfors elevmatrikel, oppilas 3629. 
589  Tarkastelin tätä tapausta jo pro gradu -tutkielmassani, ks. Puranen 2015.  
590  Poliisilaitoksen yhteydenotto kouluun noudatti koulujärjestyksen suuntaviivoja. 

Vuoden 1872 koulujärjestys määräsi, että jokainen oppilaan tekemä rikos, josta oppi-
las joutui tuomioistuimen eteen, tuli rangaista myös koulussa opettajakunnan ja reh-
torin päätöksen mukaan. Ks. Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokous 26/1872, 
§43. 

591  KA TTLA Ca:1 Opettajankokousten pöytäkirjat, 29.3.1906, pöytäkirjaan mukaan lii-
tetty poliisiraportti, päivätty 9.3.1906 ja päivitetty 13.3.1906.  

592  KA TTLA Ca:1 Opettajankokousten pöytäkirjat, 29.3.1906, pöytäkirjaan mukaan lii-
tetty poliisiraportti, päivätty 9.3.1906 ja päivitetty 13.3.1906.  

593  KA TTLA Ae:1 rangaistuspäiväkirjat, 13.3.1906; KA TTLA Bb:1 Tampereen suomalai-
sen tyttökoulun oppilasmatrikkeli, oppilas 900.  
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den tapahtuessa. Ahlman oli perehtynyt Magnhildin aiempaan mielen- ja tervey-
dentilaan sekä käytökseen kyselemällä niistä useammalta Magnhildin tunte-
neelta henkilöltä. Häntä oli kiinnostanut etenkin tytön ”fyysinen ja psyykkinen” 
tila niihin aikoihin, jolloin väitetty varkaus tapahtui. Ahlman oli lisäksi jututtanut 
Magnhildia henkilökohtaisesti maaliskuun puolivälissä ja tullut päätelmään, 
ettei Magnhildin mielentilaa voitu pitää täysin ”normaalina” ”onnettoman teon” 
sattuessa. Ahlmanin käsityksen mukaan Magnhild syyllistyi tekoonsa harkitse-
mattoman päähänpiston vuoksi ilman, ”että olisi voinut ajatuksiaan tarpeellisesti 
hallita”.594    

Ahlmania kuultuaan opettajat päättivät peruuttaa aiemman erotuspäätök-
sensä – vaikkakaan eivät aivan yksimielisesti. Magnhild ei tästä huolimatta pa-
lannut kouluun vielä maaliskuussa, vaan oli Ahlmanin suosituksesta sairauslo-
malla seuraavan syyslukukauden alkuun. Tapausta koskeneisiin opettajanko-
kousten pöytäkirjoihin liitetyssä, elokuulle 1906 päivätyssä lääkärinraportissa 
Ahlman toteaa tutkineensa Magnhildin uudelleen ja todenneensa tämän ”mielel-
tään terveeksi ja vapaaksi palaamaan kouluun”. Ahlmanin mukaan Magnhildilla 
oli tuolloin ”selvä ja oikea käsitys siitä teosta, jonka vuoksi hänet viime kevätlu-
kukaudella poistettiin koulusta”.595 Magnhildin koulunkäynti jatkui sairauslo-
man jälkeen normaalisti. Varkaus tai sairausloma eivät vaikuttaneet hänen opin-
tojensa edistymiseen, vaan hän jatkoi koulussa suoraan luokalle jäämättä saaden 
päästötodistuksen vuonna 1908. Magnhild ei käynyt myöskään kesken jäänyttä 
neljättä luokkaa uudelleen.596 

Verrattuna kolmeen ensin mainittuun tapaukseen, vaikuttaa Magnhildin 
kohtelu lempeältä. Siitä huolimatta, että tieto varkaudesta tuli kouluun poliisilta, 
varkaus oli tapahtunut koulun ulkopuolella ja varastetun kellon arvo oli suu-
rempi kuin esimerkiksi Lempin anastama rahasumma, selvisi Magnhild koko-
naan ilman rangaistusta. Lempin, Margitin ja Silvian opinnot sen sijaan päättyi-
vät tai he tulivat erotetuiksi, vaikka tapaukset olivat todennäköisesti vähemmän 
julkisia ja ainakin Lempin ja Margitin kohdalla koskivat vain koulun sisäisiä var-
kauksia. Myös varoituksella selvinneen Bedan kohtelua voi pitää varsin lem-
peänä, vaikka häntä erotuksella uhattiinkin. Yli puolessa kaikista varkautta kos-
keneista tapauksista oppilas tuli joko erotetuksi tai hän sai consilium abeundin. 
Varkaudet olivat myös selvästi yleisin syy, josta erotetuksi tuli597. Varkaudesta 
syytettyjä poikia saatettiin rangaista myös karsserilla tai ruumiillisella kurituk-
sella, mutta vain kaksi muuta varastelusta syytettyä oppilasta selvisi Bedan ta-
voin ankaralla varoituksella. Muihin rangaistuksiin turvauduttiin varkausta-
pauksissa harvemmin tai ei lainkaan.598  

 
594  KA TTKA Ca:1 opettajankokousten pöytäkirjat, 29.3.1906, pöytäkirjan mukaan lii-

tetty lääkärinraportti, päivätty 20.3.1906. 
595  KA TTLA Ca:1 opettajankokousten pöytäkirjat, 29.3.1906, pöytäkirjan mukaan liitetty 

lääkärinraportti, päivätty 31.8.1906.  
596  KA TTLA Ae:1 rangaistuspäiväkirjat, 29.3.1906; KA TTLA Bb:1 Tampereen suomalai-

sen tyttökoulun oppilasmatrikkeli, oppilas 900.  
597  Varkaus muodosti 42 prosenttia ja suurimman yksittäisen osuuden erotusrangaistus-

ten syistä. Ks. tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.  
598  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.  
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On totta, että niin Beda kuin Magnhild tunnustivat tekonsa, mikä saatettiin 
nähdä tapauksia lieventävänä asianhaarana. Kuitenkin myös Lempi, joka ai-
noana tyttöoppilaana tuli erotetuksi koulusta ”ainiaaksi”, oli myöntänyt syylli-
syytensä. Lisäksi siinä missä Margitia ja Silviaa syytettiin tai ainakin epäiltiin 
useammasta varkaudesta tai väärinteosta, näin oli myös Bedan kohdalla, vaikka 
hän tunnustikin aiemmat tekonsa itse. Oppilaan useat rikkeetkään eivät siis 
tunnu tyhjentävästi selittävän tyttöjen erilaista kohtelua. Kuten opettajankokous-
ten pöytäkirjatkin osoittavat, oli osa Magnhildin tapauksesta keskustelleista 
opettajistakin sitä mieltä, että tätä olisi pitänyt rangaista ankarammin. 

Merkillepantavaa onkin, että siinä missä Magnhildia ja Bedaa, kruununni-
mismiehen ja rautatienkirjurin tyttäriä, yhdisti virkamiestausta, oli kolmen 
muun sosiaalinen asema selvästi matalampi. Konemiehen tyttärenä Margit oli 
laskettavissa työväestöstä tai korkeintaan ammattitaitoisen työläisen perheestä 
lähteneeksi, kun taas Lempin isän ammattinimike ”itsellinen” viittasi maaseu-
dun tilattomaan tai kaupunkien ammattitaidottomaan työväkeen.599 Oppilasma-
trikkelin tietojen mukaan sekä Silvian isä että äiti olivat menehtyneet, mutta Sil-
vian äidin todetaan solmineen ennen kuolemaansa avioliiton rautatietyömiehen 
kanssa, jonka sukunimeä myös Silvia käytti. Myös Silvian biologisen isän maini-
taan olleen työmies – Silviakin kuului siis selvästi työväestöön.600 

Korkeamman sosiaalisen taustan voi sanoa ainakin auttaneen itsensä puo-
lustamisessa. Magnhildin tapauksessa vedottiin mielenterveydellisiin syihin, 
mikä saattoi olla jopa elintason osoitus. Tohtori Ahlmanin Magnhildille suoritta-
massa tutkimuksessa voi nähdä yhtäläisyyksiä ”kunniallisen” sairastamisen ta-
van kanssa: sairaudesta tehty diagnoosi perustui lääkärin esittämiin kysymyk-
siin, ja potilaan ruumis jäi koskemattomaksi. Tällaiset lääkärien suorittamat ko-
tikäynnit olivat osoituksia myös varakkuudesta.601  

Magnhild ei myöskään ollut ainoa varkauteen syyllistynyt tyttö, jonka koh-
dalla tällaisiin syihin vedottiin. Myös kuudennella luokalla opiskelleen Sagan te-
koja puolusteltiin kleptomanialla, jonka uskottiin olevan perinnöllistä. Rangais-
tuskirjan mukaan Saga syyllistyi koulutovereidensa rahojen ja muiden tarkem-
min erittelemättömien tavaroiden varastamiseen, minkä jälkeen hän koetti pei-
tellä tekojaan. Myöskään Sagaa ei erotettu: rangaistuskirjan mukaan hänet ”otet-
tiin pois”602 koulusta, joskaan rangaistuskirjassa ei tarkemmin eritellä, kenen tai 
minkä toimesta ja käskettiinkö häntä lähtemään vai olivatko hänen vanhem-
pansa tässä oma-aloitteisia. Sagalle suotiin kuitenkin mahdollisuus palata kou-
luun puolustamaan päästötodistustaan noin vuoden päästä, mikä viittaisi siihen, 
ettei kyseessä ollut varsinainen kehotus lähteä koulusta, joka tällaista mahdolli-
suutta ei sisältänyt. Saga käyttikin tilaisuutta hyväkseen, sillä hänet on merkitty 

 
599  KA TTLA Bb:1 Tampereen suomalaisen tyttökoulun oppilasmatrikkeli, oppilaat 900 

ja 1357; KA SFIHA Bba:5 Fruntimmersskolans i Helsingfors elevmatrikel, oppilas 
3629 ja Bba:6 Flicklyceets i Helsingfors elevmatrikel, oppilas 262. Itsellisiin liittyen ks. 
esim. Markkola 1989, 39–40. Ks. myös liite 1.   

600  KA SFIHA Bba:5 Fruntimmersskolans i Helsingfors elevmatrikel, oppilas 4452. 
601  Uimonen 1999, 92.  
602  ”har avlägsnats från skolan”, KA SFIHA Ac:1 straffjournal, 8.3.1922.  
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eronneeksi vasta vuosi varkauden kirjaamisen jälkeen, kuudennelta eli keskikou-
lun päättävältä luokalta. Saga oli Magnhildin ja Bedan tavoin virkamiehen tytär, 
sillä hänenkin isänsä toimi rautatienkirjurina.603  

Tyttöoppilaille ja heidän perheilleen diagnoosi mielenterveyden alentunei-
suudesta saattoikin olla jopa edullisempaa kuin varkaaksi julistaminen. Mielen-
terveydellisillä ongelmilla, etenkin kleptomanialla ja hysteerisyydellä, puolustel-
tiin naisten ja tyttöjen tekemiä varkauksia muutenkin. Varsinkin ylempien sosi-
aaliryhmien piirissä tietty hysteerisyys oli naisilta hyväksyttyä ja jossain määrin 
jopa odotettua. Naisten hermoston uskottiin olevan miesten hermostoa heikompi, 
ja esimerkiksi koulutuksen ja työnteon nähtiin uhkaavan naisten hermojärjestel-
mää, millä puolusteltiin muun muassa naisten asemaa kotona. Tyttöjen kyvyk-
kyys oppikoulunkäyntiin aiheuttikin ylipäätään epäilyksiä ja huolta heidän jak-
samisestaan. Epäilykset mielenterveyden alentuneisuudesta eivät välttämättä ol-
leet Magnhildin tai Sagan kannalta erityisen epäedullisia, vaikka kenties vahvis-
tivatkin kuvaa naisten yleisestä heikkoudesta.604 Stereotypioita oli mahdollista 
käyttää myös hyväksi. 

Tyttöoppilaan sosiaalisella taustalla saattoi olla suorempiakin vaikutuksia 
siihen, kuinka todennäköisesti hän tuli varastelusta erotetuksi. Vaikka soraääniä 
esiintyi, olivat opettajat alun alkaenkin haluttomia rankaisemaan Magnhildia ko-
vin ankarasti. Esimerkiksi Lempin kohtaloa ei aiheuttanut läheskään yhtä perus-
teellista pohdintaa, ja hänet päätettiin erottaa suoraan yhden opettajakokouksen 
perusteella. Voidaan myös pohtia, mihin Bedan kohdalla viitattiin ”poikkeuksel-
lisen aroilla olosuhteilla”, jotka tuomiossa huomioitiin. Varkaustapausta lieven-
tävistä asianhaaroista ei mainita yhdenkään työläistaustaisen tytön kohdalla – 
sama pätee myös mahdollisuuteen palata suorittamaan tutkintoa myöhemmin. 

Vaikka virkamiesten tyttäriin kohdistuneita varkausepäilyjä kirjattiin ran-
gaistuskirjoihin enemmän kuin muunlaisen sosiaalisen taustan omanneisiin tyt-
töihin, heistä erotetuiksi tuli vain kaksi. Yhtä lukuun ottamatta kaikki varkauk-
sista epäillyt kaupunkien tai maaseudun työväestön perheistä lähteneet tytöt 
erotettiin. Ainoastaan valmistavalla luokalla Svenska flicklyceet i Helsingfors -
koulussa opiskellut Asta selvisi rikkeestä käytösnumeron alennuksella, saaden 
siitä arvosanan kuusi. Astankin kohdalla koulunkäynti loppui samana vuonna, 
kun varkaustapaus tuli julki. Astan isä toimi ajurina, joten hänet voi laskea työ-
läistaustaiseksi tai korkeintaan palvelusmiehen perheestä lähteneeksi.605 

Puolet kouluista erotetuista tai koulusta kehotuksen lähtemään saaneista 
tytöistä oli pienliikkeenharjoittajien ja palvelusmiesten lapsia. Myös luvussa 4.2 

 
603  KA SFIHA Ac:1 straffjournal, 8.3.1922; KA SFIHA Bba:5 Fruntimmersskolans i 

Helsingfors elevmatrikel, oppilas 4243.  
604  Kaarninen 1994, 158–161; Kaarninen 2014, 295–300; Uimonen 1999, 78–85; Vehkalahti 

2003, 247. Koulutus ja työnteko uhkasivat naisten hermoja, siinä missä miehet kesti-
vät niitä paremmin. Vielä 1800-luvulla hysterian esitettiin johtuvan lopulta kohdusta, 
minkä vuoksi sen esitettiin olevan ennen kaikkea naisten vaiva. Ks. esim. Uimonen 
1999.  

605  KA SFIHA Ac:1 straffjournal, 32.5.1925; KA SFIHA Bba:6 Flicklyceets i Helsingfors 
elevmatrikel, oppilas 401. Ks. myös liite 1.  
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mainitsemani, vallattomuuksien vuoksi erotetuksi tullut Margareta omasi tällai-
sen taustan, samoin kolmannella luokalla kahden viikon ajaksi erotetuksi tullut 
Signe. Erotuksen lisäksi Signen käytösnumeroa laskettiin ”ei tyydyttäväksi” sen 
jälkeen, kun hän oli ”petkuttanut” opettajaansa väittäen maksaneensa lukukau-
simaksun. Signen epäiltiin myös väärentäneen kotoaan tuomansa, käsitöihin liit-
tyneen todistuksen. Opettajien mielestä Signen rikkeet olivat niin vakavia, että 
erotus oli rangaistuksena ainoa mahdollinen.606 Myös sopimattomien kirjoitus-
ten vuoksi toisella luokalla erotetuksi tullut Eira tuli pienliikkeenharjoittajien 
perheestä. Samasta syystä erotettiin samalla luokalla opiskellut Lyyli, joka puo-
lestaan oli itsellisen tytär.607   

Pienliikkeenharjoittajien ja palvelusmiesten, samoin kuin työläisperheistä 
lähteneitä tyttöjä saatettiinkin erottaa myös valehtelun, vallattomuuden tai sopi-
mattomien kirjoitusten vuoksi.608 Näin ei toimittu virkamiesten tytärten kohdalla. 
Vikamiestaustan omanneista tytöistä erotetuksi tuli vain Läroverket för gossar 
och flickor -koulussa neljännellä luokalla opiskellut Karin, jonka isä työskenteli 
insinöörinä. Hänet erotettiin noin kuukaudeksi sen jälkeen, kun hän oli varasta-
nut ”toisten omaisuutta”609. Karinin kohdalla erotus ei merkinnyt koulun päät-
tymistä, vaan hän jatkoi opintojaan aina seitsemännelle luokalle saakka.610 Tam-
pereen tyttölyseossa toisella luokalla opiskellut Tuulikkikaan ei säästynyt ero-
tukselta, vaikka hänen isänsä toimi kansakoulunopettajana. Tuulikki sai varasta-
misen vuoksi muutaman kuukauden määräaikaisen erotuksen, mutta koulun 
matrikkelin mukaan hän erosi koulusta kokonaan samana vuonna kuin varkaus 
ilmeni.611  

Kouluissa erotettiin tai niistä kehotettiin lähtemään kuitenkin lähinnä tyt-
töjä, joiden sosiaalinen tausta oli matalampi. Suurliikkeenharjoittajien tyttäriä-
kään ei kouluista erotettu, joskaan ei ole täysin varmaa millaisessa asemassa esi-
merkiksi jotkin tutkimuksessani pienliikkeenharjoittajiksi lasketut miehet tarkal-
leen ottaen olivat.612 Tässä luvussa esittelemäni tapaukset osoittavat myös, että 
määräaikainenkin erotus johti todennäköisemmin koulunkäynnin lopulliseen 
keskeytymiseen, mikäli tyttöoppilaan tausta oli työväestössä tai korkeintaan 
alemmassa porvaristossa.  

Erityisesti koulujen perinteisemmästä oppilasrakenteesta poikenneet tytöt 
saattoivatkin tulla rangaistuiksi varsin ankarasti rikkeisiin syyllistyessään, ja 

 
606  KA SFIHA Ac:1 straffjournal, 2.10.1913; KA SFIHA Bba:5 Fruntimmersskolans i 

Helsingfors elevmatrikel, oppilas 3207. Signen käytös ei erotuksesta huolimatta pa-
rantunut, sillä syksyllä 1915 viidennellä luokalla opiskelleen Signen vanhempia ke-
hotettiin ottamaan tytär pois koulusta. Opettajien mukaan Signen käytös oli jatkunut 
sellaisena, etteivät opettajat saattaneet sallia hänen jatkavan opintojaan. KA SFIHA 
Ac:1 straffjournal, 11.9.1915. 

607  KA TTLA Ae:1 rangaistuspäiväkirjat, 26.1.1925; KA TTLA Bb:3 Tampereen suomalai-
sen tyttökoulun oppilasmatrikkeli, oppilaat 2406 ja 2485. 

608  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.   
609  ”Tillgripit annans egendom”, HKA LFGOFA Ab:2 Straffjournal, 12.11.1924. 
610  HKA LFGOFA Ba:2 elevmatrikel, oppilas 3086.  
611  KA TTLA Ae:1 rangaistuspäiväkirjat, 5.3.1919; KA TTLA Bb:3 Tampereen suomalai-

sen tyttökoulun matrikkeli, oppilas 1909.  
612  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat ja oppilasmatrikkelit.  
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heillä saattoi olla myös erityistä painetta osoittaa pätevyytensä ja kunnollisuu-
tensa. Toisaalta myöskään tilallisten tyttäret eivät tulleet erotetuiksi, eivätkä so-
siaalisen taustan vaikutukset olleet aina selkeät. Sekä tilallisten että suurliikkeen-
harjoittajien tytärten kohdalla poikkeamaa selittänee kuitenkin erityisesti se, ettei 
heistä yksikään syyllistynyt rangaistuskirjojen perusteella varkauteen.613 

Myös vapaaoppilaspaikan saaneiden oppilaiden tuli osoittaa poikkeuksel-
lisen hyvää käytöstä ja lahjakkuutta. Vain kiitettävällä arvosanalla kuvailtavaa 
käytöstä ilmentänyt vapaaoppilas saattoi jatkaa vapaaoppilaana ja rikkeisiin 
syyllistynyt mitä todennäköisimmin menetti paikkansa. 614  Käytännössä tämä 
tarkoitti koulusta eroamista, mikäli varoja sen käyntiin ei ollut. Esimerkiksi vii-
dettä luokkaa Svenska flicklyceet i Helsingfors -koulussa käynyt Elisabetin me-
netti vapaaoppilaspaikkansa rangaistuksena siitä, että oli peilaillut itseään leh-
tori Syliruksen tunnilla. Elisabetin kohdalla varoja koulunkäyntiin mitä ilmei-
simmin löytyi, sillä hän erosi koulusta vasta muutamaa vuotta vapaaoppilas-
paikkansa menettämisen jälkeen.615   

Varkauksista syytettiin ja kouluissa erotettiin myös muutamia sellaisia tyt-
töoppilaita, joiden vanhemmat olivat menehtyneet. Kouluissa opiskeli jotakin 
tällaisen taustan omanneita poikaoppilaitakin. Tähän kategoriaan olen koodan-
nut mukaan esimerkiksi aiemmin mainitsemani Silvian, jonka tausta oli kuiten-
kin selkeästi työväestössä. Koulunkäynti päättyi myös toisella luokalla opiskel-
leelta Maryltä sen jälkeen, kun oli käynyt ilmi, että Mary oli syyllistynyt rahan 
anastamiseen toistuvasti. Rangaistuskirjassa ei suoraan sanota, että Mary olisi 
erotettu tai häntä olisi kehotettu lähtemään: Maryn kuvaillaan yksinkertai-
sesti ”jättäneen” koulun616. Viimeiseen lukukausitodistukseensa Mary sai käy-
töksestä nelosen, eli huonoimman mahdollisen arvosanan.617 Maryn kohdalla 
oppilasmatrikkeli sisältää tietoa vain kasvatti-isänä toimineen miehen asemasta 
kauppiaana. Voidaan pohtia, miten Maryn asema kasvattityttärenä vaikutti hä-
nen kohteluunsa koulussa ja minkälaiseen asemaan se hänet asetti.618 Tapausten 
vähäisen määrän vuoksi on kuitenkin vaikea sanoa, miten orpous tytön asemaa 
lopulta määritti. Kouluissa opiskelleiden orpojen kokonaismäärä ei ollut tiedos-
sani tätä tutkimusta tehdessä. 

Tyttöjen saamia erotusrangaistuksia voidaan arvioida myös suhteessa poi-
kien rankaisemiseen. Kuten edellisessä luvussa totesin, ei sosiaalisella taustalla 
ollut niin selkeää merkitystä poikien saamissa erotus- tai muissa ankarammissa 
rangaistuksissa. Eniten erotettiin pienliikkeenharjoittajien ja palvelusmiesten 
sekä virkamiesten poikia, jotka muodostivat selkeän enemmistön koulujen poi-
kapuoleisista oppilaista, mutta esimerkiksi yksikään maaseudun työläisper-
heestä lähtenyt poika ei tullut erotetuksi tai koulusta lähtemään kehotetuksi. 79 

 
613  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat ja oppilasmatrikkelit.  
614  Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokous 26/1872, § 25.  
615  KA SFIHA Ac:1 straffjournal, marraskuu 1919; KA SFIHA Bba:5 Fruntimmersskolans 

i Helsingfors elevmatrikel, oppilas 3466. 
616  ”lämnade eleven”, KA SFIHA Ac:1 straffjournal, 31.5.1925.  
617  KA SFIHA Ac:1 straffjournal, 31.5.1925. 
618  KA SFIHA Bba:6 Flicklyceets i Helsingfors elevmatrikel, oppilas 353. Kolmannen tä-

hän kategoriaan lasketun, varastelusta syytetyn tytön tausta ei ole tiedossa. 
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erotetuksi tulleesta pojasta vain 9 (11 %) oli työläistaustaisia. Myös yksi suurliik-
keenharjoittajan poika sai kehotuksen lähteä koulusta.619 

 Korkeampi sosiaalinen asema ei välttämättä suojellut poikia siinä määrin 
kuin tyttöjä, sillä myös virkamiesten ja suurliikkeenharjoittajien pojat tulivat ran-
gaistuiksi ankarimman kautta. Sosiaalisen taustan ja sukupuolen risteämän voi-
kin tulkita olleen käytänteiden kannalta pelkkää sosiaalista taustaa merkityksel-
lisempi, sillä kouluissa rangaistiin erityisen ankarasti tyttöoppilaita, joiden koh-
dalla ristesi myös verraten alhainen sosiaalinen tausta. Alemmasta sosiaalisesta 
asemasta tulleita tyttöjä erotettiin herkemmin myös, mikäli he syyllistyivät use-
ampiin pienempiin rikkeisiin. Poikien kohdalla tällaiseen ratkaisuun päädyttiin 
selvästi harvemmin, olipa pojan sosiaalinen asema mikä tahansa. Rangaistuskäy-
tänteet näyttäytyvätkin tästä näkökulmasta pojille sallivammilta, vaikka heidän 
kurinalaistamiseensa niillä muutoin pyrittiinkin. 

Erotetuiksi tulleita tyttöjä yhdisti sosiaalisen taustan lisäksi se, että valtaosa 
heistä opiskeli koulujen alimmilla luokilla. 20 erotetuksi tulleesta tytöstä 15 (75 %) 
opiskeli ensimmäisellä tai toisella oppikoululuokalla. Myös viisi luokilla kolman-
nesta viidenteen opiskellutta tyttöä erotettiin, mutta lukioluokkien tyttöjä ei ero-
tettu lainkaan.620 Myös varkaudesta rangaistuksetta selvinnyt Magnhild opiskeli 
jo neljännellä oppikoululuokalla ja korkean sosiaalisen taustan lisäksi myös kor-
keampi luokka-aste saattoi toimia häntä erotukselta suojaavana tekijänä.621 

Tyttöjä koskeneita erotustapauksia voidaan tarkastella myös heidän fyysi-
sen ikänsä näkökulmasta. Nuori ikä mainittiin lieventävänä asianhaarana esi-
merkiksi Magnhildia koskeneessa rangaistustapauksessa. Magnhild oli varkau-
teen syyllistyessään kuitenkin neljätoistavuotias ja saman ikäinen kuin esimer-
kiksi Lempi silloin, kuin tämä tuli kokonaan erotetuksi.622 Erotetuksi tulleiden 
tyttöjen keskimääräinen ikä olikin vajaat neljätoista vuotta ja vain kolmessa ta-
pauksessa erotuksen saanut tyttö oli neljäätoista vanhempi.623  Esimerkiksi kou-
lusta lähtemään kehotettu Margit oli vain 11-vuotias rangaistuksi tullessaan.624  

Tyttöjä koskeneissa erotustapauksissa vielä ikääkin merkityksellisempiä te-
kijöitä olivat sosiaalinen asema sekä luokka-aste eli käytännössä se, kuinka hyvin 
tyttö oli jo ehtinyt todistamaan kyvykkyytensä koulussa. Huomio tuo uuteen va-
loon myös luvussa 4.3 kuvaamani oppilaan tapauksen. Oppilaan rankaisematta 
jättämistä ja tapauksen peittelyä ei selitä ainakaan hänen korkea sosiaalinen taus-

 
619  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat ja oppilasmatrikkelit.   
620  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat.  
621  KA TTLA Ae:1 rangaistuspäiväkirjat, 29.3.1906. Ensimmäisellä ja toisella luokalla ol-

leista tytöistä 15 tuli kokonaan tai määräaikaisesti erotetuiksi tai sai kehotuksen läh-
teä. Kahdessa näistä tapauksista tyttöoppilas tuli rangaistuksi sopimattoman kirjoi-
tuksen vuoksi, muut tytöt erotettiin nimenomaan varastelun takia. Tutkittujen koulu-
jen rangaistuskirjat.   

622  KA TTLA Ca:1 Opettajankokousten pöytäkirjat, 29.3.1906; KA TTLA Ae:1 rangaistus-
päiväkirja 22.10.1910; KA TTLA Bb:1 Tampereen suomalaisen tyttökoulun oppilas-
matrikkeli, oppilas 1357 ja oppilas 900.  

623  Tutkittujen koulujen rangaistuskirjat ja oppilasmatrikkelit.  
624  KA SFIHA Ac:1 straffjournal, marraskuu 1924; KA SFIHA Bba:6 Flicklyceets i 

Helsingfors elevmatrikel, oppilas 262. 
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tansa, sillä koulun oppilasmatrikkelin mukaan hänen isänsä oli tavallinen työ-
mies.625 Sen sijaan poikkeuksellisia toimia selittänee oppilaan verraten korkea 
kuudentoista vuoden ikä ja se, että hän oli edennyt koulussa jo kuudennelle luo-
kalle. Oppilaalla voi katsoa olleen paremmat mahdollisuudet vakiinnuttaa ase-
maansa koulussa huomattavasti pidemmän koulutaipaleensa aikana, kuin esi-
merkiksi monella tässäkin luvussa mainitulla ja erotetuiksi tulleella alaluokkien 
tytöllä. Oppilaan pätevyydestä kielii myös hänen kokemansa sosiaalinen nousu 
ja tuleva ura kansakoulunopettajana.626 Kenties oppilaan tilannetta tulkittiin en-
nemmin hänen oman asemansa kuin taustansa näkökulmasta, jolloin oppilas 
näyttäytyi koulutuksensa perusteella jo joltain muulta kuin työläiseltä.   

Varsinkin alemmasta sosiaalisesta asemasta tulleiden tyttöjen oli joka ta-
pauksessa osoitettava kyvykkyytensä, sillä he poikkesivat eniten koulujen perin-
teisimmästä oppilasrakenteesta. Aikakaudella, jolloin naisten oppikoulutus he-
rätti muutenkin epäilyjä627, oli alemman sosiaalisen taustan omanneilla tytöillä 
aivan erityiset paineet näyttää kyvykkyytensä ja sopivuuteensa opiskeluun. Ase-
telma heijastui myös tallaisten oppilaiden saamien rangaistusten ankaruuteen.  

 
 
 
 

 
625  KA TTLA Bb:1 Tampereen suomalaisen tyttökoulun oppilasmatrikkeli, oppilas 1172. 
626  Tampereen tyttölyseon painettu matrikkeli 1934, 150.  
627  Jauhiainen 2009, 118–122; Kaarninen 1994, 158–161. 



Tässä luvussa pohdin 1900-luvun alkupuolen Suomen oppikoulujen rangaistus-
käytänteisiin kohdistamani empiirisen analyysin tuloksia tutkimukseni teoreet-
tisten sitoumusten näkökulmasta. Analysoin erityisesti niitä mekanismeja, joilla 
erilaiset kouluissa toimineita yksilöitä määrittäneet kategoriat rangaistuskäytän-
teisiin vaikuttivat. Pohdin myös sitä, millaiseksi rangaistuksen rooli tutkimieni 
oppikoulujen arkikäytänteissä muodostui. Analysoin rangaistuksen asemaa op-
pilaiden normalisoinnin keinona ja tarkastelen, muodostuiko siitä sellainen jär-
jestyksen entiselleen asettamisen väline, josta aikakauden kasvatusajattelussa 
puhuttiin. Lopuksi tarkastelen niitä moninaisia merkityksiä, joita erilaiset kate-
goriat saivat oppilaiden kohdalla ristetessään ja analysoin, kuinka deterministi-
sesti ne oppilaiden asemaa lopulta määrittivät.   

5.1 Rangaistukset, rikkeet ja (performatiivisten) kategorioiden 
vaikuttamisen mekaniikat 

Kouluissa toimineita yksilöitä määrittäneistä kategorioista erityisesti sukupuoli 
ja ikä/luokka-aste läpäisivät tutkimieni oppikoulujen rangaistuskäytänteitä. Ne 
vaikuttivat voimakkaasti niin oppilaiden käytökseen kuin opettajien heihin luo-
maan katseeseenkin. Sukupuoli määritti myös opettajien asemaa, linjaten erityi-
sesti miehet sopiviksi rankaisijoiksi. Sosiaalinen tausta ei sen sijaan ollut niin voi-
makas rangaistuskäytänteisiin vaikuttanut tekijä kuin muut kategoriat. Se mää-
ritti lähinnä oppilaiden saamien rangaistusten ankaruutta. Seuraavaksi tarkaste-
len niitä mekanismeja, joilla erilaiset kategoriat rangaistuskäytänteisiin ja oppi-
koulukasvatukseen vaikuttivat ja millaiseen rooliin rangaistus asettui tässä kate-
gorisoinnissa.  

Erityisen merkitykselliseksi rangaistuskäytänteiden määrittäjäksi osoittau-
tui oppilaan sukupuoli. Se määritti niin oppilaiden käytöstä kuin opettajien hei-

5 KURINALAISTAVAT JA KATEGORISOIVAT 
RANGAISTUSKÄYTÄNTEET 
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dän käytöksestään tekemää tulkintaa. Sukupuolta tekivät ja toistivat paitsi oppi-
laat käyttäytyessään siten, kuin heidän sukupuolensa perusteella oletettiin käyt-
täytyvän myös opettajat tulkitessaan tyttöjen ja poikien käytöstä tietynlaiseksi ja 
rangaistessaan heitä sen mukaisesti. Merkitystä oli erityisesti poikien ja tyttöjen 
omalla käyttäytymisellä, joka mitä todennäköisimmin oli norminmukaista ja vil-
lin ja vallattoman pojan tai hiljaisemman ja alistuvamman tytön omaista. Ran-
kaistessaan poikia vallattomuuden kaltaisista rikkeistä ja jättäessään tytöt vaille 
rangaistuksia, koulut opettajineen edelleen vahvistivat ajatusta vallattomista po-
jista ja kilteistä tytöistä ja tuottivat täten sukupuolta osaltaan.  

Sukupuolen lisäksi myös toisiinsa vahvasti kietoutuneet koululuokka ja ikä 
määrittivät sitä, minkälaisista rikkeistä ja kuinka usein oppilaita rangaistiin. Ran-
gaistusten saajina olivat ennen kaikkea kouluissa opiskelleista pojista nuorimmat, 
joita rangaistiin vallattomuuden ja epäjärjestyksen kaltaisista rikkeistä. Paitsi su-
kupuolta myös ikää ja koululuokkaa voi täten pitää oppilaiden käytöstä määrit-
täneinä performatiivisina kategorioina, joita toistivat ja vahvistivat myös opetta-
jat kirjatessaan rangaistuksia tietynlaisista rikkeistä tietyille oppilaille yhä uudel-
leen. 628  Rangaistuskäytänteet loivatkin mahdollisuuden oppilaita määrittänei-
den kategorioiden vahvistamiseen ja uusintamiseen. Käytänteet olivat paitsi ka-
tegorisoituneet jo lähtökohdiltaan, myös keino edelleen tuottaa ja vahvistaa niitä 
määrittäneitä kategorioita.629 

Performatiivisuuden teoria tuo lisäksi esiin, että yksilöt tuottavat vaikkapa 
sukupuolta käytöksellään suhteessa toisiinsa, esiintyessään siten kuin heidän su-
kupuolensa perusteella saattaa olettaa esiintyvän.630 Kategorioiden performatii-
visuus ilmenikin rangaistuskäytänteissä ennen kaikkea elettynä.631 Ajatus per-
formatiivisuudesta korostaa myös vallinneiden normijärjestelmien merkitystä 
yksilön tekemisen muodoille.632 Täten rangaistuskäytänteissä ilmenevät suku-
puoli, ikä ja koululuokka näyttäytyvät performatiivisina toistotekoina, jotka 
määrittivät oppilaiden tekemisen muotoja ja opettajien oppilaisiin kohdistamia 
oletuksia. Villeiksi ja vallattomiksi ajatellut nuoret pojat todennäköisesti käyttäy-
tyivät norminmukaisesti eli villisti ja vallattomasti ja opettajat myös tulkitsivat 
heidän käytöstään tämän normin pohjalta. Alistuvaisemmiksi määritellyt tytöt 

 
628  Performatiivisuuden käsitettä on hyödynnetty myös muiden yksilöitä määrittelevien 

erojen tai kategorioiden tarkastelussa, ks. esim. Lempiäinen 2002; Rossi 2015, 47–49.   
629  Ajatus kategorisoituneesta ja kategorisoivasta tulee lähelle käsitystä sukupuolittu-

neesta ja sukupuolittavasta, ks. esim. Juvonen ja Rossi ja Saresma 2010, 13–16.   
630  Butler 2006; Pulkkinen 2000, 51–53.Vaikka Butleria on syytetty käytännön unohtami-

sesta, soveltuu ajatus myös sen tarkasteluun. Kuten naimattomien ihmisten seksuaa-
lisuutta ja siihen liittynyttä normistoa tarkastellut Pasi Saarimäki asian ilmaisee, per-
formatiivisuus tuo esiin tutkitulla ajalla vallinneet normijärjestelmät, ks. Saarimäki 
2006, 10–11.  

631  Sukupuolen tai muun vastaavan kategorian performatiivista ulottuvuutta korostetta-
essa nojataan usein J.L. Austinin teoriaan puheakteista tai -teoista, joiden ajatellaan 
olevan toistettuina erityisen merkittäviä sukupuolen tuottamisen kannalta. Tällöin 
sukupuoli tai muu vastaava performatiivinen kategoria nähdään ennen kaikkea kie-
lellisesti tuotettuna. Myös Butler soveltaa ajatusta puheakteista tai -teoista. Butlerin 
teoria sisältää ajatuksen myös suorittavien eleiden tuottamasta tai tekemästä suku-
puolesta. Ks. lisää esim. Pulkkinen 2000, 51–53, Lempiäinen 2002, 22, Saarimäki 2006, 
8–12.  

632  Butler 2006; Saarimäki 2006, 10–11. 
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olivat vastaavasti norminmukaisesti kiltimpiä ja hiljaisempia eivätkä tehneet tai 
heidän ei tulkittu tekevän rikkeitä.  

Asetelmaa hieman kääntäen myös rikkeet ja rangaistukset voi tulkita tois-
toteoiksi, joilla opettajia sekä oppilaita määritelleitä kategorioita edelleen tuotet-
tiin ja vahvistettiin koulujen arkitodellisuudessa. Rikkeenä vallattomuus ja siitä 
pojille yhä uudelleen annetut rangaistukset tuottivat ja vahvistivat kuvaa vallat-
tomista pojista. Jälki-istunnon täyttyminen viikko toisensa perään tietyille kou-
luluokille kuuluneista ja tietyn ikäisistä poikapuoleisista oppilaista toimi vastaa-
valla tavalla. Vastuun poikien rankaisemisesta ollessa etenkin miesten hartioilla 
oli rangaistus sukupuolen tuottamisen väline, toistoteko, myös rangaistuksen an-
tajan näkökulmasta. Rangaistuskirjat toimivat puolestaan näiden arkitapahtu-
mien säilöinä, vaikkei niihin tilanteiden täyttä todellisuutta ja kaikkia aspekteja 
saatettukaan tallentaa. Samalla niihin sanallistettiin yhä uudelleen etenkin vil-
leiksi ja vallattomaksi koettujen poikien tekoja ja täten tuotettiin sukupuolta 
myös kielellisesti.  

Monimenetelmäisen tutkimusasetelman ja tutkimuksessa hyödyntämieni 
erilaisten lähdeaineistojen myötä on ollut mahdollista tuoda esiin se pakottava 
voima kaikessa laajuudessaan, joka sukupuolella oli yksilöiden arkitodellisuu-
den ja käyttäytymisen määrittäjänä. Tämän osoittavat jo ne suuret sukupuolittu-
neet erot, jotka erilaisten rikkeiden ja rangaistusten määrissä on havaittavissa. 
Tyttöjen saamien rangaistusten määrät olivat lähes marginaaliset verrattuna poi-
kien saamiin, niin suhteellisesti kuin absoluuttisestikin. Lisäksi tytöille annetut 
rangaistukset olivat vähemmän heidän ruumiiseensa kajoavia. Myös ikä määritti 
todellisuutta ja käyttäytymistä, mutta ennen kaikkea miessukupuolen kanssa ris-
tetessään. Iällä ei ollut juurikaan merkitystä tyttöjä koskeneissa rangaistusta-
pauksissa. Ikä vaikutti lähinnä tytöille annettujen rangaistusten ankaruuteen, ei 
niinkään heidän todennäköisyyteensä tulla rangaistuiksi. Voidaankin todeta, 
että tarkastelemistani kategorioista nimenomaan sukupuoli läpäisi oppikoulujen 
rangaistuskäytänteitä.  

Voimakkaasti sukupuolittunut kansalaiskasvatus läpäisi kouluopetusta 
laajalti muutenkin. Tyttöjen kasvattaminen äideiksi ja poikien valmistelu julki-
sempiin toimiin oli hyvin tietoista ja oppikoulukasvatukseen kuuluvaa.633 Tässä 
tutkimuksessa olen osoittanut, että sukupuoli määritti voimakkaasti myös tyttöi-
hin ja poikiin kohdistunutta valvontaa. 634  Saamani lopputulokset ovat yhte-
neväisiä niiden huomioiden kanssa, joita Germund Larsson on tehnyt ruotsalais-
ten oppikoulujen rangaistussysteemistä. Ruotsalaisissa oppikouluissa sukupuoli 
määritti suuresti sitä, miksi ja kuinka usein oppilaat tulivat erotetuiksi. Siinä 
missä tyttöjä erotettiin ennen kaikkea varkauksista tai epäsiveettömäksi tulki-

 
633  Ahonen ja Rantala 2001; Ikonen 2011, 219–221; Jauhiainen 2009; Kaarninen 1994, 148–

191; Meinander 1994; Valtonen 2004, 44–45, 57–60.   
634  Vastaavia tuloksia sukupuolen vaikutuksesta rangaistusten antamiseen on saanut 

opettajaseminaarien rangaistustapauksia tarkastellut Anna-Kaisa Ylikotila, ks. Yliko-
tila 2021. Myös kansakouluissa annettuja rangaistuksia tutkimuksessaan sivunnut 
Saara Tuomaala on tullut samankaltaisiin loppupäätelmiin, ks. Tuomaala 2004, 316–
333. 
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tusta käytöksestä, saattoivat pojat tulla erotetuiksi pinnaamisen, huonon käytök-
sen tai vaikkapa alkoholin käytön vuoksi. Poikien erottaminen oli myös huomat-
tavasti yleisempää.635 Keskittyessään erotusrangaistuksiin Larsson ei ole pysty-
nyt huomioimaan niitä merkityksiä, joita sukupuoli tuotti kouluissa tehdyille 
pienemmille rikkeille. Tutkimukseni perusteella on selvää, että sukupuoli vai-
kutti mitä suurimmalla tavalla myös ja aivan erityisesti pienempien rikkeiden 
ilmenemiseen ja niistä rankaisemiseen.  

Rangaistuskäytänteistä välittyvän yksilöiden kategorisoinnin voi ajatella 
olleen sekä tietoista että tiedostamatonta. Sitä määritti erityisesti ajatus mies- ja 
naiskansalaisuuden perustavanlaatuisista eroista. Koulujen kasvatukseen si-
säänrakennettu kurinalaistamisen vaade, jonka välineitä rangaistukset ensisijai-
sesti olivat, oli itsessään oppilaita kategorisoivaa. Se sisälsi ajatuksen poikien, tu-
levien mieskansalaisten, erityisestä kurinalaistamisen tarpeesta. Samalla se kate-
gorisoi tytöt, tulevat nais- tai äitikansalaiset, kurinalaistamista tarvitsematto-
miksi. Voidaan kuitenkin olettaa, etteivät opettajat tiedostaneet tätä jaottelua jat-
kuvasti koulujen arjessa toimiessaan. Jokaista pojille annettua rangaistusta tai 
tyttöjen rankaisematta jättämistä voi tuskin pitää tietoisena kansalaiskasvatuk-
sena. Kategorioihin liittyneet normit ja stereotypiat vaikuttivat kuitenkin voi-
makkaasti siihen, miten opettajat koulujen arkitilanteita tulkitsivat, mikä osoittaa 
niiden läpäisyvoimaa.  

Samalla rangaistusten voi todeta olleen osa koulujen kurikoneistoa ja yksi 
sen normalisoivan vallankäytön muodoista. Rangaistuksilla, kuten muullakin 
koulukasvatuksella, pyrittiin muokkaamaan oppilaita niiden normien mukai-
siksi, jotka ympäröivää yhteiskuntaa ja oppikoulua määrittivät.636 Samalla oppi-
koulu edelleen tuotti sitä arvomaailmaa, johon se oli itse kiinnittynyt ollen yh-
teiskunnallisesti merkittävä porvarillisten arvojen välittäjä.637  

Näin ollen myös tutkimieni koulujen kontekstissa rangaistus on ymmärret-
tävä sellaiseksi kasvatuskeinoksi, jollaiseksi se on tulkittu aiemmissa kouluran-
gaistuksia tarkastelleissa tutkimuksissa.638 Tutkimissani kouluissa annetut ran-
gaistukset muistuttavat sellaista reformatorista keinoa, jollaiseksi Kaisa Vehka-
lahti ja Susanna Hoikkala sen koulukotien kontekstissa ymmärtävät. 639 Rangais-
tusten antamisella tähdättiin yhteiskuntaan sopivien kansalaisten tuottamiseen 
ja yhteiskunnan kannalta haitallisten piirteiden karsimiseen myös oppikouluissa, 
siinä missä muillakin oppikoulun kasvatusmetodeilla. Samalla tutkimieni kou-
lujen rangaistuskäytänteissä toimittiin niiden ihanteiden puitteissa, joita aika-
kauden kasvatusajattelussa käytänteille asetettiin. Kasvatusideologioissakin ran-
gaistus puettiin nimenomaan kasvatuskeinon tai -metodin muotoon.640  

 
635  Larsson 2018, 83–87, 205–211.  
636  Foucault 2001; Larsson 2018, 25–28; Margolis ja Fram 2007, 200–209; Norlin 2016, 266; 

Ojakangas 1998, 55–63; Rousmaniere, Delhi ja de Coninck-Smith 1997, 7–10; Vehka-
lahti ja Hoikkala, 2013, 477. 

637  Backman Prytz 2014; Florin ja Johansson 1994; Meinander 1994. 
638  Ks. esim. de Coninck-Smith 1997, Eggermont 2001, Landahl 2013, Larsson 2018.  
639  Vehkalahti ja Hoikkala 2013. 
640  Launonen 2000, 135–148; Ojakangas 1998, 55–63. 
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Normalisointi ei kuitenkaan selitä kaikkia rangaistuskäytänteisiin liitty-
neitä ilmiöitä. Edes poikien kurinalaistaminen, rangaistuskäytänteiden pääasial-
linen tarkoitus, ei ollut ongelmatonta. Rangaistukset loivat mahdollisuuden mie-
livaltaisemmalle toiminnalle, minkä osoittavat paitsi tietyille pojille annetut lu-
kuisat rangaistukset myös erilaisista sosiaalisista taustoista lähteneiden tyttöjen 
eriarvoinen kohtelu. Myös rangaistuskäytänteitä kuvaavissa virallisissa lähteissä 
piiloon jääneet ”epäviralliset” ruumiilliset rangaistukset, joita kouluhistorii-
keissa muistellaan, viittaavat mielivaltaisempien rangaistusten mahdollisuuteen. 
Rangaistuskäytänteisiin liittyikin myös alistavampia vallankäytön muotoja.  

Alistavampien vallankäytön muotojen läsnäoloa ei kielletä aiemmissakaan 
tutkimuksissa. Vehkalahti ja Hoikkala toteavat esimerkiksi suoraan koulukotien 
perustuneen myös oppilaita sortaneiden käytäntöjen varaan.641 Rangaistuskäy-
tänteitä tarkastelevassa tutkimuksessa tulisi kuitenkin olla vieläkin avoimempi 
erilaisille näkökulmille rangaistuksiin. Normalisoivalla vallalla selittäminen voi 
peittää alleen muut käytänteisiin liittyneet ja niitä selittävät vallan muodot, 
minkä esiin nostamani mielivaltaisemmat rangaistustapaukset osoittavat. Nor-
malisoivaa valtaa etsivä todennäköisesti löytää sitä, mikä tekee helposti sokeaksi 
muille selityksille.  

Erityisesti Michel Foucault’ta lainaavaa valtakäsitystä on ylipäätään kriti-
soitu siitä, ettei se ota huomioon yksilöitä määrittävien ominaisuuksien kuten 
sukupuolen vaikutusta. Myös subjektiivinen kokemus ja toimijuus jäävät usein 
vallan normalisoivaa puolta korostavien näkemysten ulottumattomiin.642 Tämä 
näkyy erityisesti niissä koulujen kuria ja rangaistuksia aiemmin tarkastelleissa 
tutkimuksissa, jotka ovat painottaneet ilmiön normatiivisen tai ideologisen kehi-
tyksen tarkastelua. Tällöin vallan paikalliset ja yksilölliset vaikutukset ja sovel-
lukset ovat jääneet näkymättömiin, kuten olen tutkimuksessani osoittanut.  

Erityisen hyvän esimerkin tästä antavat ne vaikutukset, joita oppilaiden so-
siaalisella asemalla oli tutkimieni koulujen rangaistuskäytänteisiin. Toisin kuin 
sukupuoli ja ikä, sosiaalinen tausta määritti lähinnä oppilaiden tekemien rikkei-
den vakavuuden arviointia. Sosiaalisella taustalla ei ollut niinkään vaikutusta 
oppilaan käytökseen tai hänen käytöksensä tulkintaan. Tähän viittaa sekin, 
kuinka tasa-arvoisesti erilaisista taustoista tulleita oppilaita erilaisista rikkeistä 
syytettiin. Sosiaalinen tausta ei siis ollut siinä määrin performatiivinen kuin 
muut tarkastellut kategoriat. Se ei rakentunut sellaisen pakottavan toiston varaan, 
joka performatiivisuudessa on olennaista.643  

Samalla sosiaalinen tausta läpäisi rangaistuskäytänteitä huomattavasti vä-
häisemmässä mittakaavassa kuin muut kategoriat. Se vaikutti teon vakavuuden 
tulkintaankin aina suhteessa muihin kategorioihin. Sosiaalisen taustan merkitys 

 
641  Vehkalahti ja Hoikkala 2013, 477.  
642  Peltonen 1999, 123–127; Tuomaala 2003, 51–52. Samalla normatiivisen puolen koros-

taminen on ollut luonnollista, sillä Foucault painotti itsekin erilaisia institutionaalisia 
järjestelmiä määrittävissä diskursseissa näkyvien valtarakennelmien tarkastelun mer-
kitystä. Ks. esim. Helén 2016.   

643  Butler 2006, 68–80, 218–236; Liljeström 1996, 134–135; Rossi 2015, 32–39; Saarimäki 
2006, 8–12; Steel 2013, 20–21; Tuomaala 2004, 51–52.  
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oli varsin pieni poikien saamissa rangaistuksissa ja verraten ankaria rangaistuk-
sia saaneiden tyttöjenkin kohdalla alemman sosiaalisen taustan kanssa ristesi 
yleensä myös alhainen luokka-aste. Rangaistuskäytänteiden perusteella sosiaali-
nen tausta oli siis vähemmän yksilöitä kahlinnut kategoria, kuin sukupuoli, kou-
luluokka tai ikä.  

Sosiaalisen taustan vähäiseltä näyttävälle merkitykselle voi löytyä useita 
syitä. Mahdollista on, että rangaistuskäytänteet tosiaan olivat tältä osin varsin 
tasa-arvoisia, eikä sosiaalinen tausta vaikuttanut sen puoleen opettajien kuin op-
pilaidenkaan toimiin. Tällainen päätelmä on kuitenkin ristiriidassa aiemman, 
koulutuksen vallalla olevia yhteiskunnan valta- ja luokkasuhteita toisintavaa 
luonnetta korostavan tutkimuksen kanssa. Tällaisessa tutkimuksessa on usein 
nojattu Pierre Bourdieun esittämään teoriaan, jonka mukaan kouluissa suositaan 
habitusta, joka nähdään kouluinstituution kannalta tavoiteltavana. Habituksella 
tarkoitetaan sosiaalisesti tuotettuja ja kokemusten myötä kasaantuneita, yksilöi-
den sisäistämiä normistoja, joka ohjaavat tapoja käyttäytyä ja tarkastella maail-
maa. Bourdieun mukaan koulussa pärjäävät ennen kaikkea sellaisista kodeista 
tulleet oppilaat, joiden habitus vastaa parhaiten koulujen ihanteita ja jotka ovat 
oppineet koulun näkökulmasta oikeanlaiset käyttäytymis-, puhe- ja ajattelutavat 
jo varhaisessa elämänvaiheessa.644  

1900-luvun alun suomalaisen oppikoulun kontekstissa koulun tuottamaa 
arvomaailmaa lähinnä olleet kodit tarkoittivat lähinnä virkamiesperheitä. Kou-
lutuksen reproduktiivista luonnetta korostavan tutkimuksen perusteella olisin 
siis voinut muodostaa hypoteesin, että tällaisen taustan omanneilla lapsilla oli 
parempia lähtökohtaisia valmiuksia kouluissa käyttäytymiseen. Vastaavasti 
alempien sosiaaliryhmien lapsilla olisi tullut olla enemmän vaikeuksia noudattaa 
koulujen käytössääntöjä, sillä heillä ei ollut valmiiksi sitä kotona opittua ymmär-
rystä koulussa vaaditusta käyttäytymisestä, jota ylemmistä sosiaaliryhmistä tul-
leilla oli.645 

Habitusteoria ei kuitenkaan huomioi henkilökohtaista lahjakkuutta646 ollen 
samalla tavoin sokea paikallisille poikkeuksille kuin normalisoivaa valtaa koske-
vat näkemykset. Sosiaalisen taustan vähäisiltä näyttäviä vaikutuksia voi selittää-
kin se, että tarkastellulla ajanjaksolla selkeästi alemmasta sosiaalisesta asemasta 
lähteneet oppilaat olivat varsin valikoitu joukko jo lähtökohtaisesti. 1900-luvun 
alussa vain harvat ja jo kyvykkyytensä osoittaneet, toisin sanoen opinnoissaan 
mitä todennäköisimmin pärjänneet ja oppikouluun muutoinkin sopineet työvä-
estöstä lähteneet lapset pääsivät nauttimaan oppikoulutuksesta.647 On luultavaa, 
että tällaiset oppilaat pyrkivät käyttäytymään ja heillä oli myös mahdollisuuksia 
käyttäytyä niin, ettei rikkeitä juuri kertynyt heidän tililleen.  

 
644  Alasuutari 1997; Bourdieu 1984, 169–175; Bourdieu ja Passeron 1990, 71–89, 195–210; 

Kahma 2011, 24; Kivinen 1988, 62–79; Merenluoto 2009, 36–41; Purhonen, Rahkonen 
ja Roos 2006; Rinne, Kivinen ja Kivirauma 1984, 40–43; Selin 2015, 215; Sulkunen 
2006, 138–147; Silvennoinen et al. 2014; Svanfeldt-Winter 2016. 

645  Bourdieu ja Passeron 1990, 71–89, 195–210; Kivinen 1988, 62–79; Rinne, Kivinen ja Ki-
virauma 1984.  

646  Svanfeldt-Winter 2016.  
647  Kaarninen 2011, 410–411; Kiuasmaa 1982, 96–102, 242–244; Kivinen 1988, 52–61.   
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Sosiaalisen taustan merkitys jäi vähäiseksi ruotsalaisissa oppikouluissa il-
menneissä erotustapauksissakin. Germund Larssonin mukaan oppilaan sosiaali-
nen asema saattoi ruotsalaisissa kouluissa vaikuttaa samalla tavoin kuin luvussa 
4.5 kuvailemassani Magnhildin tapauksessa, jossa korkeammasta sosiaalisesta 
taustasta oli hyötyä oppilaan puolustautumisessa. Korkeampi sosiaalinen tausta 
saattoi vaikuttaa myös suoremmin oppilaan rankaisemisesta päättämiseen. Lars-
son on löytänyt tapauksia, joissa ”hyvästä kodista” tuleminen laskettiin oppi-
laille eduksi tai sen voi nähdä vaikuttaneen rankaisemisen prosessiin positiivi-
sesti. Tapauksia, joissa alempi sosiaalinen tausta olisi jollain tavoin vaikuttanut 
oppilaan asemaan, ei sen sijaan löydy Larssonin aineistosta.648  

Ruotsalaisten oppikoulujen käytänteet muistuttavatkin näiltä osin pitkälti 
suomalaisten koulujen käytänteitä. Eri asia kuitenkin on, mistä ilmiö johtui ja 
missä määrin ruotsalaisten oppikoulujen Suomeen verrattuna kenties vieläkin 
porvarillisempi luonne selitti asiaa. Sivistyneistön, suur- ja pienliikemiesten sekä 
muiden keski- tai ylempien ryhmien lapset muodostivat selvästi suurimman 
osan ruotsalaisten 1900-luvun alkupuolen oppikoulujen oppilaskunnasta. Työ-
läisten sekä talonpoikien lapset muodostivat kouluissa selvän vähemmistön, 
vaikka heidän osuutensa hieman vaihtelikin. 1900-luvulle tultaessa heidän yh-
teismääränsä muodosti korkeintaan 15 prosenttia oppikoululaisista.649 Suoma-
laisissa oppikouluissa tällaisista taustoista tulleiden oppilaiden osuus pysytteli 
20 prosentin tietämillä vuosisadan vaihteessa.650  

 Etenkin Suomessa alempien sosiaaliryhmien vähäistä innokkuutta koulut-
taa lapsiaan selitti oppikoulutuksen kalleus. Samalla lasten laittaminen kouluun 
esti oppilasta hankkimaan perheelleen tuloja omalla työllään. Myös ne antipatiat, 
joita alemmat sosiaaliryhmät korkeampaa koulutusta kohtaan tunsivat, selittävät 
ilmiötä. Vaikka koulutushalukkuus oli kasvusuuntaista 1900-luvun alun Suo-
messa, esiintyi koulutusta ja sen levittämää arvomaailmaa kohtaan edelleen epäi-
lyjä. Suomalainen oppikoulutus kantoi pitkään elitististä leimaa, mikä päti myös 
Ruotsin oppikoulujen kohdalla.651  

Tulee kuitenkin huomata, ettei sukupuolikaan ollut täydellisesti yksilöä ja 
hänen käytöstään määrittänyt ominaisuus. Rangaistuskirjoissa eivät näy ne pojat, 
jotka olivat alistuvampia ja hallitsivat koulujen käytössäännöt jo alimmilla luo-
killa. Vain noin 50 prosenttia tutkimieni koulujen pojista sai ylipäätään rangais-
tuksia, ja pojat saattoivat käyttäytyä heitä määrittäneiden villeyden ja vallatto-
muuden oletusten vastaisesti, jolloin he eivät näy rangaistuskirjoissa. Rangais-
tuskäytänteet mahdollistivatkin myös sukupuolen toisintekemisen.652 Tyttöihin 

 
648  Larsson 2018, 202–205.  
649  Backman Prytz 2014, 16–17; Florin & Johansson 1993, 204–207. Ruotsalaiset koulut oli 

suunnattu selkeästi pienemmälle väestönosalle, sillä ne sulkivat myös tytöt ulkopuo-
lelleen aina vuoden 1927 koulureformiin saakka. Ks. koulureformista ja ruotsalaisen 
oppikoulun kehityksestä 1920-luvulla esim. Johansson 2000.   

650  Kaarninen 2011, 410; Kiuasmaa 1981, 96–102, 243. 
651  Backman Prytz 2014; Florin ja Johansson 1994; Ikonen 2011; Kaarninen 2011, 409–411; 

Kajander 2020, 141–145; Larsson 2018; Saaritsa ja Kaihovaara 2016. 
652  Sukupuolen näkeminen performatiivina korostaa erityisesti sen sisältämää muutok-

sen mahdollisuutta. Vaikka sukupuoleen liittyvät normit ovat yksilöä pakottavia, on 
sukupuolta mahdollista tehdä myös toisin. Ks. Rossi 2015, Butler 2006.  
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kohdistuneiden normien ja kiltteyden vaatimusten kohdalla tilanne oli kuitenkin 
toinen. Liiallisesti sukupuolinormeja rikkoneet tyttöoppilaat saattoivat tulla jopa 
erotetuiksi. Tyttöjen kohdalla sukupuoli vaikuttikin oppilaan asemaan mitä suu-
remmissa määrin eikä mahdollistanut juurikaan vastaanpanoa. 

Sosiaalinen tausta näyttäytyy joka tapauksessa rangaistuskäytänteiden nä-
kökulmasta vähemmän yksilöä kahlinneena ominaisuutena. Ainakaan sillä ei ol-
lut niin merkittäviä vaikutuksia yksilöiden käytökseen kuin aiempi koulutuksen 
reproduktiivista luonnetta korostanut tutkimus antaisi olettaa. Myös selkeästi 
eniten koulujen arvomaailmasta eronneet, työväestöstä lähteneet lapset saattoi-
vat käyttäytyä niin, ettei heitä tarvinnut rankaista keskimääräistä enempää. Toi-
saalta yhteiskunnallisesta asemasta saattoi muutenkin irtaantua helpommin. 
Säätyjärjestelmän romahdettua sosiaalisesta noususta oli tullut entistä mahdolli-
sempaa esimerkiksi koulutuksen myötä.653 Vaikka sukupuoli onkin sosiaaliseen 
asemaan verrattavissa oleva sosiaalinen ja kulttuurinen kategoria, koettiin se 
1900-luvun alkupuolen entistä polarisoituneemmassa sukupuolijärjestelmässä 
luonnolliseksi ja biologiaan kiinnittyneeksi.654 Täten sukupuolesta irtaantumi-
nen tai sen vaihtaminen ei ollut siinä määrin mahdollinen kuin sosiaalisen sta-
tuksen, jonka kohdalla yhteiskunta oli joustavampi.  

Rangaistuskäytänteiden kannalta pelkkää sosiaalista taustaa merkittäväm-
mälle näyttävät itse asiassa ne risteämät, joita sosiaalinen tausta loi muiden op-
pilaiden kohdalla leikanneiden eroavaisuuksien kanssa. Oppilas joutui rikkeestä 
riippumatta todennäköisemmin ankarampien rangaistustoimien kohteeksi, mi-
käli hänen kohdallaan ristesi naissukupuoli, alhainen luokka-aste ja alhainen so-
siaalinen tausta. Erityisesti alemman yhteiskunnallisen taustan omanneiden tyt-
töjen tulikin ansaita paikkansa koulussa, sillä he poikkesivat eniten koulujen pe-
rinteisimmästä oppilasryhmästä, eli virkamiesperheen miespuolisesta jälkikas-
vusta.655 Tästä näkökulmasta myös rangaistuskäytänteissä suosittiin erityisesti 
niitä oppilaita, joilla oli vahvin peruste oppikoulussa opiskeluun.656 Oppilaan 
asemaa ei kuitenkaan määrittänyt niinkään sosiaalinen tausta, vaan merkitystä 
oli, jälleen kerran, erityisesti sen kanssa ristenneellä sukupuolella. 

Seuraava luku osoittaakin, että kaikki tutkimuksessa tarkastelemani, kou-
luissa toimineita yksilöitä määritelleet kategoriat saattoivat saada erilaisia mer-
kityksiä toistensa kanssa ristetessään ja erilaisiin rikkeisiin liittyessään. Mikään 
tarkastelluista kategorioista – sukupuoli mukaan luettuna – ei tarkoittanut auto-
maattisesti sitä, että oppilas olisi tullut aina ja poikkeuksetta kohdelluksi tietyllä 
tavalla. Kuten seuraavassa luvussa esitelty tapaus osoittaa, ei miessukupuoli, 
korkea luokka-aste, sen puoleen kuin korkea sosiaalinen taustakaan pelastanut 

 
653  Varhaismodernia aikaa tarkastellut historiantutkimus on osoittanut, ettei sääty-yh-

teiskuntakaan ollut täysin stabiili ja sosiaalinen liikkuvuus oli mahdollista myös sen 
piirissä, ks. esim. Joutsivuo 2010, Karonen et al. 2021, 241–243.   

654  Sukupuolen ymmärtämisestä tutkimallani aikakaudella ks. esim. Ahlbäck 2010, 
Backman Prytz 2014, Hakala 2011, Hapuli 2000, Markkola 2002, Ollila 1993, Sulkunen 
1989, Tiihonen 2000, Valtonen 2004.  

655  Ikonen 2011, 218; Kiuasmaa 1982, 96–102, 242–244; Strömberg 2011.   
656  Bourdieu ja Passeron 1990, 71–89, 195–210.  
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ankaralta rangaistukselta, mikäli oppilaan tekemä rike oli ’oikeanlainen’ suh-
teessa niihin. 

5.2 Oppilaiden kohdalla ristenneiden erojen monet merkitykset  

Oppilaiden kohdalla ristenneiden erojen merkityksiä heidän saamaansa kohte-
luun ja asemaansa koulussa ja rangaistuskäytänteissä ei voi pitää itsestään sel-
vinä. Oppilaita määrittäneiden kategorioiden vaikutukset rangaistuskäytäntei-
siin olivat moninaiset, ja ne saattoivat myös uudelleen määrittää toisiaan keske-
nään ristetessään. Mikään oppilaiden kohdalla ristenneistä kategorioista ei auto-
maattisesti suojannut oppilasta ankarammalta rangaistukselta. Myös rangaistava 
teko saattoi vaikuttaa siihen, kuinka erilaiset kategoriat oppilaan asemaa määrit-
tivät ja millaiseen positioon ne hänet asettivat. Seuraavaksi pohdin sukupuolen, 
sosiaalisen aseman ja koululuokan risteämien moninaisia vaikutuksia tarkem-
min esimerkkitapauksen avulla.  

Intersektionaalisuuden teoria tuokin esiin, että yksilöiden kohdalla leikkaa-
vat eroavaisuudet vaikuttavat aina tapauskohtaisesti ja yksilöstä ja paikasta sekä 
tietenkin ajasta riippuen. Lisäksi erot voivat leikatessaan edelleen määrittää toi-
siaan, eikä minkään tietyn kategorian risteäminen tarkoita sitä, että yksilön osa 
olisi tulla sorretuksi tai marginalisoiduksi aina ja kaikkialla.657 Tässäkään tutki-
muksessa tarkasteltujen kategorioiden ei voi siis tulkita määrittäneen oppilaiden 
asemaa täysin deterministisesti ja toisiaan leikatessaan kategoriat saattoivat 
myös uudelleen määrittää toisiaan, asettaen samalla oppilaita uusiin positioihin 
ja asemiin suhteessa kouluun ja rangaistuskäytänteisiin. Lisäksi rikkeen laatu ja 
tapa, jolla se rikkoi koulun arvopohjaa, vaikutti siihen, kuinka ankarasti oppi-
lasta kohdeltiin. Tämä voitiin havaita myös sopimattomasta seurustelusuhteesta 
syytetyn oppilaan tapauksessa (luku 4.2). Myös seuraava esimerkkitapaus osoit-
taa, ettei oppilaan kohdalla ristennyt korkea sosiaalinen asema sen puoleen kuin 
miessukupuoli, korkeampi ikä tai luokka-astekaan suojannut tätä erotukselta, 
kun oppilaan teko oli tarpeeksi vakava ja rikkoi riittävästi – ja kenties myös ”oi-
kealla” tavalla – koulun arvoja.  

Tutkitun koulun opettajakunta kokoontui syyslukukauden alkaessa 
vuonna 1915 pohtimaan edellisen kevätlukukauden lopulla tapahtunutta itse-
murhayritystä. Kyseisessä koulussa lukioluokilla opiskellut, 17 vuotta täyttänyt 
miesopiskelija, jonka sosiaalinen tausta oli huomattavan korkea, oli yrittänyt riis-
tää oman henkensä koulun tiloissa ja lisäksi käyttäytynyt ”kummallisesti” kou-
lun johtajaa kohtaan tapauksen jälkeen. Tapauksesta keskustelemaan kokoontu-
neet opettajat pohtivat pitkään, miten suhtautua asiaan. Aluksi he päättivät tie-
dottaa oppilaan vanhempia, että tämän koulunkäynti jatkuisi ilman seuraamuk-
sia. Tarkemmin asiaa pohdittuaan he päätyivät kuitenkin ”varaamaan mahdolli-
suuden” erottaa oppilas, mikäli tämän läsnäolo osoittautuisi vahingolliseksi kou-

 
657  Ks. esim. Davis 2008; Karkulehto et al. 2012; Urponen 2010, 34–37; Valovirta 2010.  
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lun muille oppilaille. Tapauksesta tehdyn opettajankokousta seuranneelle päi-
välle päivätyn rangaistuskirjamerkinnän mukaan oppilasta kehotettiin lähte-
mään koulusta.658 

Koulun rangaistuskirjassa täsmennetään, ettei oppilaalle annettua keho-
tusta lähteä koulusta tullut ymmärtää niinkään rangaistuksena vaan pikemmin-
kin koulun ja sen oppilaiden vuoksi tehtynä ”varotoimena”.659 Tällaiselle varo-
toimelle voikin löytää perusteet esimerkiksi koulujärjestyksestä, jossa sanotaan 
ettei kouluihin tullut ottaa oppilaita, joilla oli ”semmoista tautia tahi pahaa tapaa, 
jonka tähden toisten parissa oleminen saattaa näille tulla jollakin tavoin vahin-
golliseksi”. 660  Kehotus lähteä koulusta määriteltiin varsin ankaraksi rangais-
tukseksi kuitenkin jo koululainsäädännössä. Todetaanpa rangaistuskirjassa mitä 
hyvänsä oppilaan saamasta kehotuksesta, rangaistus se nimenomaan oli. Etenkin 
nykynäkökulmasta tapauksessa langetettu tuomio vaikuttaa varsin ankaralle, 
mutta eivät sitä hyväksyneet kaikki aikalaisetkaan, sillä oppilaan isä valitti opet-
tajien päätöksestä kouluylihallitukselle. Valitus kuitenkin hylättiin ja koulun ma-
trikkelin mukaan oppilas erosi koulusta jonkin aikaa tapauksen jälkeen.661 

Miksi koulussa sitten päädyttiin tällaiseen ratkaisuun? Syy löytynee aika-
kaudella itsemurhiin liittyneestä stigmasta. Luterilainen oppi tulkitsi itsemurhan 
Jumalan antamaa elämänlahjaa loukkaavana ja vuoteen 1899 saakka myös rikos-
lainsäädäntö määritteli sen tekona laittomaksi.662 Vuosisadan taitteessa voimis-
tunut medikalisaatio vaikutti kuitenkin näkemyksiin itsemurhasta ja viimeistään 
1930-luvulle tultaessa siitä oli tullut lääketieteellinen ongelma, joka kiinnosti lä-
hinnä psykiatreja. Ajan mittaan myös luterilainen kirkko muutti suhtautumis-
taan asiaan. 663  Vaikka uudet näkemykset suhtautuivat itsemurhaan verraten 
neutraalisti, tuomittiin se edelleen tekona varsin ankarasti. Itsemurhaan oli pit-
kään liittynyt voimakas stigma, jota dekriminalisointi tai uudet näkökulmat eivät 
hetkessä poistaneet.664  

Itsemurha ei sopinut myöskään niihin oppikouluakin läpäisseisiin porva-
rillisiin tai keskiluokkaisiin arvoihin, jotka muokkasivat voimakkaasti käsitystä 
oikeanlaisesta kansalaisuudesta. Itsemurha oli ristiriidassa siveellisyyden käsit-
teen ja siihen kietoutuneiden arvojen kanssa ja sen uskottiin indikoivan esimer-
kiksi rodullista rappiota. Itsemurha oli siis tuomittava myös kansakunnan raken-
tamisen näkökulmasta.665 Aikalaisten ankara suhtautumistapa itsemurhaan se-
littäneekin pitkälti oppilaan kohtelua ja sitä, ettei hänen isänsäkään pystynyt 
muuttamaan rangaistusta.  

 
658  KA VSSA Cc:1 protokoll över lärarkonferenser, 1.9.1915; KA VSSA Ab:1 straffjournal, 

2.9.1915. 
659  KA VSSA Ab:1 straffjournal, 2.9.1915. 
660  Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokous 26/1872, §20. 
661  KA VSSA Cc:1 protokoll över lärarkonferenser, 1.9.1915; KA VSSA Ba:1 elevmatrikel, 

oppilas 66.  
662  Nygård 1994, 125; Myllykangas 2014, 34. Itsemurhan dekriminalisoinut rikoslaki tuli 

voimaan vuonna 1894. 
663  Nygård 1994, 116–131; Myllykangas 2014, 31; Myllykangas & Parhi 2016, 491; Valto-

nen 2003, 327. 
664  Nygård 1994, 131–139; Valtonen 2003, 321–324, 327. 
665  Mattila 1999, 31, 111, 159; Valtonen 2003, 321–324, 327. 
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Myös itsemurhaa yrittänyttä oppilasta määrittäneet ominaisuudet ja niiden 
risteymät saattoivat vaikuttaa tapauksen tulkintaan sitä vakavoittaen. Itsemur-
hat tulkittiin usein psyykkisistä huolista ja ahdistuksesta johtuneeksi666  ja eten-
kin korkeamman statuksen omanneiden henkilöiden itsemurhat selitettiin usein 
mielisairauksilla.667 Voi olla, että myös tutkitussa koulussa päädyttiin tällaiseen 
tulkintaan. Kouluihin otettavien oppilaiden tuli osoittaa olevansa kaikin puolin 
pystyväisiä opiskelemaan niissä, eikä heillä saanut olla esimerkiksi ”sellaista 
näön, kuulon tahi puhevoiman vikaa, joka tekee kunnottomaksi opetusta nautti-
maan”.668 Toisaalta tietty hermoheikkous ja hysteerisyys miellettiin etenkin sivis-
tyneistölle tyypilliseksi ja jossain määrin heille hyväksytyksikin piirteeksi, mikä 
tuli esiin jo Magnhildin ja Sagan tapausten kohdalla. Hermostollisten vaivojen 
saatettiin jopa ajatella vaativan tiettyä sivistyksen tasoa.669 Kuten todettu, myös 
itsemurhaa yrittänyt oppilas kuului sivistyneistöön ja herrasväkeen.  

Mielisairaus tai mielenterveyden alentuneisuus tarkoitti kuitenkin hieman 
eri asiaa miehille ja naisille. Esimerkiksi hysteria käsitettiin ennen kaikkea nais-
ten sairaudeksi ja myös neurastenian, yleisen heikkohermoisuuden, ajateltiin ole-
van yleisempää naisten kohdalla, vaikka miehetkin saattoivat saada diagnoosin 
molemmista sairauksista. Mielisairauksissa ajateltiin olevan myös tasoeroja, eikä 
esimerkiksi hysteriaa koettu siinä määrin vakavaksi kuin tiettyjä muita mielisai-
rauksien muotoja. Lisäksi se siveellisyyden sävyttämä itsekasvatuksen ja -hillin-
nän projekti, joka määritti porvarillista maskuliinisuutta ja siis myös oppikoulu-
poikien kasvatusta ja rankaisemista, vaikutti käsityksiin miesten mielentervey-
destä, eikä jättänyt sijaa esimerkiksi sellaiselle tunneherkkyydelle, jota mielisai-
rauksiin liitettiin. Loivathan mielen sairaudet ainakin epäilyksen myös mielen 
heikkoudesta. Varsinkin miesten kohdalla mielenterveys nähtiin ominaisuutena, 
joka yksilön tuli hoitaa osana henkilökohtaista terveydenhoidon ja itsekontrollin 
projektiaan.670 Onkin luultavaa, etteivät mielen sairauksista kärsineet miespuo-
leiset henkilöt täydellisesti läpäisseet oppikoulun tiukkaa oppilasseulaa, vaikka 
rikkeitä tehneiden tyttöjen kohdalla mielisairauksia saatettiinkin käyttää jopa 
puolustautumisen keinona. 

Kouluun yhteydessä olleen oppilaan isän mukaan pojan teon taustalta löy-
tyvä syy liittyi tosin hylättyyn suomen kielen arvosanaan.671 On mahdotonta sa-
noa, ajautuiko oppilas tekoonsa juuri tästä syystä ja kuinka se vaikutti opettajien 
päätökseen, vai vaikuttiko mitenkään. Kuvaavaa se sijaan on, että esimerkiksi 

 
666  Nygård 1991, 311–312; Valtonen 2003. Itsemurhaa on ajan saatossa selitetty lukuisilla 

eri selitysmalleilla. Osa selityksistä on painottanut sosiaalisia osa yksilöllisiä syitä. 
Aikakauden viranomaiset esittivät itsemurhien syiksi usein esimerkiksi alkoholin 
runsaan tai liiallisen käytön sekä muiden muassa uskonnolliset ja taloudelliset ongel-
mat. Ks. esim. Nygård 1994, Myllykangas 2014, Valtonen 2003. 

667  Arvomaailma näkyi myös aikakaudella itsemurhista julkaistuista lehtijutuista. Alem-
pien yhteiskuntaryhmien itsemurhia ja -murhaajia koskeneet raportit erosivat niistä, 
joissa kerrottiin korkeampaan yhteiskuntaryhmään kuuluneen henkilön itsemur-
hasta, ks. Valtonen 2003, 316–324, 327.  

668  Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokous 26/1872, §20.  
669  Uimonen 1999.  
670  Häggman 1994, 78–80; Kuuva 2019, 64–65; Uimonen 1999, 68–87, 155–158. Mielisai-

rauksien hoidosta ja ymmärtämisestä menneisyydessä ks. myös Pietikäinen 2013.  
671  KA VSSA Cc:1 protokoll över lärarkonferenser, 1.9.1915. 
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1800-luvulla ilmennyt ajoittainen itsemurhien ihannointi ajateltiin selvästi korke-
amman yhteiskunnallisen statuksen omanneille nuorukaisille tyypilliseksi. Voi-
mistuvan porvariston keskuudessa itsemurhien ihannoijat tulkittiin yhtenä 
merkkinä aateliston ja aatelisihanteiden rappiosta.672 Lieneekin niin, että kun lu-
kioluokille edennyt, selvästi yläluokkaisen yhteiskunnallisen taustan omannut 
miesoppilas yritti itsemurhaa, hänet saatettiin tuomita erityisen epäkelvoksi.  

Itsemurhaa yrittäneen oppilaan tapaus antaakin vähintään spekulatiivisen 
mahdollisuuden niiden vaikutusten arviointiin, joita oppilaan sosiaalisella taus-
talla saattoi rangaistuskäytänteisiin olla. Vaikkei yhden tapauksen perusteella 
voida tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä, osoittaa se kuitenkin, että so-
siaalinen tausta saattoi vaikuttaa myös poikien kohteluun, kun teko oli ”oikean-
lainen” suhteessa siihen.  

Itsemurhaa yrittäneen oppilaankin kohdalla sosiaalisen taustan voi todeta 
vaikuttaneen nimenomaan rangaistuksen ankaruuteen. Vaikka itsemurhien 
ihannointi liitettiin nimenomaan korkeampaan sosiaaliseen statukseen, ei ylempi 
sosiaalinen tausta sen puoleen kuin alempikaan tarkoittanut suoraan sitä, että 
henkilö olisi todennäköisemmin päätynyt itsemurhaan. Totta on, että korkeam-
man statuksen omanneiden henkilöiden itsemurhat lisääntyivät 1900-luvun 
alussa, mutta asiaa selittivät usein yksilölliset syyt, ei yhteiskunnallinen status 
itsessään, jonka merkitys oli ennemminkin välillinen. 673  Korkea sosiaalinen 
tausta kuitenkin pahensi oppilaan teosta tehtyä tulkintaa entisestään, sillä se to-
dennäköisesti liitti teon entistä voimakkaammin epäilyihin mielenterveyden 
heikkenemisestä.  

Opettajat eivät kuitenkaan tahtoneet tuomita itsemurhaa yrittänyttä oppi-
lasta suoralta kädeltä vaan yrittivät ymmärtää häntä. Vaikka oppilasta kehotet-
tiin lähtemään, ei häntä erotettu suoraan, joka oli koulusta lähtemään kehotta-
mistakin ankarampi rangaistus. Samalla kehotus lähteä koulusta oli rangaistuk-
sena vähemmän julkinen kuin lopullinen erotus, joka täytyi alistaa myös koulu-
ylihallituksen arvioitavaksi. 674  Viimeistään isän valituksen myötä tapaus tuli 
kouluylihallituksenkin tietoon, mutta on mahdollista, että jättämällä oppilas suo-
raan erottamatta koulu pyrki suojelemaan omaa mainettaan – samalla tavoin 
kuin seksuaalissiveettömyyttä koskeneissa tapauksissa.  

Kuvaavaa on, että esimerkiksi Kaisa Vehkalahden tarkastelemassa Vuore-
lan koulukodissa samoihin aikoihin sattuneella oppilaan itsemurhatapauksella 
oli todennäköisesti vaikutuksia koulukotien rangaistuskäytänteisiin koko 
maassa. Pian koulukodin tapauksen jälkeen kouluylihallitus kehotti koulukoteja 
välttämään liian ankaria rangaistuksia ja oppilaiden pitkiä eristämisjaksoja, sillä 
oppilas oli päätynyt itsemurhaan putkarangaistusta kärsiessään.675 Mikäli asia 
olisi tullut laajempaan tietoon, olisi siis myös nyt tarkastelussa oleva koulu saat-
tanut joutua huonoon valoon, sillä sen olisi voitu tulkita epäonnistuneen niin 
kasvatuksellisessa tehtävässään kuin oppilaasta huolehtimisessakin.  

 
672  Valtonen 2003.  
673  Nygård 1994, 48–53.  
674  Suomen Suuriruhtinaanmaan Asetus-Kokous 26/1872, § 40.  
675  Vehkalahti 2008, 158–159. 
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Tässä luvussa kuvailemani tapausesimerkki voi tarjota mahdollisuuden op-
pilaiden kohdalla olleiden risteämien esiin tuomiseen sekä niiden vaikutusten 
analysointiin, joita risteämillä rangaistuskäytänteisiin mahdollisesti oli. Itsemur-
haa yrittäneen oppilaan kohdalla ristenneet nimenomaiset ominaisuudet saattoi-
vat itsemurhan kaltaisen teon kohdalla entisestään heikentää oppilaan asemaa, 
sillä ne olivat juuri ”oikeanlaisia” tällä tavoin vaikuttaakseen.  

Aineistosta ei löydy muita vastaavia tapauksia joihin juttua verrata ja on 
mahdotonta ilman spekulointia sanoa, miten itsemurhaan olisi toisenlaisten op-
pilaiden kohdalla suhtauduttu. On selvää, että itsemurha itsessään oli tekona sy-
västi aikakauden arvomaailmaa vastaan ja näin ollen erityisen tuomittava. Itse-
murhaa yrittänyttä oppilasta määrittäneet ominaisuudet – sukupuoli (mies), 
ikä/koululuokka (korkea) ja sosiaalinen asema (korkea) – toimivat kuitenkin kes-
kimäärin oppilaita suojaavina tekijöinä. Samalla sellaisten henkilöiden tekemät 
itsemurhat, joita mainituista kategorioista moni määritti, saatettiin tutkimuk-
sessa olevan aikakauden yhteiskunnassa nähdä erityisen rappion osoituksina. 
Tapauksen voikin ajatella osoittavan, että kategoriat määrittivät oppilaan asemaa 
myös suhteessa rikkeen laatuun, sillä oppilas oli hänen kohdallaan ristenneiden 
kategorioiden perusteella juuri ”oikeanlainen” tullakseen rangaistuksi erityisen 
ankarasti itsemurhan kaltaisesta teosta.  

Tapaus osoittaa joka tapauksessa, ettei minkään oppilaan kohdalla risten-
neen kategorian voi katsoa täysin varmasti suojanneen häntä vakavammilta seu-
rauksilta. Yksittäisten kategorioiden risteämien perusteella ei voida ennalta sa-
noa, kuinka oppilas koulussa pärjäsi ja millaiseksi hänen asemansa muodostui 
rikkeen ilmetessä – riippui myös rikkeen luonteesta, kuinka vakavana hänen te-
koaan pidettiin. Täten oppilaan kohdalla ristenneet miessukupuoli, korkea 
luokka-aste/ikä ja korkeampi yhteiskunnallinen tausta saattoivat johtaa anka-
rampaan rangaistukseen, mikäli oppilaan tekemä rike oli tietynlainen ja erityisen 
vakava juuri näiden ominaisuuksien näkökulmasta. Näin siitäkin huolimatta, 
että keskimäärin tällaiset ominaisuudet toimivat oppilasta suojaavina tekijöinä.  
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Tutkimani suomalainen 1900-luvun alun oppikoulu oli merkittävä yhteiskunnal-
lisia valtarakenteita tuottanut ja vahvistanut instituutio. Oppikoulu paitsi kiin-
nittyi tiettyihin porvarilliseksi ymmärrettävissä oleviin arvoihin, myös vahvisti 
niitä edelleen, tuottaen arvoihin sopivia yksilöitä. Koulujen arvomaailma välittyi 
koulujen arkikäytänteisiin. Arvomaailma näkyi tutkimuksessa tarkastelemissani 
seitsemässä oppikoulussa kirjatuissa rangaistustapauksissa. Koulujen arvot mää-
rittivät voimakkaasti sitä, ketä kouluissa rangaistiin, miten ja mistä syistä. Oppi-
koulun yhteiskunnallisesti merkittävä rooli ja sen vaikutukset koulujen arkeen 
korostavat käytänteiden tarkastelun merkitystä. 

Tutkimuksessani korostuneiden normien lisäksi sen keskiössä ovat olleet 
normeihin erottamattomasti kietoutuneet valtarakenteet ja se, mikä suhde nor-
meilla ja valtarakenteilla oli käytäntöön. Tutkimukseni kertoo siitä, miten paitsi 
kasvatusta myös yksilöitä määrittäneet normit määrittivät tutkimuksessa tarkas-
tellulla ajalla oppikouluissa toimineiden opettajien ja oppilaiden elämää ja mah-
dollisuuksia vaikuttaa omaan asemaansa. Samalla tutkimuksen tulokset osoitta-
vat, kuinka eri tavoin normittuneita tai kategorisoituneita valtarakenteita edel-
leen tuotettiin ja vahvistettiin koulujen käytänteissä. Oppikoulun yhteiskunnal-
lisen roolin huomioon ottaen, tutkimukseni tulosten voi tulkita heijastavan laa-
jemminkin niitä vaikutuksia, joita eri tavoin kategorisoituneilla rakenteilla oli ai-
kalaisiin. Ne kertovat paljon siitä, missä määrin sukupuolen ja iän kaltaiset kate-
goriat saattoivat määrittää aikalaisten toimintamahdollisuuksia käytännössä.  

Tutkimissani oppikouluissa tärkeimmäksi rangaistuskäytänteiden määrit-
täjäksi, sekä rangaistuksen antaja että saaja huomioiden, osoittautui oppilaan su-
kupuoli. Se määritti sekä oppilaiden käyttäytymistä että opettajien oppilaan 
käyttäytymisestä tekemää tulkintaa. Rangaistuiksi tulivat ennen kaikkea villeiksi 
ja vallattomiksi tulkitut pojat, tytöille annettujen rangaistusmäärien jäädessä sel-
keästi alhaisemmiksi. Sukupuolen voikin tulkita toistoteoksi, jota tekivät ja tuot-
tivat sekä opettajat että oppilaat. Samalla rangaistukset ja rikkeet voi nähdä väli-
neinä, joilla sukupuolta edelleen tuotettiin. Kuten alaluokilla olleiden poikien 
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saamat lukuisat rangaistukset osoittavat, myös ikä ja koululuokka olivat suku-
puoleen verrattavissa olevia kategorioita, jotka määrittivät sekä oppilaiden ole-
mista, että opettajien heihin luomia odotuksia. Sosiaalinen tausta ei sen sijaan 
läpäissyt rangaistuskäytänteitä vastaavissa määrin. Tutkitun aikakauden kon-
teksti huomioiden tämä on luonnollista, sillä ikä ja sukupuoli nähtiin kiinteäm-
pinä yksilöitä määrittäneinä kategorioina, joista ei ollut mahdollista irtautua 
siinä määrin kuin sosiaalisesta asemasta.  

Koulujen arkikäytännöissä toteutuneiden rangaistuskäytänteiden tarkas-
telu toi esiin myös vallinneiden sukupuolinormien sisäiset ristiriitaisuudet. Eten-
kin poikia rangaistiin norminmukaisesta käyttäytymisestä. Vallattomuus ja vil-
leys olivat pojilta sekä odotettua että kiellettyä tekemisen muotoa. Ne olivat te-
koina ristiriidassa niiden miehiin ja maskuliinisuuteen liitettyjen, porvarillisiksi 
luokiteltavissa olevien normien kanssa, jotka korostivat kurinalaisuuden ja itse-
hillinnän merkitystä. Juuri tällaisen porvarillisen maskuliinisuuden malliin op-
pikoulupoikia kasvatettiin. Kokonaan kitkettäviä ominaisuuksia eivät villeyden 
osoitukset kuitenkaan olleet, minkä osoittaa niistä annettujen rangaistusten 
lievyys. Rangaistuskäytänteissä näkyykin virallisten ja epävirallisten, poikia ja 
miehiä määrittäneiden normien sekä erilaisten maskuliinisuuksien muotojen vä-
lillä käyty kamppailu, jossa opettajat toimivat avainasemassa tietynlaisesta käy-
töksestä rankaistessaan.  

Yhteiskunnan ja oppikoulujen suhteesta kertovat myös ne vaikutukset, joita 
yhteiskunnallisilla muutoksilla ja etenkin sisällissodalla oli tutkittuihin oppikou-
luihin. Sota näkyi kouluissa monin konkreettisin tavoin ja yhteiskunnallinen le-
vottomuus lisäsi rangaistusten saamisen todennäköisyyttä. Yhteiskunnallisten 
olojen vaikutukset osoittavat, ettei kasvatusta määrittäneillä normeilla ja ideolo-
gioilla voi tyhjentävästi selittää menneisyyden kasvatusinstituutioiden toiminta-
periaatteita. Rangaistuskäytänteisiin vaikuttivat paitsi niiden piiriin kuuluneita 
yksilöitä määrittäneet tekijät myös koulua ympäröinyt yhteiskunta kehityskul-
kuineen. Koulukasvatuksen historiaa tarkastelevassa tutkimuksessa täytyykin 
perehtyä myös siihen, missä määrin ympäröivä yhteiskunta normeineen ja kehi-
tyskulkuineen vaikutti käytänteisiin. Vain näin tekemällä saadaan esiin niitä pai-
kallisia, ajallisia ja yksilöiden kautta määrittyneitä eroavaisuuksia, joita käytän-
teissä on havaittavissa. 

Kasvatusajattelua määrittäneet ihanteet näkyivät toki monin tavoin tutki-
missani oppikouluissa kirjatuissa rikenimikkeissä ja niistä annetuissa rangais-
tuksissa. Kouluissa suosittiin jälki-istuntoa, jonka käyttöä aikakauden kasvatus-
ajattelijat erityisesti suosittivat. Jälki-istunnon ajateltiin mahdollistavan sellaisen 
siveellisen kehityksen, joka aiemman tutkimuksen mukaan oli koulukasvatuk-
sen pohjimmaisena tarkoituksena. Lisäksi oppilaita rangaistiin ennen kaikkea 
erilaisista järjestystä ja kuria rikkoneista teoista, kuten vallattomuudesta ja epä-
järjestyksestä. Kuri ja järjestys muodostuivatkin tutkimieni koulujen arkitoimin-
nan ensisijaisiksi ehdoiksi. Kasvatusajattelussa esiintynyt täydellisen kurin ja jär-
jestyksen utopia ei kuitenkaan toteutunut yhdessäkään tutkimassani oppikou-
lussa.  
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Lisäksi rangaistuskäytänteet itsessään jättivät tilaa mielivaltaisemmalle toi-
minnalle. Ruumiillinen kuritus muodostaa tästä hyvän esimerkin. Opettajat saat-
toivat turvautua siihen välittömänä reaktiona oppilaiden tekemisiin. Ruumiilli-
sen rangaistuksen lisäksi tiettyjen poikien saamat lukuisat rangaistukset viittaa-
vat muihin kuin puhtaan kasvatuksellisista syistä annettuihin rangaistuksiin. Pa-
radoksaalista on, että rangaistuksia välttelemään kehottanut aikakauden kasva-
tusajattelu saattoi itsessään lisätä mielivaltaisempien rangaistusten antamisen to-
dennäköisyyttä. Koulukasvatusta määritelleiden aikalaistekstien mukaan koulu-
jen kurin olisi pitänyt olla niin hyvää, ettei rikkeiden tekemiselle ollut edes läh-
tökohtaista mahdollisuutta. Ehdottoman ja ankaran kurin vaatimukset johtivat 
siihen, että pienetkin järjestyksestä poikenneet teot saatettiin tulkita rankaisemi-
sen arvoisiksi käytösrikkeiksi. Tämä päti etenkin poikien kohdalla, joiden kasva-
tusta ja kurinalaistamista villeyden ja vallattomuuden odotukset määrittivät 
muutenkin.  

Vaikka rangaistuksen voi perustellusti tulkita yhdeksi koulukasvatuksen 
keinoksi tai kasvatusmenetelmäksi, loi se siis mahdollisuuden myös alistavien 
tai sortavien valtamuotojen käytölle. Pelkkä rangaistuksen läsnäolo ja mahdolli-
suus kouluissa takasi tämän, varsinkin kun oppilaiden huonolle tai hyvälle käy-
tökselle ei ollut olemassa yksiselitteistä mittaria. Tämä ei näy aiemman tutkimuk-
sen usein hyödyntämissä normatiivisemmissa lähteissä. Edes ruumiillisen kurin 
käyttöä ei koulujen arkitilanteissa välttämättä kyseenalaistettu, pedagogisista 
suosituksista huolimatta, sillä se oli edelleen sallittu ja hyväksytty kasvatusme-
netelmä muualla yhteiskunnassa. Koulun käytänteissä onkin lopulta kysymys 
inhimillisestä toiminnasta, joka käytännössä on harvoin niin konemaisen suora-
viivaista, kuin ideologioissa esitetään. Toisaalta juuri käytänteiden inhimillisyys 
tekee niistä erityisen mielenkiintoisia tutkimuskohteita. Koska käytänteiden to-
teuttajat olivat tiiviisti sidoksissa vallinneen yksilöitä määrittäneen normijärjes-
telmän kanssa, ne myös kertovat paljon normijärjestelmästä ja sen käytäntöä lä-
päisevistä ominaisuuksista. 

Kasvatusta määrittäneitä normeja saatettiin tulkita eri tavoin eri kouluissa. 
Erityisesti tarkasteltujen tyttökoulujen käytänteet poikkesivat muista, mitä selit-
tävät aikakaudella vallinneet käsitykset sukupuolten keskinäisistä eroista. Tyttö-
kouluissa annettujen rangaistusten määrät jäivät marginaalisiksi verrattuna yh-
teis- ja poikakouluissa annettuihin, niin suhteellisesti kuin absoluuttisestikin. 
Eroja löytyi myös yhteis- ja poikakoulujen rangaistuskäytänteistä. Yhteiskou-
luissa rangaistuksi tuli selvästi pienempi osuus koulujen poikapuoleisistakin op-
pilaista. Yhteiskouluissa ei myöskään turvauduttu ruumiilliseen kuritukseen, ei-
vätkä sen käytöstä kerro kouluista kirjoitetut muistelmatkaan. Yhteiskoulujen 
kasvatuskäytänteet vaikuttavat siis huomattavasti vähemmän ankarilta, ainakin 
rangaistuskäytänteiden näkökulmasta.  

Yhteiskoulujen rangaistuskäytänteiden poikkeuksellisuus on erityisen mer-
kittävä aikakaudella yhteiskasvatuksesta käydyn keskustelun näkökulmasta. 
Yhteiskasvatus nähtiin lempeämpänä, jopa perheenomaisena kasvatusmuotona 
poikakouluihin verrattuna. Yhteiskouluissa annetun kasvatuksen tuli olla en-
nemminkin ohjailevaa ja oppilaan kasvua tukevaa, ei perustua rangaistuksiin ja 
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niiden uhkaan. Tutkituissa yhteiskouluissa ajatus näyttäisi toteutuneen, ainakin 
jos niiden rangaistuskäytänteitä vertaa poikakoulujen rangaistuskäytänteisiin. 
Vuosisadan alussa orastaneet uudet, varhaiseen empiiriseen ja kokeelliseen tut-
kimukseen perustuneet kasvatusnäkemykset alkoivat joka tapauksessa vaikuttaa 
käsitykseen rangaistuksesta ja sen keskeisyydestä kasvatukselle. Loogista on, 
että vaikutukset näkyivät ensimmäisenä yhteiskouluissa, joiden idea pohjautui 
ylipäätään verraten tuoreisiin kasvatusajatuksiin.  

Vastaamattomaksi kysymykseksi jää, vaikuttivatko eri kouluissa ilmenneet 
erilaiset lähestymistavat rangaistuksiin oppilaisiin laajemmin ja oliko sillä mer-
kitystä, kuinka usein ja minkälaisia rangaistuksia annettiin. Tässä tutkimuksessa 
en siis pystynyt arvioimaan, voiko rangaistuksella todeta olleen sellaisia kasva-
tuksellisia vaikutuksia, joihin aikakauden kasvatusajattelijat uskoivat. Jatkotut-
kimuksen tehtäväksi jää myös sen analysointi, miten saatujen rangaistusten 
määrä vaikutti oppilaan koulumenestykseen, ja oliko tässä eroja eri koulutyyp-
pien välillä. Asiaa olisi syytä tarkastella rangaistuskäytänteiden tasa-arvoisuu-
den näkökulmastakin, sillä oppilaita rankaisseet opettajat myös arvioivat heitä. 
Asetelma loi ainakin mahdollisuuden sille, että opettajan käsitys oppilaan huo-
nosta käytöksestä vaikutti myös hänen käsitykseensä oppilaan akateemisesta ky-
vykkyydestä. 

Tutkimukseni tulokset osoittavat joka tapauksessa, etteivät menneisyyden 
kasvatusinstituutiot ole selitettävissä yksinomaan aiemman tutkimuksen keski-
össä olleiden normatiivisten ja pedagogisten diskurssien kautta. Hyödyntämieni 
rangaistuskirjojen kaltaiset, koulujen arjen yhteydessä luodut dokumentit ovat-
kin keskeisessä asemassa menneisyyden koulujen arkikäytänteitä tutkittaessa, 
kuitenkin lähdekritiikki huomioiden. Rangaistuskirjojen kaltaisiin virallisiin do-
kumentteihin tallentuivat vain sellaiset tapaukset, jotka koettiin oppikouluissa 
kirjaamisen arvoisiksi ja jotka eivät haastaneet aikakaudella vallinneita kansa-
lais- tai kasvatusnormeja liikaa, jolloin ne niin ikään olisi jätetty kirjaamatta. Täy-
dentävänä lähteenä käytin rangaistuskäytänteitä määritellyttä koululainsäädän-
töä, kouluissa laadittuja tarkastus- ja opettajankokousten pöytäkirjoja sekä kou-
luhistoriikeista löytyviä muistelmia. Kouluhistoriikkien kohdalla ongelmaksi 
nousee erityisesti niiden kouluaikoja nostalgisoiva luonne ja se, että niihin kir-
joittivat ennen kaikkea oppilaat, jotka halusivat muistella koulua. Koulunsa kes-
keyttäneiden tai koulunkäynnin ongelmalliseksi kokeneiden ääni ei muistel-
missa käytännössä kuulu. 

Täysin aukotonta kuvaa en menneisyyden koulujen rangaistuskäytänteistä 
käyttämäni lähdeaineiston perusteellakaan voinut siis saavuttaa. Oppilaan piti 
ylipäätään tehdä jotain koulujen sääntöjä rikkovaa, jotta hän päätyi merkinnäksi 
rangaistuskirjoihin. Niihin päätyminen vaati lisäksi sen, että opettaja huomasi 
oppilaan huonon käytöksen. Hyvin käyttäytyneet oppilaat eivät lähdeaineistossa 
siis erityisesti näy, minkä vuoksi heitä määritelleitä ominaisuuksia oli hankala 
arvioida. Osittain tätä puutetta paikkasivat tutkimuksessa hyödyntämäni, tutki-
tulla aikakaudella luodut oppikouluja kuvanneet tilastoaineistot. Niiden avulla 
saatoin suhteuttaa rangaistuksia saaneiden oppilaiden määriä kaikkien oppikou-
luissa opiskelleiden oppilaiden määriin.  
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Rangaistuskirjat, muistelmat ja Suomen viralliset tilastot mahdollistivatkin 
menneisyyden kouluissa toteutuneiden rangaistuskäytänteiden osittaisen re-
konstruoinnin limittäin ja yhteydessä toisiinsa analysoituina. Vaikka aineistot ei-
vät täydellistä kuvaa menneisyyden koulujen rangaistuskäytänteistä antaneet, 
saatoin niitä hyödyntämällä arvioida, missä määrin erilaiset käytänteitä ja toi-
saalta niiden piiriin kuuluneita yksilöitä määrittäneet normit ja ihanteet vaikut-
tivat käytänteiden muotoutumiseen. Aineistojen monipuolisuus mahdollisti 
myös sen pohtimisen, mitä aineistot jättivät piiloon samalla kun ne täydensivät 
toistensa jättämiä aukkoja.  

Käyttämieni lähdeaineistojen ja niiden analysoinnin voikin katsoa lisän-
neen ymmärrystämme menneisyyden koulujen käytänteiden rakentumisesta 
sekä arjen ja ihanteiden suhteista. Tarkastelin tutkimuksessa menneisyyden kou-
lujen rangaistuskäytänteitä aiemmin vähäiselle huomiolle jääneestä arjen näkö-
kulmasta. Historiantutkija nähdäänkin uuden näkökulman tuottajana kulloinkin 
tarkasteltavana olevaan menneisyyden ilmiöön. Samalla historiallisen tiedon voi 
ajatella olevan luonteeltaan kumuloituvaa ja kasautuvan aiemmin tiedetyn 
päälle.676 Tämän voi katsoa pätevän myös tämän tutkimuksen kohdalla, jossa ra-
kensin kuvaa menneisyyden koulujen arkikäytänteistä aiempaa, menneisyyden 
koulurangaistuksia varsinkin normatiivisella tasolla tarkastellutta tutkimusta 
täydentäen.  

Saamieni tutkimustulosten saavuttaminen vaati samalla erityisiä metodo-
logisia ratkaisuja. Aineiston kvantitatiivinen sen puoleen kuin kvalitatiivi-
nenkaan tarkastelu ei olisi yksistään mahdollistanut tulosten saavuttamista. Tut-
kimuksessa rakentamani monimenetelmäisen, sekä kvantitatiivisia että kvalita-
tiivisia menetelmiä hyödyntävän tutkimusasetelman myötä saatoin analysoida, 
kuinka laajasti ja missä määrin tutkimallani aikakaudella vallinneet ihanteet ja 
normit selittivät rangaistuskäytänteiden muotoutumista. Tutkimusasetelma 
mahdollisti erityisesti yksilöitä määrittäneiden, kielellisesti ja sosiaalisesti luotu-
jen sekä ylläpidettyjen kategorioiden erilaisten ja toisinaan ristiriitaisten vaiku-
tusten esiintuonnin. Samalla asetelma salli useampien erilaisten lähdemateriaa-
lien käytön ja yhtäältä kokonaiskuvan, toisaalta yksittäisten oppilaiden ja opet-
tajien merkityksen analysoinnin. Menetelmien moninaisuus ja niiden toisiaan 
täydentävät näkökulmat mahdollistivat ennen kaikkea sen kuvan täydentämisen, 
joka meillä on menneisyyden koulujen rangaistuskäytänteistä. 

Lopuksi voin todeta, että rangaistuskäytänteiden tarkoitus muodostui kah-
talaiseksi tutkimissani 1900-luvun alkupuolen suomalaisissa oppikouluissa. Ne 
tarjosivat keinon paitsi oppilaiden kurinalaistamiseen myös mahdollisuuden 
heidän kategorisointiinsa. Samalla rangaistuksilla oli yleisesti ottaen juuri sellai-
nen kasvatuksellinen tarkoitus, kuin aikakauden kasvatusajattelijat esittivät, 
vaikkei vallan normalisoiva muoto selittänytkään kaikkia tutkittuja rangaistus-
tapauksia. Kasvatus, kuten muutkin hierarkkiset valta-asetelmat mahdollistavat 
myös toisenlaisen vallan käyttämisen, mikä on jäänyt usein piiloon aiemmassa 
tutkimuksessa. Kuitenkin myös tutkimissani kouluissa rangaistuksilla totutettiin 

 
676  Ks. esim. Ankersmit 2013; Kalela 2000; Kuukkanen 2012.   
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oppilaita tietynlaiseen kansalaisuuteen ja siihen liittyneisiin porvarillisiin arvoi-
hin, jolloin käytänteet noudattivat normalisoivan tai tuottavan vallan muotoja. 
Samalla niiden rangaistuskäytänteissä rakennettiin itsenäistyvää valtiota kansa-
laisineen, joka kiinnittyi tutkimusajan kuluessa yhä voimakkaammin valkoisen 
Suomen arvoihin. 
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SUMMARY 

This doctoral dissertation analyses the punishment practices of seven Finnish 
secondary schools (oppikoulu) in the early twentieth century. By focusing on the 
implementation of the punishment practices in everyday school life, this research 
adds to what is known so far of punishment practices of schools of the past. Ear-
lier research on the history of school punishments has focused chiefly on the dis-
courses in various pedagogical texts, instructions and manuals that regulated the 
punishment practices of schools. Very little attention has been paid to the imple-
mentation of these practices. In this study I attempt to bridge this gap by analys-
ing the various factors that influenced and determined such implementation. 

The punishment practices of seven different secondary schools are ad-
dressed in this study. The early twentieth-century Finnish secondary schools 
were the only road to higher education and university, which underlines their 
importance in the society of the time. The schools examined were situated in the 
cities of Helsinki, Vaasa and Tampere. Being located in different kinds of cities in 
different parts of the country, the schools provide a broad perspective on the sub-
ject examined. The schools selected represent the different types of secondary 
schools operating in early twentieth-century Finland. Two of them were coedu-
cational, two were girls’ and three were boys’ schools. As secondary education 
was offered in both Finnish and Swedish, three of the schools examined used 
Swedish and four used Finnish as the language of instruction. These schools also 
differed in their funding arrangements as some of them were state schools while 
others were privately funded. Hence, the schools examined provide a fairly ex-
tensive overview of the Finnish secondary school practices of the time. 

The time period studied covers the years between 1905 and 1925. During 
the research period, Finnish society underwent some dramatic changes as the 
modernization of the country got under way. This modernization process also 
made itself felt in secondary schools, in the secondary education of some new 
pupil groups, i.e., women and people of lower social background became more 
common. The time period also includes Finland gaining independence and going 
through a short but drastically divisive Civil War in the spring of 1918. The early 
twentieth century also saw the beginning of a gradual paradigm shift in Finnish 
educational thought. The early empirical and experimental educational sciences 
gradually began to replace the prior educational thought, purely speculative in 
nature, during the first half of the century. Punishment and discipline loomed 
larger in the former educational thinking, whereas the newer ideologies empha-
sised guidance for pupils.  

Records of punishments kept by the teachers of seven different secondary 
schools form the major primary sources used in this study. These records were 
kept mainly for administrative purposes, as detention, for instance, required rec-
ords to be maintained to check if it had been carried out. The records examined 
mainly list pupils’ misdeeds and the punishments meted out. The name and class 
of the allegedly misbehaving pupil and the date of the alleged misdeed are also 
listed in them. Most of them also contain teachers’ signatures and the dates when 
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the punishments were carried out. The notes in these punishment records consti-
tute a rich data of 9,667 cases. Analysed together with the pupils’ and teachers’ 
registers of the schools, which contain information relating to the social back-
ground and age of pupils and teachers, they afford an opportunity to re-evaluate 
the limitations of normative sources used in earlier research. The sources used 
also make it possible to add a perspective to the existing knowledge on the his-
tory of school punishments.  

The sources used should be approached with due source criticism, however. 
The school inspectors of the National Board of Education (kouluylihallitus), who 
oversaw the functioning of schools, also checked the punishment records while 
visiting the schools. Such official sources should not be seen as an unproblematic 
account of social history. Due to their official nature, it is likely that the punish-
ment records do not contain information, for instance, on punishments inflicted 
that were contradictory to the legislation governing schools. The complementary 
sources of this study likewise indicate that the schools examined tried to conceal 
some cases in the punishment records that might somehow be detrimental to 
them. In addition to the use of officially banned punitive methods, these cases 
include indecent (epäsiveellinen) behaviour on the part of pupils, for instance.  

As a complementary source I use the minutes of staff meetings and school 
inspection reports. Both these sources, as well as the records of punishments and 
the registers of teachers and pupils, were created in connection with the everyday 
practices of the schools examined. I further supplement these sources originating 
in everyday practices with the legislation governing schools and the historical 
accounts and memoirs written on the schools. “The Official Statistics of Finland 
IX, General Secondary Education” (Suomen virallinen tilasto, IX, Oppikoulut) also 
provides useful insights into the practices. Containing information on the com-
position of the pupils of the secondary schools examined, these statistics make it 
possible to learn about those pupils not visible in the punishment records. All the 
complementary sources are analysed to further enhance the understanding of the 
punishment practices in use. 

The study adopts a mixed methods approach. Both quantitative and quali-
tative methods are used to analyse the data. This choice affords a more profound 
insight into the punishment practices. This methodological setting enables both 
macro and micro level analyses and uses a vast array of sources and data. The 
advantage of the mixed method approach is that it does not tie the study to a 
certain research structure. Quite the reverse, mixed methodology emphasises the 
relevance of the research questions posed, indicating that the research design se-
lected should afford the best option to answer them. The methodological ap-
proach used in this study comes close to the postmodern mixed methods study 
introduced by Sharlene Hesse-Biber. According to Hesse-Biber, such studies of-
ten examine the extent to which different norm discourses determine the lives 
and positions of individuals.  

The methodological approach used also makes it possible to evaluate the 
influences of the then prevalent educational ideas in the everyday practices of 
schools of the past. The results of my study suggest that the educational tenets 
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explain to a great extent the implementation of the punishment practices in the 
schools examined. Particularly the distinct differences in numbers of different 
punishments given in the schools demonstrates this.  

The School Order Act of 1872 regulated the use of punishments in Finnish 
secondary schools at the turn of the century. It allowed the use of nine different 
punishments. The punishments mentioned in the Act, in increasing measures of 
severity, were: warning and reprimand in front of classmates; separation from 
friends; loss of classroom rank; strict warning; school jailhouse (karsseri)677; being 
advised to leave the school (consilium abeundi); suspension; expulsion. It is worth 
noting that the School Order Act of 1872 was the first to abandon the use of cor-
poral punishment in Finnish secondary schools. Earlier school orders had al-
lowed the use of corporal punishment of varied severity in schools. Even in 1872 
the abolition was not complete, however. In addition to the nine punishments 
named above, the schools were able to send misbehaving pupils home for spank-
ing. This was an alternative to punishment number seven, “advice to leave the 
school”, which in practice referred to pupil leaving the school of his or her – 
seemingly – own volition.  

Despite the number of other possible punishments, detention accounted for 
78.9 percent of the punishments meted out in the schools examined. The second 
most common punishment used in the schools was warning/reprimand (9.7%). 
Other punishments accounted only for 1.7 percent or less of the punishments rec-
orded. In 5.4 percent of the 9,667 cases examined, the punishment remained ob-
scure. In particular, punishments considered harsher, i.e., school jailhouse, cor-
poral punishment, suspension, and expulsion were rarely used. The fact that the 
pupils’ misdeeds were rarely particularly severe in nature undoubtedly explains 
the rare use of the harsher penalties.  

However, the educationalists of the time also strongly recommended the 
use of detention, a punishment in which punitive power is based on surveillance 
as well as on restrictions of physical liberty and time. At the turn of the century, 
school education in Finland aimed at producing moral (siveellinen) and self-dis-
ciplined individuals. It was believed that detention, where pupils were forced to 
sit still and in silence under supervision, enabled children to grow into the right 
kind of highly moral and self-disciplined citizenship that was the very aim of 
education. These alleged benefits of detention further explain the popularity of 
the punishment. By contrast, the less often used harsher punitive methods, cor-
poral punishment in particular, were to be avoided as according to the educa-
tionalists they would only cause fear and humiliation. Therefore, almost regard-
less the nature of the offence, in the schools examined the punishment was most 
likely to be detention.   

 
677  Karsseri meant a small cell inside the school. In the earlier research, karsseri is trans-

lated as school jailhouse, which is why the term is also used in this summary. 
Karsseri originates from the Latin term carcer. Cognate Karzer was also in use in Ger-
man universities, from which the practice arrived in the Nordic countries, Finland 
included.    
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The influences of the educational thinking prevailing at the time seem also 
to explain the offences recorded. Pupils were punished most often for infringe-
ments of order and discipline, both of which were essential for school education 
also on an ideological level. Pupils were punished for mere disorder or boisterous 
or unruly behaviour (vallattomuus, riehakkuus), which were likewise contrary to 
the strict discipline by entailing excessive movement and noise, over and over 
again. Offences such as chatting, running, and tossing various things in the air 
also recur frequently in the punishment records. Such misdeeds account for 38.2 
percent of the cases recorded. This is less surprising, for order and discipline were 
deemed highly significant in the education of highly moral citizens. It was be-
lieved that by bending children’s nature and will to the disciplined order of the 
school they would grow into highly civilized citizens who knew how to act in 
society. Boisterous and unruly behaviour as well as disorder evidently violated 
this norm, which is why they are highlighted in the reasons for the punishments 
meted out.  

In addition to boisterousness and disorder, pupils were punished for the 
following offences, listed in order of frequency: laziness (22.9%); disobedience 
(13.3%); cheating (10.1%); fighting (1.7%); damaging school property (1.6%); 
smoking, drinking, or other dissolute way of living (0.9%); thieving (0.9%). In 3.6 
percent of the cases, the punishment was given for avoiding former punishments. 
The list above also shows the categorisation of offences used in this study. The 
variety of offences named in the punishment records was of course much wider 
than presented here, although most of the misdeeds recorded fit into this catego-
risation. In 6.9 percent of the 9,667 cases recorded, the misdeed remains obscure.  

It is evident that the educational thinking prevailing at the time had a re-
markable influence on the implementation of the punishment practices in the 
schools examined. The thinking determined not only the punishments used but 
also the understanding of misbehaviour and offences. Moreover, only 27 per cent 
of pupils of the schools examined received any punishments at all. According to 
the Finnish educationalists of the time, schools should maintain such strict order 
as to leave no room for misdeeds. In such a strict order, punishments would no 
longer be needed. Only approximately a quarter of all pupils in the schools ex-
amined receiving punishments seems at least to some extent to support this 
guideline.  

Yet the idea of undisturbed discipline was entirely utopian. It materialised 
in none of the schools examined. Pupils did indeed misbehave and punishments 
were in daily use. The certain group of pupils who received detention repeatedly 
demonstrates the utopian nature of the idea in particular. Several pupils ended 
up in detention week after week, spending a large number of hours there within 
a short period, some of them as much as 30 hours within a couple of years. The 
use of punishments was certainly not avoided in the cases of these pupils.  

As the recurring detention episodes indicate, the punishments did not in-
crease in severity as the offences were repeated. This was also contrary to those 
educational notions claiming that the deterrent power of punishments would be 
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exhausted through frequent use. The utopia of unbroken discipline also deter-
mined the notion of a teacher. According to the educationalists, teachers who re-
peatedly relied on punishments failed in their educational mission. Yet the teach-
ers inflicting the highest number of punishments in the schools examined were 
deemed talented educators by their peers and in the school histories.  

Paradoxically, the demands for strict order and discipline may have further 
produced the culture of inflicting punishments. The nearly categorical emphasis on 
the importance of unbroken order in the contemporary pedagogical writings caused 
even the slightest infringement of order to be viewed as a severe violation. The high 
number of punishments given for boisterous behaviour or breaking the order cor-
roborates this. Both were most often less serious indications of misbehaviour. At the 
same it is true that infringements of order were not considered to be particularly 
severe misdeeds as the punishments given for these were usually fairly mild and 
did not increase in severity even if a pupil was accused of them repeatedly.   

The results of this study also make visible the rather harsh and oppressive 
uses of punishments. This is in contrast to the recent literature on the history of 
school punishments and discipline, which has emphasised the normative or pro-
ductive side of punishment. This research has viewed punishment as a teaching 
aid. Yet, particularly in the case of those pupils who were punished repeatedly, 
the very possibility of punishments enabled their more oppressive use. This also 
ran contrary to the thinking of Finnish educationalists at the turn of the century, 
who claimed that punishment was only to restore the broken order and to be as 
just as possible. The more arbitrary use of punishments was due in part to the 
school legislation, in which desirable and undesirable behaviour of pupils was 
not precisely described. These arbitrary punishment cases also show the limita-
tions of the normative sources often used in earlier research, where such less sys-
tematic uses of punishment are not apparent.  

The society surrounding the schools examined and the developments 
therein also affected punishment practices. The Finnish Civil War, fought in the 
spring of 1918, was particularly significant for these practices. The war and its 
by-products seemingly increased the number of punishments meted out both ab-
solutely and proportionately. Before the war, the average number of punish-
ments per day was 2.5. In the academic year 1918–1919, the number of punish-
ments recorded daily was 3.5. Likewise, the share of pupils punished rose from 
around 20 per cent to approximately 25 per cent after the war. The number of 
punishments recorded remained relatively high until the academic year 1922–
1923, when it began to decrease.  

The war and the turbulent times surrounding it also increased the number 
of more severe offences, notably theft. Out of the 83 cases in which a pupil was 
punished for theft, 53 percent were recorded in the years immediately before or 
after the war. The increase in the number of thefts was followed by an increase 
in the number of suspensions and expulsions recorded. Generally, pupils pun-
ished for theft were most likely to be suspended or expelled. It is noteworthy, 
however, that the effects of the war did not greatly differ in different parts of the 
country. The number of punishments recorded rose in the secondary schools of 
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both Tampere and Vaasa – towns in which the war had differing influences in 
general. The influences of the war on punishment practices nevertheless suggest 
that these practices cannot be fully explained in terms of contemporary educa-
tional thinking.   

The other main aim of this study is to explore the relationship between the 
punishment practices implemented and the social categories which the teachers 
and pupils of the schools examined represented. The categories examined are 
gender, social background, age, school class and years of experience. Following 
Joan W. Scott, these categories are understood as means to signify power hierar-
chies in the society in this study. The ideas of Judith Butler on gender as a per-
formative further support the view adopted on the categories. The theory of in-
tersectionality, which emphasises the relevance of intersections of different social 
categories, is also used in this study.  

The influence of gender as a social category on the punishment practices 
further emphasises the inadequacy of contemporary educational thinking to ex-
plain the implementation of the practices. Pupils’ gender in particular exerted 
considerable influence on the practices. Boys were significantly more likely to be 
punished than girls, as 49.1 percent of the male pupils received at least one pun-
ishment during their school years. The girls punished accounted only for 5.9 per-
cent of all female pupils studying in the schools examined. Moreover, in 9,220 
(95.4%) cases the individual punished was male. Only on 4.6 per cent of punish-
ments were meted out to girls. Thus, boys were also considerably more likely 
than girls to receive multiple punishments.  

Boys and girls were also punished differently. The School Order Act of 1872 
forbade the use of harsher punishments, notably of corporal punishment, in girls’ 
schools. According to the Act, only reprimands and expulsions were to be used 
in girls’ schools. The schools mainly adhered to this. Pupils of the girls’ schools 
were punished less harshly and detention was much rarer. The regulations of the 
Act also seem to stipulate the use of punishments in coeducational schools, where 
only boys were punished with school jail.   

The differing roles of males and females in society largely explain these dis-
parities. In the early twentieth century, motherhood largely defined the standing 
of females, and girls were primarily brought up to fulfil the duties of a mother 
and of actors in the private sphere of home and family. The gendered division of 
labour in societal tasks further influenced the norms and expectations governing 
genders. The allegedly motherly females were seen as naturally docile and com-
pliant. Consequently, in the schools examined the female pupils were not 
deemed to be in need of external sources of discipline to make them behave ac-
cording to the expectations of the surrounding society. The ascribed male nature, 
on the other hand, was fundamentally different. Males were believed to be in 
need of stricter external discipline to build the self-discipline that allegedly inter-
nally guided an individual’s behaviour. This was mainly due to boys being raised 
to become breadwinners and actors in the public sphere. The nature of a female 
required no such strict regulation as the societal standing of female would never 
equal that of a male.      
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It is noteworthy that gender norms also influenced pupils’ behaviour. Girls 
and boys behaved according to expectations. Boys were more likely to break the 
rules because this was to some extent expected of them. Boys were expected to 
be loud and stand out because any other behaviour would have been deemed 
effeminate and not masculine enough according to the gender norms of the time. 
Girls were correspondingly expected to be more submissively compliant. The 
punishments for boisterousness and unruly behaviour, which often were rather 
noisy and visible as offences, corroborate this. It was the male pupils who were 
punished for such offences. The number of cases in which a male pupil was pun-
ished for boisterousness or unruly behaviour was 3,617, whereas girls were so 
punished in only 72 cases. Thus, male pupils in particular misbehaved and were 
considered boisterous and wild in the schools examined.  

The examination of the punishments recorded thus highlights the contradic-
tions in the contemporary gender norms. The allegedly wild and boisterous boys 
in particular were punished for gender-typical behaviour. Wild and boisterous be-
haviour was both expected and unexpected for boys. This contradiction was due 
to the official and unofficial norms regarding expectations of males. The commu-
nity surrounding the schools expected boys to behave differently from the more 
official values regarding secondary schools. Drinking and smoking constituted a 
similar offence to boisterousness, as both of these were considered masculine but 
nevertheless punishable in the schools examined. Hence, boys were also consider-
ably more likely to be punished for drinking and smoking than were girls.  

It can be also stated that punishment practices served as a tool to reinforce 
the prevailing gender norms. Yet punishment practices were initially gendered 
and boys and girls were perceived differently in the legislation. The examination 
of the practices implemented also shows the power of gender to determine the 
behaviour and actions of individuals in everyday life. Not only the teachers in 
charge of punishing the pupils but also the male and female pupils actively did 
gender by behaving according to the norms defining them. This also seems to 
concur with the thoughts of Judith Butler on gender as a performative category.  

Pupils’ age and school class were also significant for the practices. Seventy 
per cent of the punishments for boys were for those in the lowest three classes, 
even though Finnish secondary schools generally comprised eight school classes. 
The number of punishments for boys diminished class by class. Boys receiving 
punishments accounted for 66.6 per cent of the male pupils of the lowest three 
classes, whereas in the highest classes, boys receiving punishments accounted 
only for 17.5 per cent of boys. In the case of girls, age and school class did not 
exert this significant influence. The average age of the boys and girls receiving 
punishments was approximately 14 years.  

It was also boys in the lower school classes who received most of the pun-
ishments for boisterous behaviour. Seventy-four per cent of the punishments 
meted out to boys for boisterousness were given to pupils in the first three classes. 
This is consistent with recent research on the history of boys and boyhood, ac-
cording to which at the turn of the century wildness and boisterousness were 
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associated with boys aged nine to fourteen in particular. It was also boys between 
these ages who were punished most often in the schools examined.  

Social background exerted a less decisive influence on the practices. It only 
affected the punishment of girls, particularly those in the first two classes. Thus, 
intersectionality of social background, gender and school class proved significant. 
The likelihood of girls being punished, however, did not depend on social back-
ground. Girls of lower social background were not punished more often than 
their peers of higher social background, and vice versa. Social background only 
affected the strictness of the punishments meted out to girls; girls of the lower 
social background received the harshest punishments. The cases of girls of lower 
social background further suggest that it was possible to use punishments as a 
means of suppression. 

The influences of the various social categories, notably gender, on the pun-
ishment practices underline the role of secondary schools as institutions not only 
embracing certain values but also reproducing them. As the literature on the his-
tory of Finnish secondary education indicates, the early twentieth-century sec-
ondary schools were bourgeois institutions geared to reinforcing bourgeois val-
ues as socially significant producers of these values. Here the term ‘bourgeois’ 
refers not to a specific social class or rank but rather to a way of life that also 
determined the way of thinking. In particular, the norm of disciplined masculin-
ity produced in the practices can be understood as bourgeois, and the notion of 
a more conventional femininity also was consonant with these values.  

From the perspective of the secondary schools’ bourgeois values, the less 
decisive influences of pupils’ social backgrounds are particularly interesting. The 
selectivity that defined the secondary school pupils of lower social background 
from the beginning explain to some extent the minor influences of the category, 
however. At the turn of the century only the most talented working-class children, 
for instance, had a chance to educate themselves further. Thus, given their obvi-
ous aptitudes, it was likely that they would not receive that many punishments. 
Yet it is evident that social background had less influence on the practices than 
gender, with its huge impact (even) on the behaviour of the pupils. In the context 
of the early twentieth century, gender was still seen as a more “natural” category 
based on biology. Overall, upward or downward social mobility was deemed 
more likely than breaking the bounds of gender, which also explains the differ-
ences in the influences. Nevertheless, considering the social role of Finnish sec-
ondary schools as the main producers of certain values, the results of this study 
can be understood also to reflect the influences of different categories more 
broadly in the everyday lives of individuals of the past. 

The categories defining teachers likewise exerted less distinct influences on 
the punishment practices. Teachers’ years of experience and social backgrounds 
had little or no influence over the practices of the schools examined. A teacher’s 
gender had some effects on the practices, as male teachers meted out a larger 
number of punishments, but this was due to the majority of male teachers work-
ing in boys’ schools, where the culture of meting out punishments was strongest. 
Thus, the pupil’s gender was more significant. It is illustrative that even if female 
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teachers punished female pupils more often than did male teachers, the punish-
ments of male pupils formed a greater proportion of the punishments meted out 
by female teachers than did the punishments meted out to female pupils.  

Gender also determined the practices of different school types. The pupils 
of the girls’ schools examined were the least likely to be punished, and the high-
est number of punishments was issued in the boys’ schools examined, both ab-
solutely and proportionately. The punishment methods used were also some-
what stricter in the boys’ schools. Above all, the possibility of corporal punish-
ment was advanced only in the boys’ schools examined. The histories and mem-
oirs of the boys’ schools also mention the use of “unofficial” corporal punishment, 
i.e., punishments unrecorded in the punishment records, but this does not occur 
in the histories of the other school types. This is partly due to the different com-
positions of the histories of the schools; the historical accounts of boys’ schools 
most often consisted of contributions by former pupils. However, it is most likely 
that corporal punishment was not used even unofficially in girls’ schools as it 
had been categorically banned in the legislation covering the use of punishments 
in these schools for as long as such legislation had existed. The histories of the 
boys’ schools nevertheless underline that the punishment records do not tell the 
whole truth about the use of punishments in schools.   

Interestingly, the male pupils in the coeducational schools were also less 
likely to receive punishments than their peers in the boys’ schools, even though 
they were more often punished than the female pupils of these schools. The dis-
parities between the practices in the boys’ schools’ and in the coeducational schools 
are interesting from the perspective of the discussion in Finland at the turn of the 
century on coeducational schooling. In this discussion mixed schools were seen as 
family-like institutions, that built less on discipline and punishments than did the 
more traditional boys’ schools. The first coeducational schools were established in 
the 1880s, whereas the boys’ schools had a centuries-long tradition. The mere idea 
of coeducational secondary schools was already closer to the newer educational 
thinking based partly on psychology and early empirical educational sciences. The 
education provided in coeducational schools was to be based on guiding pupils 
rather than on the fear of punishment. Hence, it seems that the newer ideas also to 
some extent influenced the everyday practices of these schools.  

To conclude, the purpose of punishment practices in the Finnish secondary 
schools examined was dual. The practices generated first and foremost a tool to 
discipline the pupils according to the disciplinary order of the school. The very 
aim of this discipline was categorised, however, as only male pupils of the 
schools were to be disciplined. Thus, the punishment practices of the schools ex-
amined can also be seen as a tool to categorise pupils. At the same time the con-
temporary educational ideas greatly influenced the practices but did not fully 
explain their implementation. There was also room in the practices for arbitrary 
implementation. This was due to the practices being ultimately humane, which 
also makes them an interesting subject of research.  
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LIITTEET 

LIITE 1 Tutkituissa oppilas- ja opettajamatrikkeleissa esiintyneet ammatti-
nimekkeet ryhmiteltyinä tutkimuksessa hyödynnetyn ammatti-
nimekekategorisoinnin perusteella, sekä suomeksi että ruotsiksi. 

 
1. Virkamiehet ja vapaan ammatin harjoittajat 
Agronomi Agronom 
Aliupseeri Arkitekt 
Arkkipiispa Artist 
Arkkitehti Bokhållare 
Asemamiesten esimies Borgmästare 
Asemapäällikkö Doktor 
Asemapäällikön apulainen Elektrotekniker 
Asianajaja Fil dr 
Diakooni Fil kandidat 
Diplomi koneinsinööri Fil mag 
Director cantus Filos magister 
Dosentti Filosofiedoktor 
Eläinvälskäri Folkskollärare 
Entinen musikanttialiupseeri Forstmästare 
Entinen senaattori Fotograf 
Entinen mallikoulun opettaja Friherre 
Esittelijäsihteeri Fångelsedirektör 
Etsiväkomisario Hovrådet 
Everstiluutnantti Hovrättsassessor 
Filosofian kandidaatti Hovrättsråd 
Filosofian maisteri  Häradshövding 
Filosofian tohtori Ingeniör 
Hammasteknikko Järnvägsbokhållare 
Henkikirjoittaja Järnvägstjänsteman 
Henkikirjuri Kamrerare 
Hovineuvos Kapellmästare 
Hovioikeuden auskultantti Kapten 
Hovioikeudenasessori Kollegiassessorn 
Hovioikeudenneuvos Kollegieassesor 
Insinööri Kommerseråd 
Kamreeri Kommissions landtmätare  
Kansakoulujen tarkastaja Kommunalläkare 
Kansakoulunopettaja  Konsul 
Kansakouluntarkastaja Kronofogde 
Kansanedustaja Kronolänsman 
Kanslisti Kyrkoherde 
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Kappalainen  Landtbruksråd 
Kapteeni Lantmätare 
Kasvatuslaitoksen johtaja Lasaretts läkare 
Kauppakoulun johtaja Lektorn 
Kauppakoulunjohtaja Lotsstyrman 
Kauppaopiston opettaja Läkare 
Kaupungin kamreeri Länsman 
Kihlakunnan tuomari Magister 
Kihlakunnantuomari Major 
Kirjailija Maskiningeniör 
Kirjanpitäjä Med o kir dr 
Kirjuri Medicinedoktor  
Kirkkoherra Postexpeditör 
Kolleega Professor 
Kollegiregistraattori Prost 
Komisionimaanmittari Protokollsekreterare 
Komissionimaanmittari Redaktör 
Komministeri Rektor 
Koneinsinööri Revisor 
Koneteknikko Ridlärare  
Konttoristi Ryttmästare 
Kouluneuvos Senatskammarförvant 
Kruununnimismies Stabskapten 
Kruununvouti Stationsinspektor 
Kunnallisneuvos Tandläkare 
Kunnankirjuri Telegrafrevisor 
Kunnanlääkäri Trägårdsdirektör 
Käräjäkirjuri Tullförvaltare 
Lakitieteen kandidaatti Vicehäradshövding 
Lakitieteen tohtori Vicelandskamrerare 
Lehtori Överkamrer 
Lennätinteknikko Överkontrollör 
Lennätinvirkamies Överste 
Liikennetarkastaja   
Lukkari-urkuri   
Luotsi   
Lähetyssaarnaaja   
Lääketieteen ja kirurgian tohtori 
Lääketieteen lisensiaatti   
Lääketieteen tohtori   
Lääkintöhallituksen sihteeri   
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Lääkäri   
Lääninarkistonhoitaja   
Lääninarkkitehti   
Lääninkamreeri   
Lääninkanslisti   
Lääninkonttoristi   
Lääninmaanmittausinsinööri   
Lääninrahastonhoitaja   
Lääninrovasti   
Lääninsihteeri   
Maaherra   
Maalaustaiteilija   
Maanmittari   
Maanmittausinsinööri   
Maanviljelyshallituksen sihteeri 
Maisteri   
Matkatarkastaja   
Metodistipappi   
Metodistiseurakunnan johtaja   
Metodisti-seurakunnan pastori   
Metsänhoidonneuvoja   
Metsänhoitaja   
Metsänistuttaja   
Metsänvartija   
Ministeri   
Neuvosmies   
Nimismies   
Notario   
Näyttelijä   
Oikeusneuvos   
Oikeuspormestari   
Opettaja   
Pastori   
Piirikamreeri   
Piirilääkäri   
Piirisihteeri   
Piiritarkastaja   
Poliisikamarikirjuri   
Poliisikamarin kirjuri   
Poliisikomissario   
Poliisilaitoksen sihteeri   
Pormestari   
Postiekspeditööri   
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Postihallituksen kanslisti   
Postihallituksen yliekspeditööri 
Postimestari   
Postinhoitaja   
Postinhoitaja   
Postivirkamies   
Presidentti   
Professori   
Protokollasihteeri   
Puutarhaopiston johtaja   
Rahastonhoitaja   
Rakennuspiirustaja   
Ratsumestari   
Rautatiekirjuri   
Rautatien opistonjohtaja   
Rautatien virkamies   
Rehtori   
Reservivänrikki   
Reviisori   
Rovasti   
Saarnaaja   
Sanomalehden toimittaja   
Seminaarin johtaja   
Seminaarin lehtori   
Senaatin kanslisti   
Senaatin kielenkääntäjä   
Senaatinkanslisti   
Senaattori   
Soittaja   
Soittotaiteilija   
Sotarovasti   
Sähkölennätinhallituksen sihteeri 
Taidemaalari   
Taiteilija   
Taiteilija    
Teknikko   
Teollisuusneuvos   
Teologian tohtori   
Tervatarkastaja   
Terveydenhoitotarkastaja   
Tohtori   
Toimittaja   
Torvensoittaja   
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Tullinhoitaja   
Tullivirkamies   
Tuomari   
Tuomiokapitulin asessori   
Urkuri   
Vaivaishoidon tarkastaja   
Valtioneuvos   
Vankilanjohtaja   
Vankilasaarnaaja   
Vapaaherra   
Varamaanmittari   
Varatuomari   
Veistonopettaja   
Viskaali   
Vääpeli   
Yli-insinööri   
Yliopettaja   
Yliopiston apulainen   
Yliopiston konsistorin amanuenssi 
Ylitarkastaja   
Ylitirehtööri   
Ylitirehtöörin apulainen    
 
2. Suurliikkeenharjoittajat  
Henkivakuutustarkastaja Agent 
Jalkinetehtailija Bankdirektör 
Johtaja Bankkamrer 
Kauppa-asioitsija Bankkamrerare 
Kauppaneuvos Bankprokurist 
Kirjapainon johtaja Banktjänsteman 
Kirjapainon omistaja Bruksdirektör 
Konttoripäällikkö Börsmäklar 
Konttoristi Direktör 
Liikkeenjohtaja Fabrikant 
Merikapteeni Fabriker 
Nahkuritehtailija Fabriksägare 
Oluttehtailija Fabrikör 
Osuuskaupan johtaja Försäkringerinspehtör 
Pankin hoitaja Kontorchef 
Pankinjohtaja Kontorist 
Pankinkasööri Kontorschef 
Pankinkomissarius Kontorsföreståndare 
Prokuristi Prokurist 
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Sahankirjuri Sjökapten 
Tehtaanjohtaja Ölbryggeriägare 
Tehtailija  
Vakuutustarkastaja  
Vesitehtaan omistaja  
Vesitehtailija  
 
3. Pienliikkeenharjoittajat ja palvelusmiehet 
Alikonduktööri Affärsman 
Apteekkari Apotekare 
Asemamies Bagaremästare 
Asioitsija Barberare 
Etsivä konstaapeli Bleckslagaremästare 
Faktori Bokhandlare 
Halkokauppias Boktryckare 
Harjantekijä Borgare 
Hopeaseppä Byggmästare 
Isännöitsijä Detektiv 
Jalokiviseppä Disponent 
Jarrumies Entreprenör 
Junailija Fabriksdisponent 
Junamies Frisör 
Juustonvalmistaja Förvaltare 
Kaakelinvalaja Glasblåsare 
Kankurimestari Glasskärare 
Kaupanhoitaja Handelsresande 
Kauppa-asioitsija Handlande 
Kauppamatkustaja Kemigraf 
Kauppias Konditor 
Kehruumestari Konduktör 
Keittiönpitäjä Korvmakare 
Kelloseppä Kvarnägare 
Kemigraafi Lokomotiveldrare 
Kirjakauppias Lokomotivförare 
Kirjaltaja Maskinmästare 
Kirjamyyjä Materialförvaltare 
Kirjanpainaja Mekanik 
Kirjansitoja Målare 
Kirjapainonfaktori Målaremästare 
Kirkonvartija Perukmakare 
Kivenveistäjä Poliskonstapel 
Kivityömestari Postiljon 
Kondiittori Provisor 
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Konduktööri Rentier 
Koneenhoitaja Restauratör 
Koneistonhoitaja Slaktare 
Konemestari Slaktarmästare 
Konemonttööri Spinnmästare 
Konepajan mestari Stadsbetjante 
Koneseppä Styrman 
Koristemaalari Tullvaktmästare 
Kotelontekijä Urmakare 
Kukkakauppias Vaktmästare 
Kultaaja Wävmästare 
Kultaseppä  
Käsityöläinen  
Laivamies  
Lasimestari  
Lasinleikkaaja  
Leipuri   
Leipurimestari  
Lennätinmekaanikko  
Levyseppä  
Levyseppämestari  
Lihakauppias  
Liikemies  
Liikkeenjohtaja  
Lohikauppias  
Läkkiseppä  
Lämmittäjä  
Maakauppias  
Maalari  
Maalarimestari  
Makkarantekijä  
Makkaranvalmistaja  
Mallinveistäjä  
Matkapostiljooni  
Matkustajakodin pitäjä  
Mekaanikko  
Metsäkasööri  
Musiikikauppias  
Muurari  
Mylläri  
Nahkakauppias  
Nahkuri  
Nahkurimestari  
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Nuohooja  
Nuohoojamestari  
Oluenpanija  
Pakkamestari  
Palokersantti  
Palokonstaapeli  
Paperimestari  
Parturi  
Pehtoori  
Peltiseppä  
Perämies  
Pianonvirittäjä  
Poliisi  
Poliisikonstaapeli  
Posteljooni  
Proviisori  
Pumppumies  
Puukauppias  
Puuleikkaaja  
Puuseppä  
Puusepänliikkeen johtaja  
Puutarhuri  
Puutavarakauppias  
Rakennusmestari  
Ratamestari  
Ratavartija  
Rautasorvari  
Rautatieläinen  
Rautatien vaakamestari  
Rautavalaja  
Ravintolanisäntä  
Ravintoloitsija  
Ruiskumestari  
Räätäli  
Räätälimestari  
Sahanterän takoja  
Satulantekijä  
Satulaseppä  
Senaatin vahtimestari  
Seppä  
Sillanvartija  
Sokerileipuri  
Sorvari  
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Suutari  
Suutarimestari  
Sähkömekaanikko  
Tallimestari  
Taloudenhoitaja  
Tehtaanmestari  
Telefoonimekaanikko  
Teurastaja  
Torikauppias  
Tukkiasioitsija  
Tukkukauppias  
Tukkuri  
Tullin alimestari  
Tullipäällysmies  
Tullivahtimestari  
Tullivartija  
Työnjohtaja  
Työnvalvoja  
Uittopäällikkö  
Urakoitsija  
Uunintekijä  
Uuniseppä  
Vaakamestari  
Vaatturimestari  
Vahtimestari  
Vaihdemies  
Vanginvartija  
Varastomestari  
Varastonhoitaja  
Vaskenvalaja  
Vaskiseppä  
Vaunumestari   
Vaununtarkastaja  
Verhoilija  
Veturinkuljettaja  
Veturinkuljettaja   
Veturinlämmittäjä  
Värjäri  
Ylijunailija  
Ylikonduktööri  
Ylikonstaapeli  
Ylivahtimestari  
Yövahti  
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Yövartija  

 
4. Kaupunkien teollisuustyöväestö 
Ajuri Affärsbiträde 
Hevosmies Arbetare 
Jalkinetehtaan työntekijä Chaufför 
Jalkinetyöntekijä Filare 
Kauppa-apulainen Gasverksarbetare 
Kauppapalvelija Handelsbiträde 
Kirjansitojan kisälli Maskinist 
Kirvesmies Trägårdsarbetare 
Kivenhakkaaja Åkare 
Kivityömies  
Koneenkäyttäjä  
Kuljettaja  
Kuorma-ajuri  
Laitosmies  
Liikeapulainen  
Makasiinimies  
Makkaratyöntekijä  
Merimies  
Metallityöläinen  
Metallityöntekijä  
Nahkurinsälli  
Pellavatehtaan työmies 
Pika-ajuri  
Putkimonttööri  
Räätälityöntekijä  
Satulamaakarin sälli  
Suutarin kisälli  
Sähkötyömies  
Tallimies  
Talonmies  
Tehtaalainen  
Tehtaan työmies  
Tehtaan työntekijä  
Torvityömies  
Torvityöntekijä  
Työmies   
Valuri  
Verkatehtaan työmies  
Viilaaja  
5. Tilalliset 
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Kartanonomistaja Godsägare 
Lohkotilallinen Gårdsägare 
Maanviljelijä Hemmansägare 
Rustitilallinen Jordbrukare 
Talokas Landtbrukare 
Talollinen Lanthushållare 
Talonisäntä Possesionat 
Talonomistaja Rusthållare 
Tilallinen Villaägare 
Tilanomistaja  
 
6. Maaseudun työväestö 
Itsellinen 
Jyvärenki 
Loinen 
Mäkitupalainen 
Palstatilallinen 
Renki 
Talon vuokraaja 
Torppari 
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LIITE 2  Oppikoulujen vuonna 1918 voimaan tulleet lukusuunnitelmat. 
 
Tyttölyseon lukusuunnitelma 1918  (Lähde: Kiuasmaa 1982, 635.)  
 
  Tyttökoulu Lukioluokat 
  I II III IV V VI Yhteensä VII  VIII IX Yhteensä 
Uskonto 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 6 
Filosofian alkeet                 2 2 4 
Opetuskieli 4 3 3 3 2 2 17 3 3 3 9 
Toinen kotimainen kieli 4 2 2 2 2 2 14 3 2 2 7 
Saksa   4 4 3 3 3 17 4 3 3 10 
Ranska tai englanti       4 3 3 10 3 3 3 9 
Historia 2 2 2 2 2 3 13 3 3 4 10 
Maantiede 2 2 2 2 1 1 10 

1 1 1 
3 

Luonnonhistoria 2 2 2 2 2 2 12   
Fysiikka ja kemia         3 2 5 2 2 2 6 
Matematiikka 4 3 4 3 3 3 20 4 4 4 12 
Kaunokirjoitus 3 3 2 2 2 1 

13 
2 2 1 

5 
Piirustus ja muovailu   0 
Voimistelu 3 3 3 3 2 2 16 3 3 3 9 
Terveysoppi           2 2         
Laulu 2 2 2 1 1 1 9 1 1 1 3 
Käsityöt 2 2 2 2     8         
Kotitalousoppi         3 3 6         
Yhteensä 30 30 30 31 31 32   31 31 31   
                        
Vapaaehtoiset aineet:                       
Kirjapito         1 1 2         
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Linjajakoisen lyseon lukusuunnitelma 1918 (Lähde: Kiuasmaa 1982, 634.) 

Väliaikainen opetussuunnitelma linjajakoisia (rinnakkaislinjaisia) lyseoita ja keskikouluja varten.  
  Keskikoulu Klassillinen linja Realilinja  
  I II III IV V Yhteensä VI VII  VIII Yhteensä VI VII  VIII Yhteensä 
Uskonto 2 2 2 2 2 10 2 2 2 6 2 2 2 6 
Filosofian alkeet               2 2 4   2 2 4 
Opetuskieli 5 3 3 3 3 17 3 3 3 9 3 3 3 9 
Toinen kotimainen kieli 4 3 3 2 2 14 2 2 2 6 2 2 2 6 
Saksa   4 4 4 3 15 4 3 3 10 4 3 3 10 
Ranska tai venäjä             4 4 4 12 4 4 4 12 
Latina             6 6 6 18         
Historia ja yhteiskuntaoppi   2 3 3 4 12 3 4 4 11 3 4 4 11 
Maantiede 3 2 3 2 1 11 

2 1 1 
4 

2 1 1 4 
Luonnonhistoria 3 2 2 2 3 12   
Fysiikka ja kemia       3 3 6 (2) (2) (2) (6) 2 2 2 6 
Matematiikka 5 4 4 4 4 21 3 3 3 9 5 5 5 15 
Kaunokirjoitus 3 3 

      
12 

                
Piirustus ja muovailu 2 2 2 (2) (2) (2) (6) 2 2 2 6 
Voimistelu 3 3 3 3 2 14 2 2 2 6 2 2 2 6 
Terveysoppi         1 1                 
Laulu 2 2 1     5                 
Kirjanpito       1 1 2                 
Yhteensä 30 30 30 31 31   31 32 32   31 32 32   
                              
Vapaaehtoiset aineet:                             
Englanti               2 2 4   2 2 4 
Laulu       1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 
Veisto 2 2 2     6                 
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Klassillisen lyseon lukusuunnitelma 1918 (Lähde: Kiuasmaa 1982, 633.) 

 
  I II III IV V VI VII  VIII Yhteensä 
Uskonto 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
Filosofian alkeet             2 2 4 
Opetuskieli 5 3 3 3 3 3 3 3 26 
Toinen kotimainen kieli 4 3 2 2 2 3 2 2 20 
Latina   5 5 5 5 5 5 5 35 
Saksa     4 4 3 3 3 3 20 
Kreikka tai ranska           4 4 4 12 
Historia ja yhteiskuntaoppi   2 2 3 3 4 3 4 21 
Maantiede 3 2 2 2 2       11 
Luonnonhistoria 3 2 2 2 3       12 
Fysiikka ja kemia           2 2 2 6 
Matematiikka 5 4 4 4 4 3 3 3 30 
Kaunokirjoitus 3 2 

1 1 1 1 1   
10 

Piirustus ja muovailu             
Voimistelu 3 3 3 3 2 2 2 2 20 
Terveysoppi         1       1 
Laulu 2 2             4 
Yhteensä 30 30 30 31 31 32 32 32   
                    
Vapaaehtoiset aineet                   
Kirjapito       1 1       2 
Laulu     1 1 1 1 1 1 6 
Veisto 2 2 2           6 
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