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ALKULAUSE
Vajaamielisyyskysymykset liittyvät kasvatuskysymyksiin ja sosiaa
lisiin ongelmiin. Koska vajaamielisten käsittelyssä tarvitaan psyko
login apua, voidaan ongelmaa tarkastella myös psykologian näkökul
masta. Näinhän on laita apukouluun siirrettävien lievästi vajaamielis
ten eli debiilien suhteen. Tässä vaiheessa psykologi suorittaa lapsen
älyllistä tasoa ja koulukypsyyttä koskevan tutkimuksensa ja antaa siitä
lausuntonsa. Viime vuosina on maassamme, kuten muuallakin, kiinni
tetty yhä enemmän huomiota lievästi vajaamielisten saattamiseksi niin
paljon kuin suinkin yhteiskuntaan saumattomasti niveltyväksi ryh
mäksi. Tämä antaa aihetta tarkastella heidän myöhempiä vaiheitaan
mitä moninaisimmista näkökulmista, jotta kyettäisiin arvioimaan
oikein heidän henkisen tasonsa asettamat rajoitukset ja puutteet.
Esillä oleva. tutkimus, lievästi vajaamielisten koulukelpoisuus ja
palveluskelpoisuus armeijassa, on saanut alkunsa prof. Niilo Mäen suo
rittamasta Hels-ingin kaupungin entisten apukoululaisten jälkivaiheita
koskevasta tutkimuksesta. Allekirjoittanut oli pari vuotta mainitussa
työssä avustajana.
Tutkimukseni nyt tullessa painokuntoon on minulla mieluisa tilai
suus kiittää kaikkia niitä henkilöitä, jotka ovat tavalla tai toisella autta
neet minua työni kestäessä. Olen suuresti kiitollinen prof. Niilo Mäelle,
joka aikanaan on osoittanut minulle tämän tutkimusaiheen ja työni
kestäessä antanut auliisti apuaan. Kiitän prof. Kai von Fieandtia
ja Matti Koskenniemeä, jotka ovat lukeneet käsikirjoitukseni ja tehneet
siihen arvokkaita huomautuksia. Tässä yhteydessä esitän parhaat
kiitokseni myös fil.tohtori John von Wrightille, jonka kanssa minulla
on ollut tilaisuus useita kertoja keskustella työhöni liittyvistä problee
meista ja joka luettuaan käsikirjoituksen on tehnyt monta varteen
otettavaa huomautusta. Kiitän myös fil.maisteri Olavi Ketosta, joka
on lukenut käsikirjoituksen ja tehnyt siihen huomautuksia.
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Työni aikana olen saanut monenlaista apua eri tahoilta. Ennen kaik
kea haluan kiittää Helsingin sotilaspiirin päällikköä, eversti T.H. Luuk
koa sekä Helsingin sotilaspiirin kutsunta-asiaintoimiston henkilökuntaa,
jotka monin eri tavoin ovat helpottaneet ja jouduttaneet tutkimukseen
liittyvää arkistoaineiston käyttöä. Niin ikään esitän parhaat kiitokseni
Helsingin kaupungin kansakouluntarkastajalle fil. maisteri W. Erkolle
sekä Helsingin kaupungin suomen- ja ruotsinkielisten apukoulujen
johtajille ja opettajille siitä, että ovat auliisti antaneet tietoja. Samoin
pyydän saada lausua kiitokseni kaikille niille henkilöille ja laitoksille,
nimeä mainitsematta, mutta ketään unohtamatta, jotka tavalla tai
toisella ovat työtäni helpottaneet. Fil.maisteri Jaakko Railoa kiitän
taulukoiden ja yhteenvedon kääntämisessä antamastaan avusta.
Kiitollisena mainitsen, että minulle myönnetty nuorten tieteenharioit
tajain apuraha on suuresti helpottanut tutkimuksen suorittamista. Ja
lopuksi haluan esittää kiitokseni Jyväskylän kasvatusopillisen korkea
koulun opettajaneuvostolle ja Jyväskylän yliopistoyhdistykselle siitä,
että tutkimukseni julkaistaan korkeakoulun Acta-sarjassa.
Helsingissä lokakuulla 1957
Eljas Siro

I JOHDANTO
1. V a j a a m i e l i s y y s j a s e n e r i a s t e e t
V a j a a m i e I i s y y y d e 1 1 ä e I i >>0 I i g o f r e n i a 1 1 a tarkoite
taan synnynnäistä tai aivan varhaisessa lapsuudessa aivovjoittuman
seurauksena syntynyttä henkisen toiminnan kehityshäiriötä ja vaja
vuutta, joka selvimmin tulee näkyviin älyllisen toiminnan puutteelli
suutena.>> Vajaamielisyydessä erotetaan kolme alaryhmää: t y 1 s ä
m i e 1 i s y y s (idiotia), v ä h ä m i e 1 i s y y s (imbesilliteetti) ja
h e i k k o m i e 1 i s y y s (debiliteetti). Useimmiten n ämä alaryhmät
ovat kuitenkin vain saman henkisen vajavuustilan eri asteita, vaikka
kin itse vajavuuden syy voi olla hyvin erilainen. Tämä jaotus on tehty
yksinomaan käytännöllisistä syistä, joten alaryhmät eivät erotu tar
kasti toisistaan. Alaryhmien jaottelussa >>On kiinnitettävä huomiota
etupäässä vajaamielisten sosiaaliseen kelpoisuuteem>. 1
Alaryhmät
erotetaan toisistaan seuraavalla tavalla:
T y 1 s ä m i e 1 i s e t (idiootit) ovat täysin kykenemättömiä itsenäi
sesti sopeutumaan yksinkertaisimpiinkaan olosuhteisiin. He oppivat
vain vajavaisesti puhumaan eivätkä voi oppia lukemaan eivätkä kir
joittamaan. He ovat pysyvän huollon tarpeessa. Tylsämielisten älyk
kyysosamäärä (ÄO) on O - 0.35 (0.40) välillä. Täysikasvuisten tylsä
mielisten älykkyysikä (ÄI) on noin 0-6 vuotta.
V ä h ä m i e 1 i s e t (imbesillit) eivät itse kykene huolehtimaan
itsestään, mutta heillä on kykyä sopeutua yksinkertaisiin olosuhteisiin.
1) Vajaakykyisten lasten huoltokomitean mietintö II, s. 7 ja L YONS
and HEATON-WARD, ss. 20-21.
TAKALAT viittaavat (s. 55) siihen, että sellaisissakin tapauksissa, joissa on suori
tettu- älykkyystestauksia, on vajaamielisten yhteiskuntaan sopeutumista koskevissa
tutkimuksissa saavutettu erilaisia tuloksia, koska ympäristöt ovat jossain kohdin
eronneet toisistaan. Ks. myös LUNDBERG, s. 452.
Esityksemme vajaamielisyydestä perustuu pääasiassa em. komiteanmietintöön.
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>>Yähämieliset voivat oppia auttavasti lukemaan ja kirjoittamaan,
he oppivat hallitsemaan yksinkertaisista laskutavoista yhteen- ja vä
hennyslaskun, suorittamaan yksinkertaisia toimintoja ja tekemään
ilman ohjausta yksinkertaisia tehtäviä. Vähämielisten sanavarasto
on kuitenkin pieni ja ilmaisukeinot avuttomia. Vähämieliset oppivat
tekemään yksinkertaista työtä, niuttei sellaista, mikä vaatii harkin
taa, arvostelu- ja aloitekykyä.>>..1 Heidän älykkyysosamääränsä on ta
vallisesti 0.35 - 0.55 (0.60) välillä. Täysikasvuisten vähämielisten
älykkyysikä on noin 6-9 vuotta.
>>Yhteistä tylsä- ja vähämielisille on, että heidän on katsottava olevan
oikeustoimikelpoisuutta vailla, joten heillä tulisi olla holhooja. He
ovat syyntakeettomia, jos he ovat syyllistyneet rikoksiin. He ovat
pysyvän huollon tarpeessa, vaikka vähämieliset täy5i-ikäisinä voivat
kin olla hoidettavana avohuollossa verraten vapaissa oloissa. Tylsä
mieliset ovat pysyvän laitos- tai sen yhteydessä olevan perhehoidon
tarpeessa.»2
H e i k k o m i e Ii s e t (debiilit) 3 ovat vajaamielisiä, jotka jo omin
takeisesti kykenevät tekemään yksinkertaista työtä. >>He voivat hankkia
alkeelliset kansakoulutiedot, mutta vain erityisen apukouluissa tapah
tuvan opetuksen avulla. He voivat oppia yksinkertaisen ammatin ja
kykenevät yksinkertaisissa oloissa itse huolehtimaan itsestään. He
eivät kuitenkaan itse voi suunnitella monimutkaisempaa työtä eivätkä
kykene käsittämään yhteiskunnan rakennetta. Kun heidän kasvatuk
sestaan, sijoituksestaan ja ammatin oppimisestaan on huolehdittu,
he voivat itsenäisinäkin selviytyä elämässä.>>4 Heikkomielisten älyk
kyysosamäärä on 0.55 - 0. 70 (0. 75) välillä. Täysikasvuisten heikko
mielisten älykkyysikä on noin 9-12 vuotta.
Heikkomielisten kehitysaika jatkuu usein 22-23 ikävuoteen saakka,
jona aikana he ovat huollon ja ohjauksen tarpeessa.5 >>Rikoksiin syyl
listyessään he ovat täyttä ymmärrystä vailla, ellei äl yn vajavuuteen
1 Em. komiteanmietintö s. 8.
2 Em. komiteanmietintö s. 8
3 Maailman terveysjärjestön (WHO) toimesta ehdotetaan seura avia vajaarnielisnimikkeitä ja älykkyysosamääriä:
Debiili (mild subnormality) ÄO 50-69
ÄI 8-12
Imbesilli (moderate
)) 3- 7
)) 20-49
•> )
Idiootti (severe
0-19
•> b- 2
•> )
Ks. The Mentally Subnormal Child s. 8.
-1 Em. komiteanmietintö s. 8.
5 KAILA, Huoltaja 111, s. 66.
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ole liittynyt vaikeampaa luonteen vajavuutta, jolloin he ovat ymmär
rystä vailla.>> 1
Varsinaisten >>vajaamielisten ryhmien lisäksi on vajaarnielisten ja
tavallisten normaaliälyisten henkilöiden välillä ryhmä, jonka kehitys
on hitaampaa, oppiminrn vaikeampaa ja sopeutuminen monimutkai
siin olosuhteisiin huonompaa kuin tavallisesti kehittyneiden normaali
älyisten. Tämä ryhmä on sikäli epäyht_enäinen, että siihen kuuluvista
on yksi osa sellaisia, joiden sekä ruumiillinen että henkinen kehitys on
vain huomattavasti hidastunut, mutta voi kuitenkin myöhemmin saa
vutt,:1a likipitäen normaalin keskitason (infantiilit). 2 Toinen osa on
taas rakenteellisesti varsinaisten vajaamielisten kaltaisia siinä suhteessa
että heidän kehityksensä pysähtyy saavuttamatta koskaan normaalia
keskitasoa.
Tähän h e i k k o I a h j a i s t e n ryhmään kuuluvien
älykkyysosamäärä on 0.70 (0.75) - 0.8 5 (0.90) välillä. Heidän älyk
kyysikänsä täysikasvuisina on noin 12 - 13,5 vuotta.
2. A p u k o LI l u
Vuonna 1921 annettu oppivelvollisuuslaki velvoittaa vähintään 10 0003
samankielisen asukkaan suuruisen kaupunkikunnan järjestämään erityis
opetusta niille lapsille, jotka heikon käsityskyvyn vuoksi 011 vapautet
tava oppivelvollisuuden täyttämisestä. Apukouluja on kuitenkin pe
rustettu jo ·paljon aikaisemmin käytännön saneleman pakon johdosta.
Ensimmäinen apukoulu perustettiin v. 1901 Turkuun. Helsingii;i apu
koulutoiminta aloitettiin v. 1903. Syyslukukaudella 1955 oli maas
samme apukouluja seuraavasti4 :
kaupungeissa suomenkielisiä apukouluja
>>
ruotsinkielisiä
>>
yhteensä kaupungeissa
apukouluja
maaseudulla suomenkielisiä apukouluja
))
>>
ruotsinkielisiä
apukouluja
yhteensä maaseudulla
yhteensä
koko maassa apukouluja

20
4
24
13
4
17
41

ja oppilaita 1625
202
))
ja oppilaita 1827
ja oppilaita 411
))
43
ja oppilaita 454
ja oppilaita 2281

1 Em. komiteanmietintö s. 8.
2 Vrt. HAFFTER, s. 161 ja von SCHROETTER, s. 43.
3 Vajaakykyisten lasten huoltokomitea ehdottaa (mietintö II, s. 36), että apu
koulu perustettaisiin sellaisiin kaupunki- ja maalaiskuntiin, joissa on vähintäin
6 000 samankielistä asukasta.
4 Tilaston on tekijä laatinut kansakouluntarkastajien kouluhallitukselle lähettä
mien ilmoitusten perusteella. Tarkempi selvitys apukoulujen jakaantumisesta esi
tetään liitteessä 1.
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Samaan aikaan oli kaupunkien kansakouluissa 122 698 oppilasta ja
koko maassa yhteensä 589 836 oppilasta. Kaupunkien apukouluissa
oleva oppilasmäärä on siten 1 1 /2 % kaupunkien kansakoulujen koko
oppilasmäärästä. Apukouluopetuksen tarpeessa olevia lapsia on meillä
arvioitu I olevan n. 2 % kansakculuikäisistä lapsista. Kaupungeissa
tämä luku on hieman suurempi kuin maaseudulla. Apukoulun tar
p eessa olevia poikia on enemmän kuin tyttöjä, mikä ilmenee myös
liitteestä 1. Tämä johtuu siitä, että lievästi vajaamielisten joukossa on
miehiä lähes 2/3 ja naisia runsas 1/3.
Oppilaat siirretään apukouluun toiselta luokalta. Tällöin suoritetaan
psykologinen ja psykiatrinen tutkimus, johon tutkimuks_een kuuluu
myös älykkyyskoe. Näiden tutkimusten perusteella erityinen toimi
kunta, johon kuuluu myös lääkärijäsen, ratkaisee siirron. 2 Säännöllistä
älykkyystutkimusta on käytetty vuodesta 1927 Turun, vuodesta 1930
Tampereen ja Viipurin, vuodesta 1931 Kotkan ja Oulun3 sekä vuodesta
1936 Helsingin apukouluihin oppilaita siirrettäessä. 4
On muistettava, että psykopaatteja, jotka luonnevikaisuutensa takia
eivät sopeudu normaaliluokalle, ei lähetetä apukouluun. Psykopaateille,
samoin kuin muillekin poikkeuksellisille lapsille (heikkonäköisille,
huonokuuloisille, epileptikoille, aivovauriolapsille jne.) on järjestettävä
mahdollisuuksien mukaan erityisopetusta normaalikurssein, niin kuin
eräissä maamme suurimmissa kaupungeissa jo tähänkin mennessä on
osittain järjestetty.
Apukouluun siirretään siis sellaiset lapset, jotka älyllisen kehitys
kykynsä rajoittuneisuuden vuoksi eivät voi seurata opetusta tavallisella
kansakoululuokalla. 5 Apukoulujen oppilaat kuuluvat joko heikko1 Em. komiteanmietintö s. 9. Vrt. myös HALILA, s. 103.
2 Em. komiteanmietintö ss. 33 ja 40-41.
Tarkasti ottaen toimikunta ehdottaa, mutta kansakoulujen tarkastaja päättää
lopullisesta apukouluun siirtämisestä.
3 HALILA, s. 103. Vrt. myös MÄKI II, s. 3.
� Halilan ym. mukaan käytettiin säännöllistä älykkyystutkimusta Helsingin
apukouluun oppilaita siirrettäessä vuodesta 1931 lähtien. Helsingin kaupungin
suomenkielisten kansakoulujen johtokunta päätti 21. 1. 1932 tarkastajaneuvoston
ehdotuksesta, että »älykokeiden,> käytäntöön ottamista siirretään toistaiseksi.
Vasta v. 1936 tehtiin Helsingissä päätös älykkyystutkimuksen pakollisesta suorit
tamisesta apukouluun siirron yhteydessä. Helsingin kaupungin suomenkielisten
kansakoulujen johtokunnan pöytäkirjat 1932 ja 1936. Ks. myös PARTANEN s.
62-63.
5 Apukouluun kuuluvat lapset, joiden älykkyysosamäärä on 60/65 - 75/80.
KUOSMANEN, s. 68.

12
mielisiin (debiileihin) tai ovat älyllisesti normaalin alarajoilla eli ns.
heikkolahjaisia.
Oppivaatimukset ovat apukoulussa huomattavasti
suppeammat kuin nonnaalikuulussa, edistyminen verkkaisempaa ja
opetustyö henkilökohtaisempaa, mikä tehdään mahdolliseksi pitämällä
oppilasluku huomattavasti alhaisempana �uin normaaliluokilla. Ope
tuksessa pannaan pääpaino kasvatukselliselle· puolelle.· Siinä sovelle
taan tavallista enemmän askartelun muotoja ja käytetään runsaasti
havaintovälineitä. 1
Apukoulun tarkoituksena on siis antaa oppilaille heidän kehitys
tasoaan ja tarpeitaan vastaavaa opetusta ja koulutusta, jotta parem
min autettaisiin heitä suoriutumaan omin voimin elämästä, sekä vä
hentää ja lieventää sitä, mikä erottaa heidät yhteiskunnan muista ns.
normaaleista jäsenistä. 2 Vielä on muistettava, että lapsella, joka suo
rittaa oppivelvollisuutensa apukoulussa >>lyhennetyin oppikursseim,
ei ole oikeutta saada kansakoulun päästökirjaa, vaan hän saa ainoas
taan omaksumaansa oppimäärää osoittavan päästötodistuksen. 3
Apukoulua käyneen lapsen kehitys jatkuu usein aina 22-23 ikävuo
teen saakka, kuten edellä siv. 9 on esitetty, ja he ovat tänä aikana huol
lon ja ohjauksen tarpeessa. Siksi on Helsingin kaupungin kansakoului
hin ja eräille muille paikkakunnille perustettu nk. apukoulukuraattorin
virkoja. 4 Tällaisen kuraattorin toimint- a alkaa jo lasten käydessä apu
koulua ja jatkuu niin kauan, kuin se osoittautuu tarpeelliseksi »riippu
matta huollettavan iästä siksi kunnes huollettava siirtyy jonkin muun
viranomaisen täyteen huoltoon tai kun ohjauksen tarve huollettavan
ilmeisesti hyvin sijoittuessa yhteiskuntaan lakkaa>>. Kuraattorin teh- .
täviin kuuluu mm. seurata asevelvollisuusikään tulleen nuorukaisen
kutsunta-asiain hoitamista ja tarpeen vaatiessa antaa tietoja sotilasPoikkeuksellisten lasten koulunkäynnin ..., s. 5.
Helsingin kaupungin suomenkielisten kansakoulujen apukoulun opetussuunni
telma, s. 1.
3 Kouluhallitus vahvisti 27. 4. 1956 apukoulusta oppilaille annettavan päästä
kirjan kaavan. Sanojen KANSAKOULUN PÄÄSTÖKIRJA jälkeen lisätään mer
kintä, että päästökirja on annettu oppivelvollisuuslain 13 §:ssä säädetystä erityis
opetuksesta. Suomen kansakoulukalenteri 1957, s. 153. Ks. myös em, komitean
mietintö, s. 41.
4 Kuraattorin virkaan kuuluvien tehtävien tarkempi määrittely on paraillaan
vireillä. (Poikkeuksellisten· lasten koulunkäynnin ..., s. 18-19.)
Myös puolustuslaitoksen piirissä on tutkittu palveluksesta vapautuvien varus
miesten ammatinvalinnan ohjaus- ja työnvälitysmahdollisuuksia. (Varusmiesten
ammatillisen koulutuksen rinnastaminen siviilialojen ammattikoulutukseen, ss. 7
ja 9.)
1

2
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viranomaisille. Sotapalveluksen päätyttyä kuraattori auttaa asian
omaista sijoittumaan jälleen siviilielämään.
Apukoulul'aisten jälkivaiheisiin kohdistuneista tutkimuksista' mai
nittakoon Niilo Mäen suorittama tutkimus Helsingin kaupungin apu
koulun entisten oppilaiden myöhemmistä elämänvaiheista. 2 Tutki
mus käsitti kaikki vuosina 1903-1939 Helsingin apukoulua käyneet
oppilaat, jotka olivat 31. 5. 1939 mennessä saaneet päästötodistuksen
a pukoulusta tai eronneet sieltä. Tutkimuksen havaintoaika muodostui
verraten pitkäksi, koska tutkimushetkellä v. 1946 vanhimmat ikäluo
kat olivat jo yli 50-vuotiaita. Kaiken kaikkiaan Helsingin apukoulussa
on ko. aikana ollut 1330 poikaa ja tyttöä. Kun ennen 1. 1. 1947 kuol
leet oli vähennetty, jäi jälelle 636 poikaa. Näistä pojista 302 sai päästö
todistuksen apukoulusta, ku.n taas eronneiden määrä oli 334.
Mäen suorittaman tutkimuksen mukaan on Helsingin apukoulusta
päässeistä pojista 24,9 % ja sieltä eronneista 17,8 % onnistunut selviä
mään myöhemmässä elämässään ilman uudistuvaa taloudellista avus
tusta, rikoksia ja epäsosiaalisuutta osoittavia poliisirikkomuksia sekä
suhteellisen pitkäaikaista psykiatrista huoltoa. 3 Myöhemmässä elä
mässään rikollisten kirjoihin (perusteena rikosrekisteri ja keskusvanki
rekisteri) on joutunut joka kolmas (33,8 %) Helsingin apukoulusta
päässyt ja lähes joka toinen (43,7 %) sieltä eronnut poika. 4
3. A s e v e 1 v o 11 i s t e n p a 1 v e 1 u s k e 1 p o i s u u d e n 1 u o k i t u s
Asevel vollisen palveluskelpoisuus määrätään kutsunnassa sekä
j aukko-osastoissa suoritetuissa lääkärintarkastuksissa. Lääkärintarkas
tusohjesääntö (LTO) määrää normit eri palveluskelpoisuusluokkia
varten riippuen asianomaisen terveydestä ja yleisestä kunnosta. Itse
näisyytemme aikana on ollut kolme lääkärintarkastusohjesääntöä,
1 RAMER (s. 30) vijttaa kahdeksaan pohjoismaissa ja Saksassa suoritettuun
tutkimukseen. Kaikissa niissä on havaintoaika alle 12 vuotta lukuunottamatta
saksalaisen Hoffmeisterin tutkimusta, jolloin havaintoaika on ollut 15-32 vuotta.
Koska Ramer ei ·mainitse tarkemmin ko. tutkimusten kohteena olleiden apukoulu
laisten älyllisestä tasosta, ei niihin puututa lähemmin tässä yhteydessä. Ramerin
omassa tutkimuksessa .vaihteli älykkyysosamäärä 55-109 välillä, joten hänenkään
tutkimustensa tuloksiin ei ole syytä puuttua.
2 MÄKI II.
3 Mt. SS. 28-29.
4 Mt. s. 17. Vrt. RAMER iN tuloksia (s. 111) Tukholman apukoululais;ten
rikollisuudesta, mikä ei poikennut vastaavan kontrolliryhmän rikollisuud�sta.
{Ks. tämän sivun alaviittaa 1.) Ks. myös MÄKI I, s. 6.
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vuosilta 1923, 1935 ja 1943, joista viimeksi mainittu on edelleenkin
voimassa.
V:n 1923 L TO:n mukaan asevelvollisen palveluskelpoisuus määrättiin kutsunnassa seuraavasti:
a) asevelvollinen julistettiin vakinaiseen palvelukseen kelpaa
vaksi; tai
b) määrättiin saapumaan seuraavaan kutsuntaan uudelleen
tarkastettavaksi 1 ; tahi
c) vapautettiin vakinaisesta palveluksesta rauhan aikana,
jääden nostoväkeen (B); taikka
d) vapautettiin kokonaan asevelvollisuudesta (A).
Vuonna 1934 annetulla asetuksella2 sotapalveluskelpoisuustarkastuk
sista ja v:n 1935 LTO:ssa3 luokitellaan asevelvolliset kelpoisuusluok
kiin, jotka ovat edelleenkin ··pääasiallisena runkona palveluskelpoi
suutta määrättäessä.
1.

Luokka A,

johon luetaan asepalvelukseen kelpaavat ja joka käsittää k aksi
ryhmää:
I luokan asemiehet (A I) ja
II luokan asemiehet (A I 1).
Luokka 8, 4
johon luetaan apupalvelukseen kelpaavat ja joka käsittää:
I luokan apumiehet (B !), joilla on jokin ruumiinvika ja
II luokan apumiehet (B I !), joilla on jokin sairaus tai sen Läl
kitila.
Luokka C,

johon luetaan ne, jotka näyttävät pysyväisesti kykenemät
tömiltä asepalvelukseen ja toistaiseksi epämääräiseksi ajaksi
ovat kelpaamattomia muuhunkin palvelukseen.

1 V:n 1923 LTO:n mukaan tehtiin sotapalvelukseen hyväksytylle merki.i:1tä,
kelpaako hän kaikkiin aselajeihin tai vain määrättyyn taikka m'.iärättyihin ase
lajeihin. Ts. luokituksen perusteena kelpoi;;uus eri aselajeiliin.'
2 Asetus 331 /1934.
3 Asetus 170 /1935.
4 Apupalvelukseen kelpaavien tulee ,>henkisiltä ominaisuuksiltaan ja ruumiilli
silta kyvyiltään olla sellaisia, että he sodankin aikana voivat apupalveluksessa seu
rata joukkoja sotanäyttämöllä>. Heidät koulutetaan >>lähinnä sellaiseen tehtävää'1,
toimeen tai työhön, jossa he siviilioloissakin toimivat,>. (Asetus 331/1934, 4 §)
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Luokka D,
johon luetaan ainaiseksi kaikenlaiseen palvelukseen kelpaa
mattomat; sekä
Luokka E,
johon luetaan palvelukseen tilapäisesti kelpaamattomat.
Erikoisesti on vuoden 1934 asetusta tarkasteltaessa kiinnitettävä
huomiota siihen, että B-luokkaan kuuluvien palvelukseen kutsuminen
riippui palvelukseen kutsuttujen kokonaismäärästä. Milloin B-luok
kaan kuuluvia kutsuttiin palvelukseen, kutsuttiin ensi sijassa B I-ryh
mään kuuluvat ja, ellei heitä ollut riittävästi, niin B II-ryhmään kuu
luvia. Ellei B-luokkaan kuuluvaa asevelvollista määrätty vakinaiseen
palvelukseen, siirrettiin hänet nostoväen II luokkaan. Nostoväen II
luokkaan kuului siis luokitukseltaan kahdenlaisia miehiä, ensiksi kaikki
C-luokan miehet ja lisäksi vielä ne B-luokkaan kuuluvat, joita ei ollut
määrätty vakinaiseen palvelukseen.
V:n 1943 LTO:n mukaan luokitellaan asevelvolliset lääkärintarkas
tuksessa terveydentilan ja rakenteensa puolesta taulukossa 1 esitet
tyihin palveluskelpoisuu,sluokkiin.
Tärkein eroavuus VU(i�'ien 1935 ja 1943 L TO:n välillä on se, että
jälkimmäisessä ei asevelvollista määrätä C-luokkaan (rauhanaikaisesta
palveluksesta vapautettu) lääketieteellisin aihein, vaan C-luokkaan
siirrettiin E-luokkaan kuuluva mies sinä vuonna, jonka kuluessa hän
täytti kolmekymmentä vuotta.
Asevelvolliselle on viimeistään 14 päivän kuluessa palvelukseen astu
misesta suoritettava lääkärintarkastus. Jos vakinaisessa palveluksessa
oleva huomattiin pitkähköksi ajaksi palvelukseen kykenemättömäksi,
hänet vapautettiin palveluksesta toistaiseksi, mutta viimeistään kol
mantena vuotena palvelukseen astumisesta oli ratkaistava hänen pal
veluskelpoisuutensa.1 Tällöin hänet määrättiin takaisin palvelukseen,
vapautettiin kokonaan tai vapautettiin palveluksesta rauhan aikana
1 AL 1922 mukaan asevelvollinen, jota ei lähinnä seuraavassakaan kutsunnassa
kelpuutettu vakinaiseen palvelukseen, oli vapautettava joko rauhanaikaisesta pal
velu.ksesta tai kokonaan.
Lqjn 81 /1941 .mukaan asevelvollinen, jota· ei sinä vuonna, jona täytti 30, ollut
voitu hyväksyä palvelukseen eikä ollut kokonaan vapautettu, voitiin toistaiseksi
vapauttaa rauhan aikana, mutta lkp:n sattuessa voitiin hänet kutsua palveluk
seen, jos uudessa tarkastuksessa havaittiin siihen kykeneväksi. AL 1950 mukaan
vapautetaan rauhanaikaisesta palveluksesta (Luokka C) vasta 25 vuotta täyttänyt
E luokan mies.
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Taulukko l Table
Palveluskelpoisuusluokitus v:n 1943 LTO:n mukaan

Fitness for service according to the Medical Examination Regulations
(MER) of I943 1
Aseelliseen rintamapalveluun kelpaavat ensimmäisen luokan
A ·1 asemiehet

Men fit for armed frontline service, first class

A 11

Aseelliseen rintamapalveluun kelpaavat toisen luokan asemiehet

Men f it for armed frontline service, second class

Apupalveluun sotatoimivyöhykkeellä kelpaavat ensimmäisen
B I luokan apupalvelumiehet

Men fit for auxiliary service in combat zone

Vain tukivyöhykkeellä ja kotiseudulla kelpaavat toisen luo
B II kan apupalvelumiehet

Men fit for auxiliary service in base zone and in home area

E

D

C

Tarkastustilaisuudessa palveluun kelpaamattomiksi todetut,
mutta määräajan kuluttua uudelleen tarkastettaviksi määrätyt

Men found unfit for service but ordered to re-examination after a
specified time
Ainiaaksi kaikenlaiseen palveluun kelpaamattomat, asevelvol
lisuuden suorittamisesla kokonaan vapautettavat

Men found permanently unfit for, and freed from liability to any
kind of military service
Rauhan aikana palveluksesta vapautettavat, tarkastusvuonna
kolmekymmentä vuotta täyttävät, joita ei ole voitu määrätä
palvelukseen eikä kokonaan vapauttal} a_sevelvollisuuden suorittamisesfa

Men who have been found neither fit nor permanently unfit for
service until they have reached the age of 30, and who are to be
freed from peace-time service.

(Nv. II lk). Kuitenkin 9 kk2 palvellut Nv. II luokan mies siirrettiin
reserviin.
1 Men belonging to any of the classes A I ,md A 11 arP. referred to as
A-men, those belonging to classes B I and B II as B-men
2 Lain 81 /1941 nojalla yhden vuoden palvellut Nv mies siirrettiin reserviin. AL
1950 mukaan siirretään reserviin 6 kk palvellut mies.
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Jokaisessa joukko-osastossa on toimikunta, jonka esityksestä joukko
osaston komentaja päättää, onko asevelvollinen vapautettava tois
taiseksi palveluksesta. Sotilaspiirin päällikkö ratkaisee, onko ao. va
pautettava kokonaan, siirrettävä reserviin tai määrättävä kutsuntaan
uudelleen tarkastettavaksi. Toistaiseksi vapautettu kuuluu Nv. II
luokkaan ennen lopullista ratkaisua.
Asevelvollinen, joka kieltäytyy suorittamasta asevelvollisuuttaan,
taikka henkilö, joka kärsii rangaistusta rikoksesta taikka on ilman
kansalaisluottamusta taikka on todistajaksi kelpaamaton, voidaan
kutsua suorittamaan työtä puolustuslaitoksen hyväksi. Tällaista hen
kilöä kutsutaan t y ö p a I v e I u s v e I v o 1 1 i s e k s i. Työpalvelus
velvollisia on kolmenlaisia:
I luokan,
jotka kieltäytyvät omantunnon syystä'
II luokan,
jotka eivät tahdo täyttää asevelvollisuuttaan ja
III luokan,
jotka ovat ilman kansalaisluottamusta tai ovat todistajaksi kelpaa
mattomia sekä ne, jotka ovat syytteessä rikoksesta, mistä voi seurata
sanottu rangaistus.
Ennen 30. 6. 1932 III luokan työpalvelusvelvollinen määrättiin teke
mään työtä puolustuslaitoksen hyväksi. Kun kansalaisluottamus
palasi tai kun todistajaksi kelpaamattomuus lakkasi, ei asianomaista
voitu käyttää säännölliseen palvelukseen, vaan ainoastaan työpalve
lukseen. 30. 6. 1932 jälkeen tällainen este palveluksen suorittamiselle
oli olemassa vain niin kauan, kuin syyte vireillä tai rangaistusseuraamus
kestää. 2 Ts. jos asianomaista henkilöä ei ole kutsuttu työpalvelukseen,
kutsutaan hänet, kun syyte on rauennut tai rang�istusaika päättynyt,
suorittamaan säännöllistä vaklnaista palvelusta. Ei kuitenkaan 30
vuotta täyttäneitä. Jos vankilasta vapautuneella on kansalaisJuotta
mus, määrätään hänet suorittamaan vakinaista palvelusta, jos hän on
ilman kansalaisluottamusta, niin määrätään hänet työp9lvelu)<seen tai
odotetaan kansalaisluottamuksen palautumista. Ennen 30. 6. 1932
sot. palvelukseen kelpaamattomaksi julistetut siirrettiin reserviin tai
Nv. I luokkaan, jos olivat palvelleet vähintään 9 kk.
l AL 1922 mukaan I ja III luokan työpalvelusvelvollisten nimitykset olivat
päinvastaiset.
2 Lakia muutettiin sodan aikana (Asetus 288/1942) siten, että ao. voitiin lkp:n,
sodan tai srn uhan aikana määrätä vakinaiseen palvelukseen tai reserviin.
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Lopuksi on vielä mainittava tärkeästä asevelvollisuuslakiin tehdystä
muutoksesta. Vuonna 1943 muutettiin asevelvollisuuslain 12 § siten,
että asevelvollisuudesta kokonaan vapautettu voitiin kutsua uuteen
tarkastukseen sekä palvelukseen, jos hänet tarkastuksessa havaittiin
kykeneväksi aseelliseen palvelukseen tai muuhun maanpuolustusta
tarkoittavaan toimeen, tehtävään tai työhön. 1
4.

L i e v ä s t i v a j a a m i e I i s t e n p a 1 v e I u s k e 1p o i s u u s

Tällä hetkellä voimassa olevan lääkärintarkastusohjesäännön mu
kaan vapautetaan meillä imbesillit kaikesta palveluksesta. Debiilit
määrätään apupalvelukseen B I ja B II miehinä. Tällainen vajaamie
listen palveluskelpoisuuden määrittely perustuu sotakokemuksiimme.
Kuten edellä siv. 13 on esitetty on meillä itsenäisyytemme aikana
ollut kaikkiaan kolme eri lääkärintarkastusohjesääntöä. Taulukko 2
valaisee L TO:ssa tänä aikana tapahtunutta pyrkimystä lievästi vajaa
mielisten palveluskelpoisuuden selvään ja tarkoituksenmukaiseen luo
kitteluun.
V:n 1923 LTO:n mukaan oli lääkärillä verraten· suuri harkintaoikeus
sen suhteen, katsoiko hän lievästi vajaamielisen selviytyvän palveluk
sesta vai ei. V. 1935 määriteltiin tarkemmin ohjeet palveluskel
poisuudesta siten, että lievästi vajaamieliset eli debiilit katsottiin apu
palveluksen lisäksi kelpaavan vielä A 11-luokan asemiehiksi. Viimei
sessä ohjesäännössä (1943) heidät kelpuutetaan vain apupalvelukseen,
kuten edellä on esitetty. Mainittuihin ohjeisiin sisältyy tietysti se
edellytys, että debiliteettiin ei ole liittynyt muuta asepalvelusta estä
vää sairautta tai vajavuutta.
Olennaisin lääkärintarkastusohjesäännön muutoksissa huomattava
seikka on se, että V:n 1923 LTO:n antama ohjenormi viittasi tai pyrki
nojautumaan tiettyyn sosiaalisen kelpoisuuden asteeseen; käytännössä
tämä peruste on jatkuvasti voimassa vajaamielisyyden eri asteita toi
sistaan diagnostisoitaessa. 2 Vuosien 1935 ja 1943 L TO:t edellyttävät,
että kutsuntoja suorittavat sotilaslääkärit kykenevät käytännössä
ratkaisemaan, ketkä ovat debiilejä ja ketkä imbesillejä.
Toisen maailmansodan aikana todettiin Yhdysvalloissa ja Englannissa,
että lievästi vajaamieliset eivät ole niin palveluskelpoisia, kuin mitä
1 Asetus 654/1943.
2 Ks. NEWLAND, s. 62.
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Taulukko 2 Table
Vaj aamielisten palveluskelpoisuuden määrittely itsenäisyytemme
aikana
Service classification of subnormal persons according to the Medical
Examination Regulations of I923, I935 and I943.
LTOI
/\�ER
I 923

1935

1943

Nimike
Title

>>Suuressa määrin rajoittunut ymmär
tämiskyky, tylsämielisyys tai muu hen
kinen vajavaisuus, joiden arvellaan tu
levan olemaan esteenä kouluutukselle ja
sotapalveluksen suorittamiselle,>.
►> Very limited comprehension,
idiocy or
other mental defi(iency, which {:s assumed to form a hindrance for training
and for carrying out military duties>>.
Idiootit ja imbesillit
ldiots and imbeci/es
Debiilit
Debi/es
- lievät tapaukset
- mild cases
- epävarmat tapaukset
- uncertain cases

Idiootit ja imbesillit
Jdiots and imbeciles
Debiilit (heikkomieliset)
Debiles (mild subnormalities)
- vahvasti heikkomieliset, ainoastaan
määrättyihin tehtäviin
- severe lfebility, to specified tasks
011/y
- lievästi heikkomieliset, ainoastaan
määrättyihin tehtäviin
1 - mild debility, to specified tasks 011/y

Luokitusohj c
Directives for classification

01

c2

D ,i

C

D
D

E
E
B II
B II

A II
A II

D
D

B II
B II
1

1

B I,
B I !

1 V. I 923 oli D:tä vastaava lyhennys A.
2
►>
B.
C:tä
3 See directives of classification provided by the Medical Examination Regulatrons on p. 16.
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rauhan aikana oli edellytetty. 1 Palveluskelpoisuuden alarajana sodan
alussa pidettiin sitä, että lähes puolet debiileistä (rajana ÄO 67) kykeni
sivät palvelemaan sodassa asekelpoisina miehinä. Sodan aikana jou
duttiin vapauttamaan asepalveluksesta kaikki debiilit (rajana ÄO 75). 2
Heikkolahjaisista (dull) anglosaksit saivat huonoja kokemuksia, koska
tämä ryhmä on lukuisimmin edustettuna rikollisuustilastoissa ja kokee
alemmuudentunteita tovereittensa joukossa. 3 Yhdysvalloissa pyritään
siihen, että ei tarvitsisi ottaa palvelukseen miehiä, joiden ÄO on alempi
kuin 100. 4 Käytännössä heidän on kuitenkin pakko ottaa palvelukseen
heikkolahjaisia (dull) sen mukaan, mitä valintatesti (Army General
Classification Test) edellyttää. Tämä testi mittaa älykkyyden ohella
myös matemaattisia ja mekaanisia kykyjä. 5 Englannissa on heikko
lahjaisia miehiä sijoitettu erikoismuodostelmiin (työmuodostelmiin). 6
Neuvostoliitossa ei käytetä palveluksessa (rintamalla asepalveluksessa)
lainkaan heikkolahjaisia. 7
Yhteenvetona voidaan sanoa, että henkisen kehityksensä puolesta
debiili (lievästi vajaamielinen) katsotaan sellaiseksi, että hän ei kelpaa
sotilaaksi, varsinaiseksi asekuntoiseksi mieheksi, koska nykyaikainen
sota vaatii yhä enemmän monien teknillisten välineiden hallintaa,
aloite- ja harkintakykyä. 8 Tämä muutos on tapahtunut lähinnä toisen
maailmansodan aikana, koska sotaakäyneissä maissa, kuten Yhdys
valloissa, Englannissa ja Neuvo5toliitossa, debiilit jouduttiin lähettä
mään pois rintamilta. Sen lisäksi on vielä ryhdytty karsimaan (Neuvos
toliitto ja Yhdysvallat) tai sijoittamaan työmuodostelmiin (Englanti)
kehitykseltään debiilin ja normaalin välillä olevia nk. heikkolahjaisia
(dull) miehiä. Ruotsissa käytetään debiilejä apupalvelukseen, mikäli
he muuten siihen soveltuvat (är stabila, arbetsamma och pålitliga). 9
1 REES, s. 42. TRYTTEN, s. 101
2 ESHER, s. 190. RYLANDER II, s. 547
3 REES, ss. 43 ja 57.
1 REES, s. 42.
5 SYLVESTER, ss. 24-25. HILL, s. 441.
u REES, s. 59.
7 REES, s. 56.
8 ESHER, s. 187. SYLVESTER, s. 21.
i, RYLANDER II, s. 547.
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5. A i k a i s e m m a t t u t k i m u k s et J a t e ht ä v ä n ase t t e l u
Vajaamielisten käytöstä sotapalveluksessa antaa, kuten edellä on
esitetty, LTO selvät ohjeet, mutta lievästi vajaamielisten eli debiilien
diagnostisoiminen on vaikeata, koska he ovat eräiltä piirteiltään sel
västi vajaakykyisiä, mutta eräiltä piirteiltään saattavat olla lähes
keskitasoa. 1 Niinpä tuottikin debiilien palveluskelpoisuuden määrittely
sodissamme suuria vaikeuksia. Von Bagh'in mukaan vaihteli kuuden
sotasairaalan psykiatrisen osaston debiililuokitus 9,4 %:sta 48,9:ään
%:iin, vaikka ko. sotasairaaloiden potilasaineistot eivät eronneet toi
sistaan demografisilta piirteiltään. 2
Professori S. Donner laati syksyllä 1944 puolustusvoimain ylilääkärin
toimeksiannosta >>ohjeita ja viitteitä>> psykiatrisen diagnostiikan yhte
näistämiseksi.
Donnerin mukaan3 on oikeus käyttää diagnoosia
>>imbecillitas>>, kun potilaalla on »vaikeus suoriutua sotapalvelun asetta
mista vaatimuksista (joutunut aputyöhön, 'töpinään', keittiömieheksi,
hevosmieheksi, korsulähetiksi tms.)>> Debilitas-diagnoosia voidaan Don
nerin mukaan käyttää, kun potilaalle sotapalveluksessa >>on sattunut
vaikeuksia, hän on osoittanut huono-oppisuutta, arvostelukyvyttö
myyttä, sopeutumattomuutta, ei ole saanut korotuksia (mahdollisesti
kuitenkin esim. sodan päättyessä annettu 'lohdutusnimitys' korpraa
liksi). Kuvaavaa on tovereitten usein omaksuma joko vieroksuva ja
kiusaava tai päinvastoin nimenomaan suojeleva suhtautuminen.>>
Tämän kirjoittajalle on jåänyt epäs elväksi, mitä eroa on tällöin
imbesillin ja debiilin diagnostisoimisessa. On nim. muistettava, että
LTO vapauttaa imbesillin kaikesta palveluksesta, mutta määrää de
biilin apupalvelukseen. Miten voidaan näin luonnehtia imbesilliä,
koska heidän kohdallaan mainittu· aputyöpalvelus on olennaisesti
debiiliteettiin liitetty kelpoisuusohje.
On yleisesti tunnettua, että viimeksi käydyiss� sodissamme joudut
tiin ottamaan palvelukseen kaikki miehet, joiden arveltiin suoriutuvan
heille asetetuista palvelustehtävistä. Myös älyllisesti heikosti kehitty
neitä yksilöitä yritettiin käyttää puolust usvoimain palveluksessa sijoit
tamalla heidät sellaiseen tehtävään tai toimeen, jossa heistä oli mahdol
lisimman paljon hyötyä ilman, että heidän vajavuutensa aiheutti
häiriöitä tai ikävyyksiä. 4 Tällainen älyllisesti heikko aines muodostaa
1
2
3
4

TAKALAT, s. 52.
von BAGH II, s. 88.
DONNER, SS. 55-56.
von BAGH I ja· I II.
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vaikeasti hallittavan osan, on sodassa johtajien vastus ja tovereiden
kiusa. Mutta jus se on kerran etulinjan komppanioihin joutunut, se on
sieltä sodan aikana monestakin syystä vaikeasti poistettavissa. 1
Tässä suhteessa on mielenkiintoista tarkastella anglosaksirn saamia
kokemuksia. Englannin armeijassa on suoritettu tutkimus siitä, mi
tenkä kauan kestää, ennen kuin vajaamielisyys tulee ilmi asepalve
luksessa, ja todettu, että 6 kk:n palveluksen jälkeen paljastuu heistä
30 %, 9 kk:n jälkeen 78 % ja 2 vuoden palveluksen jälkeen 96 %, 2
Vielä on otettava huomioon eräs debiilien luokitusta vaikeuttava
tekijä. jos debiilit teeskentelevät, he teeskentelevät olevansa palvelus
kelpoisempia, kuin mitä ovat, kun taas kaikki muut teeskentelevät
yleensä sairautta, vapautuakseen asepalveluksesta. 3
Martti Kailan mukaan >>huoltoviranomaiset ja ympäristö kykenevät
toteamaan vajaamielisyyden vain, jos tylsämielisyys tai syvä vähämie
lisyys on kysymyksessä, siis silloin kun vajaamielisen älykkyysikä on
alle 9 vuotta. Näin ei ole laita kouluiässä. Kouluaikana tulee lievem
pikin vajaamielisyys näkyviin sentakia, etteivät lievästikään vajaa
mieliset kykene selviytymään koulunkäynnistä. >>4
Lievästi vajaamieliset poimitaan pois kasvuiässä siviilielämän sosiaa
lisessa koneistossa normaalitasoisten joukosta ja sijoitetaan apukou
luun (mikäli paikkakunnalla seUainen on). Koska rintamakelpoisuuden
alaraja on likimain sama kuin koulukelpoisuuden alaraja, voidaan aset
taa kysymys: Miten meillä Suomessa tällainen koulukelpoisuusrajan
alapuolelle jäänyt nk. apukouluaines on selviytynyt asepalveluksestaan
ja sodanaikaisesta palvelustehtävästään? Ovatko he jääneet rintama
kelpoisuusraJan alapuolelle?
On todettu, että vastikään käydyissä sodissamme oli mukana myös
apukoulua käyneitä miehiämme. Täten on meillä runsaasti tilastoa
sotilaspiiriemme arkistoissa nk. apukouluaineksen menestymisestä
sotapalveluksessa. Tutkimuksia, miten palveluskelpoista nk. apukoulu
aines on verrattuna vastaavanikäiseen älyllisen kehityksensä puolesta
normaaliin väestöön, voidaan suorittaa kahdella tavalla:
1. Tutkitaan palveluksessa olevia miehiä suorittamalla heille erilaisia
kokeita ja testejä sekä pyydetään lausunto esimiehiltä, sekä
1
2
3
4

SAUKKONEN, s. 55. M !ELONEN, s. 25.
ESHER, s. 188.
EKBLAD I, s. 2411. Ks. myös liitettä 6, esimerkki 9.
KAILA, Huoltaja I ja II, s. 525.
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2. suoritetaan tutkimus nojautumalla sotilaspiirien hallussa oleviin
asiapapereihin.
Sodan jälkeen oli mahdollista käyttää tutkimuksessa vain jälkimmäistä
menetelmää.
Täten voimme määritellä tutkimukselle tehtävät:
1. Tutkia menestystä palvelustehtäv1sså
a) sodan
b) rauhan aikana.
2. Selvittää, miten apukouluaines on luokiteltu kutsunnassa ja
mitä sota on vaikuttanut palveluskelpoisuuden luokitukseen?
3. Tutkia, miten LTO:ssa tapahtuneet muutokset (1923, 1935,
1943) ovat heijastuneet apukouluaineksen palveluskelpoisuu
den luokituksissa?
4. Miten palveluskelpoiseksi apukouluaines on arvioitava?

II HELSINGIN KAUPUNGIN APUKOULUA KÄYNEIDEN
POIKIEN PALVELUSKELPOISUUDESTA IKÄLUOKKAANSA
VERRATTUNA
A.

Sota-ajan palvelus

6.

T u t k i m u s a i n e i s t o n v a1i n t a

Tutkimuksen kohteeksi valittiin entiset Helsingin kaupungin apu
koulua käyneet pojat edustamaan nk. apukouluainesta maassamme.
Kymmenen ikäluokkaa katsottiin riittävän antamaan tarpeellista va
laisua heidän palvelussuhteistaan armeijassa. Ikäluokat valittiin siten,
että, mikäli mahdollista, kaikki olisivat olleet kutsunnassa ennen vuotta
1940. Samalla pyrittiin noudattamaan Mäen tutkimuksen 5 ikäluokan
ryhmitystä. Lopullisiksi ikäluokiksi tulivat täten vv. 1910-1919 syn
tyneet entiset Helsingin apukoulua käyneet pojat. Koska v:n 1923
LTO oli käytössä viimeisen kerran v:n 1934 kutsunnassa v. 1914 synty
neitä tarkastettaessa, ja seuraavien ikäluokkien kutsuntaluokitukset
perustuvat v:n 1935 LTO:öön, soveltuu ikäryhmäjako hyvin tähän
tutkimukseen.
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Näistä apukoululaisista käytetään seuraavassa nimitystä koeryhmä.
Oheinen taulukko esittää heidän jakaantumistaan päästötodistuksen
saaneisiin ja cronncisiin 1 sekä suomen- ja ruotsinkielisiin. Kuten tau
lukosta selviää, on eronneiden suhteellinen lukumäärä jatkuvasti vä
hentynyt. Tämä osoittaa, että tutkimuksen kohteena olevien ikäTaulukko 3 Table
Koeryhmä Experimental group 2
Syntymäaika
Year of birth

s

R

11
11

8

14
12
16
16
15

13
11
4
4
8

19

47

9
7
5
4
9

73

19
18
16
10
9

40

10
9
5
10
7

19

15

34

72

41

47

34

81

145

81

N

Ps

P.-

p

Ks

Kr

27
23
20
20
23

11
6
11
8
9

7
9
1
1
3

18
15
12
9
12

3
6
5
8
6

6
2
3
3
5

1910-1914

113

29
27
21
20
16

45

14
14
12
9
4

21
6
6
4
7
3

66

20
20
16
16
7

28

1915-1919

113

53

26

79

1910-1919

226

98

47

145

1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919

1

5
4
4
1
5

4
3
1
3
4

K
9

8

N:

Koehenkilöiden lukumäärä
Number of subjects

P:

Pääslöluubtus apukuulusta
Special classes for the mentally retarded completed

K:

Eronnut kesken apukoulusta
Left special classes for /he mentally retarded hefore completing them

s,

1

s: Suomenkielinen
Finnish-speaking

uotsinkielinen
R ' r: R
Swedish-speaking
1 Koeryhmään kuuluvista, apukoulusta kesken eronneista, on kaksi siirretty
takaisin normaalikouluun.
2 Subsequently: EG
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luokkien ollessa apukoulussa 011 sinne siirretty oppilasaines ollut
vakiintumassa, koska eronneiden valtaosan on Helsingin apukoulun
alkuaikoina muodostanut oikeastaan laitoshuoltoon kuuluvat lapset;
heidän älyllinen tasonsahan ei aivan riitä apukoulun oppimäärän omak
sumiseen.1 Vuosina 1910-14 syntyneistä on 41,8 % ja vv. 1915-19
syntyneistä 30,1 % eronnut kesken apukoulusta. Kaikista vv. 190339 Helsingin apukouluja käyneistä pojista oli eronneita 52,5 %- Näistä
eronneista on keskimäärin aina viiden vuoden aikana siirretty normaali
kouluun 3 suomenkielistä ja 4 ruotsinkielistä apukoulupoikaa. Näiden
normaalikouluun siirrettyjen lukumäärä oli vv. 1903-39 11,5 % suo
menkielisistä ja 28 % ruotsinkielisistä apukoulusta kesken eronneista
pojista. 2
Ajanjaksona, jolloin tutkimuksen kohteena olevat pojat kävivät
koulua, ei apukouluun siirron yhteydessä käytetty älyk�yystestausta
lainkaan, kuten edellä olemme selostaneet. Sitä vastoin opettaja lähetti
kansakoulujen kansliaan liitteenä 2 olevan kaavakkeen mukaiset tie
dot. Siinä hän selosti ne perusteet, joiden mukaan oppilaan katsottiin
kuuluvan apukouluun eikä normaaliluokalle. Kaavakkeeseen tehtiin
merkintä vanhempien suostumuksesta. Kuten liitteestä 2 selviää, py
rittiin jo apukoulun varhaisemmissa vaiheissa selvittämään kaikki
ne syyt, jotka ovat vaikuttaneet lapsen heikkoon menestymiseen nor
maaliluokalla. Helsingin suomen- ja ruotsinkielisten apukoulujen arkis
toissa on jokaisesta apukouluun siirretystä oppilaasta asianmukaisesti
täytettynä liitteenä 3 oleva kaavake. Kohtaan III on merkitty tiedot
opettajan ja eräissä tapauksissa lääkärin lausunnoista. Tarkastin
kaikkien 1949 elossa olleiden 175 apukoulupojan kohdalta heidän
apukouluun siirtämisensä perusteet. Tällöin ilmeni seuraavaa: 1) Apu
kouluun siirto oli tapahtunut lapsen ollessa keskimäärin 10 vuotias.
2) Tavallisin syy apukouluun siirtoon oli se, että yleinen kehitys oli niin
heikkoa, että lapsi ei pystynyt selviytymään normaalin koulun oppi
määrästä. Yleensä on vielä erikseen selvitetty lapsen taso laskennossa
(monissa tapauksissa oppilas kykeni laskemaan vain luvuilla 1-5),
lukemisessa (tavallisin selvitys: tunsiko lapsi kirjaimet) sekä oikein-·
1 MÄKI II, s. 2
2 MÄKI II, s. 5 ja Mäen hallussa oleva apukoulututk imusta koskeva materiaali.
Lukuvuonna 1956-57 oli Helsingin suomenkielisessä apukoulussa yhteensä 532
oppilasta, joista poikia 312 ja tyttöjä 220. Näistä palautettiin k.o. lukuvuoden
aikana normaalikouluun vain kaksi poikaa, joista toinen tarkkailuluokalle. Hel
singin kaupungin kansakoulujen kasvatusneuvqJasta ·saatu tieto.
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kirjoituksessa. 3) Kuudelle oppilaalle on suoritettu apukoulussa älyk
kyystutkimus. Tällöin he saivat seuraavat älykkyysosamäärät: 33, 40,
52, 54, 58 ja 67. 1
Yhteenvetona voidaan sanoa, että tutkimuksen kohteena oleva apu
kouluaines edustaa yleensä debiilejä. Apukoulujen arkistoissa olevat
merkinnät ovat riittävän vakuuttavia osoittamaan, että aineistomme
on ainakin kouluaikanaan edustanut debiilien tai nk. rajatapausten
tasoa, joskin eräissä tapauksissa muutama imbesilli on erehdyksessä
joutunut apukouluun laitoshuoltopaikkojen puutteessa.
Kontrolliryhmäksi valittiin systemaattista otantaa2 käyttäen Hel
singin sotilaspiirin kutsuntaluetteloista kuhunkin ikäluokkaan yhtä
monta miestä kuin on kocryhmässä apukoululaisia, siis yhteensä 226
miestä. Otanta tapahtui siten, että kussakin ikäluokassa määrättiin
erikseen monesko mies oli poimittava, jotta näyte jakaantuisi tasai
sesti yli koko aakkosjärjestykseen laaditun kutsuntaluettelon. Ohei
sessa taulukossa esitetään kontrolliryhmän jakaantuminen äidinkielen
sekä koulunkäynnin mukaan. Kuten odottaa sopiikin, on ylioppilaiden
ja keskikoulunkäyneiden osuus jatkuvasti noussut. Otannan kielellisen
jakaantumisen tarkistukseksi on laskettu Helsingin tilastollisen vuosi
kirjan mukaan vv. 1917-1937 Helsingin kaupungin ·kansakouluja
käyneiden lasten jakaantuminen suomen- ja ruotsinkielisiin. Tällöin
oli ruotsinkielisten lasten osuus 24 %- Kontrolliryhmässä on vastaava
osuus 23,7 %Tutkimus on suoritettu siten, että koeryhmää koskevat tiedot kerät
tiin v. 1949 sekä kontrolliryhmää koskevat syksyllä 1955. Mikäli vuo
sien 1949 ja 1955 välillä on sattunut muutoksia, ei niitä ole otettu
huomioon. Täten on tutkimushetkenä pidettävä päivämäärää 1. 1. 1949.
1 Nämä kuusi ÄO:ta on mainittu vain esimerkkeinä. Koska tällöin ei ollut mi
tään maamme oloja varten laadittua tai muunnettua älykkyystestistöä, puhumatta
kaan, että olisi ollut käytettävissä standardisoitu testistö, on vaikea tehdä kovin
pitkälle meneviä johtopäätöksiä näiden yksityisten •>mittaustulosten,> nojalla asian
omaisten oppilaiden älyllisestä tasosta. Ks. myös s. 9 alaviittaa 3.
2 McNEMAR, ss. 55 ja 361-362.
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Taulukko 4 Table
Kontrolliryhmä Control group'
Syntymäaika
Year of birth
1910
1911
1912
1913
1914
1910-1914
1915
1916
1917
1918
1919

Ei tietoa
kk+
Ei Suomen kk 1-4 5-8 y koulusta
kansa!.
o
ok ym. ok

N

s

R

27
23
20
20
23

20
15
15
18
18

7
8
5
2
5

20
15
12
10
15

2

113

86

27

72

11

12
17
10
13
5

2
2
3
3
3

29
27
21
20
16

20 7 /1
20
7
18 -JT
15
5
11
5

2

3
5

[

2
2
2
1
3

2
2
4

2
4

3

10 12

8

6
5
4
2
5

2
1
3

7
2
2
3

1915-1919

113

84 24/2

3

57

13

15 22

6

1910-1919

226

170 51 /2

3

129

24

25 34

14

S:

Suomenkielinen
Finnish-speaking

R:

Ruotsinkielinen
Swedish-speaking: two German-speaking subjects form a group of
lheir OW/1

Ei Suomen
kansalainen:

Living in Finland bul 1101 Finnish subject

kk:

käynyt vain kansakoulua
elementary school 011/y

kk---j-1-4 ok:

käynyt kansakoulun lisäksi 1-4 luokkaa oppikoulua
tai kauppakoulun, ammattikoulun, tai teollisuuskoulun
in addition to elementary school, I to 4 grades of secondary
school; or completed business, vocational or technical school

5-8 ok:

käynyt 5-8 luokkaa oppikoulua, kauppaopiston
tai teknillisen opiston
5 to 8 grades of secondary school or completed business
or technical college

yo.

ylioppilas
university student

Ei tietoa
koulusta:

educational level not known

1 Subsequently: CG
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7.

PaIveI ustehtävä

Kantakortteihin tehdyt merkinnät palveluksesta ovat monissa ta
pauksissa kirjavia ja puutteellisia, johtuen sodanaikaisista olosuhteista.
Voidaan kuitenkin edellyttää, että -milloin merkintä sodanaikaisista
tehtävistä ilmaisee asianomaisen toimineen apupalveluksessa, se on
suhteellisen luotettava todiste siitä, että mies on siirretty B-miehen
eli apupalvelusta suorittavan miehen tehtäviin. Merkinnät armeijassa
annetusta erikoiskoulutuksesta tiettyihin tehtäviin ja toimiin ovat ko.
ikäluokkien kohdalla puutteellisia. Näyttää ilmeiseltä, että tällainen
koulutus ei ollut ennen sotia niin pitkälle kehitettyä, kuin mitä se tällä
hetkellä on puolustuslaitoksessamme. 1
Sotilaskantakorteissa on ollut huomautus-sarekkeessa merkintöjä
miehen sopeutumisesta, samoin kuin muuta lisävalaisua hänen palvelus
ajaltaan armeijassa. Sotien jälkeen otettiin käytäntöön uudet kanta
kortit, joihin kopioitiin tiedot vanhoista korteista. 2 Ilmeisesti on huo
mautussarekkeessa olevia tietoja jätetty kopioimatta, koska niitä oli
melkoisesti vanhoissa korteissa, kun taas uusissa ei juuri lainkaan.
Vuoden 1949 alussa, jolloin koeryhmän tutkimusaineistoa kerättiin,
oli melkein kaikkien reserviläisten kantakortit jo uusittu. D- ja C
miesten kortit olivat yleensä vanhoja kantakortteja, mutta heistä oli
muutenkin eniten tietoja heidän palvelusajaltaan. Reserviläisten, eli
palveluskelpoisimman osan, kohdalla saattaa jokainen tällainen lisä
maininta antaa viitteitä palveluskelpoisuudesta.
Sodanaikaisen palvelustehtävän voidaan katsoa ilmaisevan miehen
soveltuvuutta sodanaikaisiin tehtäviin. Niissä tapauksissa, jolloin
sodanaikainen palvelusaika on jäänyt verraten lyhyeksi, on kanta
korttiin merkitty palvelustehtävä suhteellisen epävarma palveluskel
poisuuden ilmaisija. Taulukossa 5 on lueteltuna kaikki sotien aikana
palveluksessa olleet, joiden palvelustehtävän voidaan katsoa vastaa
van A-luokan sotamieheltä vaadittavaa kelpoisuutta. Taulukossa 6
esitetään vastaavasti tiedot B-luokan tehtävissä toimineista miehistä.
1 Ks. Varusmiesten ammatillisen koulutuksen rinnastaminen.
2 Vanhat kortit ovat kyllä tallella, mutta järjestämättöminä.
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Taulukko 5 Table
A-miesten eli rintamakelpoisen miehen tehtävissä toimineiden miesten
jakaantuminen tutkittavissa ryhmissä
Distribution of subjects (Class A) with respect to the kind of war-time duty
Kivääri mies
Konekiväärimies
Autonkuljettaja
Tykkimies
Konekivääriampuja
Suuntaaja
Ammuksenkantaja
Ampumatarvikemies
Asentaja
Autonasentaja
Kirjuri
Kranaatinheitin mies
Liikennepartiomies
Lämmittäjä
Lääkintämies
Muonittaja
Panssaritorjuntamies
Pikakiväärimies
Pioneeri
Puhelinmies
Radiosähköttäjä
Sotapoliisi
Stereomittaaja
Tähystäjä
Varastonhoitaja
Viestimies
Konepistoolimies
Konemestari
Laborantti
Lentokoneapumekanikko
Miinamatruusi
Mittausmies
Radiomekanikko
Taistelulähetti
Tulenjohtomies
Valonhei tinasentaja
Valonheitinmies

Rifleman
Machine-gunner
Motor vehicle driver
Gunner
Machine-gunner
Gun layer
Ammunilion carrier
Ammunition man
Mechanic
Automobile mechanic
Clerk
Mortarman
Traffic patrolman
Stoker
Medical aidman
Purveyor
Anti-tank man
Light machine-gunner
Pioneer
Telephonist
Radio operator
Military policeman
Stereo range-finder surveyor
Observer
Store-keeper
Signalman
Machine-pistolman
Master mechanic
Laboratory technician
Assistant of aircraft mechanic
Mine mariner
Surveyor
Radio mechanic
Orderly
Forward observation man
Searchlight mechilnic
Searrhlight man

Koeryhmä Kontrolliryhmä
C G
EG
20
8
6
4
4
6
4
4
2
2
2

Yhteensä
Total

3
5
2
2
1

5
3
5

2

46

80
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Taulukko 6 Table
8-luokan, tehtävissä sotien aikana oli tutkittavissa ryhmissä
miehiä seuraavasti
Distribution of the subjects in auxiliary service (B-men), with respect to
war-time duty
Ajomies
Keittiömies
Apupalvelusmies
Työpalvelusmies 111 lk
Ilmasuojelumies
Vartiomies
Lähetti (ei tst. lähetti)
Linnoittaja
Suutari
Työpalvelusmies 11 lk
1 •>
Varastomies
Varastonhoitajan apu!.

Koeryhmä Kontrolliryhmä
E G
C G
Groom
24
4
2
Assistant of cook
7
Auxiliary man
6
Fatigue duty man l l l class
4
Passive air defence man
3
Sentinel
3
1
Orderly
2
2
Fortification, man
Shoe repairman
Fatigue duty man 11 c/ass
l
Store-keeper
Store-keeper's he/per

--------------Yhteensä
Tolat

13

53

Aliupseeri- (ja upseeri)koulutuksen ero selviää taulukosta 7, johon
on otettu kaikkien sodan aikana palveluksessa olleiden sotilasarvot.
Taulukko 7 Table
Sotilasarvot Military ranks
Sotilasarvo
Sotamies
Korpraali
Alikersantti
Kersantti
Muu aliupseeri
Sot. virkamies
Upseeri

Koeryhmä Kontrolli ryhmä
EG
CO

Rank
Private
Lance-corporal
Corporal
Sergeant
Other NCO
Military official
Commisioned officer
Yhteensä
Total

86
12
2

71
24
10

8

11
6
24
· 101

154
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Ryhmien välisen eron laskemista ei ole kaisottu tarpeelliseksi. Koe
ryhmässä on kolme aliupseeria. Mitenkä he ovat suoriutuneet sotien
aikana palvelustehtävistään, ei ole käynyt täysin selville heistä olevien
asiapaperitietojen nojalla. Mut.ta mitään varmaa johtopäätöstä heidän
sopivaisuudestaan aliupseereiksi ei voida sanoa, koska sen seikan, että
miehestä ei ole mitään negatiivista merkintää, ei vielä tarvitse merkitä
ao:n sopivaisuutta aliupseeritehtäviin. Koeryhmän ainoa kersantti on
saanut ylennyksen kersantiksi 29. 9. 1945. Toinen alikersanteista oli
sodan loppuvaiheessa miehistötehtävissä. Lisäksi on käynyt selville,
että koeryhmässä on yksi alikersantti ja kaksi korpraalia menettänyt
sotilasarvonsa. Kontrolliryhmässä vastaavasti 2 ylikersanttia, 1 ali
kersantti ja I korpraali on menettänyt sotilasarvonsa.
Seuraavassa (taulukko 8) esitetään yhteenveto palvelustehtävien
jakaantumisesta A-miehiin, B-miehiin, alipäällystö- ja päällystötehtä
vissä olleisiin nähden:
Taulukko 8 Table
Palvelustehtävät Type of duties in military service
Koeryhmä

Tehtävä
Type of duty

EG

Kontrolliryhmä
C G

N

%

N

%

46

45,5

80

51,9

53

52,5

13

8,5

2

2,0

31

20,1

30

19,5

Miehistö:
Men:

A-miehen tehtävissä
A-men duties
B-miehen tehtävissä
B-men duties
Alipää!1ystötehtävissä
!n N.C.O. duties
Päällystötehtävissä
/n officer duties
Yhteensä
Total

101

154

100

Tässä yhteydessä on syytä tarkastella vielä apukoulua ja kansakoulua
käyneiden jakaantumista A- ja B-miesten tehtävissä toimineisiin, siis
asemiehiin ja apupalvelusmiehiin (taulukko 9).
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Taulukko 9 Table
Palvelustehtävät. Kontrolliryhmästä mukana vain ne, jotka eivät ole
käyneet koulua enempää kuin kansakoulun
Distribution between A- and B-men service duties. Controls with more
than elementary sclwol background are not included
Tehtävä

Type o/ duly
A-miehen tehtävissä

A-men duties

B-miehen tehtävissä

B-men duties

Yhteensä
1 Total

j
1

1

Kansakoulu

Apukoulu

Special cluss

1

i

53

99

Yhteensä

13

66

Tota/.

school

80

46
1

Elementary

1

93

126
1

!

2
x =33.4
p < .001

192

Khin neliön avulla todetaan, että ryhmien välillä on tilastollisesti
merkitsevä ero (p <. 001).
K u n n i a m e r k k i e n saanti palveluskelpoisuuden ilmaisijana
on myös eräänlainen mittapuu miehen menestymistä arvioitaessa.
Mitään·varmuutta ei ole siitä, onko kunniamerkin saannista tehty aina
merkintä ao:n kantakorttiin. Voidaan kuitenkin olettaa, että jos mer
kintää ei ole tehty kantakorttiin, se puuttuu samassa suhteessa sekä
koe- että kontrolliryhmästä. T2tulukossa 10 on luettelo kunniamerkin
saaneista sotilasarvon ja koulunkäynnin mukaan jaoteltuina. Tau
lukkoa tarkasteltaessa käy selville, että koeryhmässä on 16 miestä pal
kittu yhteensä 21 kunniamerkillä. Kontrolliryhmässä on jaettu 65
miehelle yhteensä 95 kunniamerkkiä.
Paremman kuvan saamiseksi siitä, mitenkä paljon kunniamerkkejä
on jaettu, esitetään taulukko 11. Siitä ilmenee, miten paljon ryhmissä
oli miehiä palveluksessa sotien aikana ja miten moni heistä on saanut
kunniamerkkejä. Taulukosta nähdään, että sotien aikana palveluksessa
olleista apukoulua käyneistä 16 % on palkittu kunniamerkeillä, kun
taas kansakoulua käyneistä 32 %, mikä on kaksi kertaa niin suuri määrä.
Edelleen nähdään taulukosta mm. että päällystöstä 86 % on saanut
kunniamerkkejä, kun taas ylioppilastutkinnon suorittaneista on 67 %
palkittu kunniamerkeillä.
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Taulukko 10 Table
Kunniamerkit Decorations

Koeryhmä

Sotamies

Korpraali

3

Alikersantti

Lance-corporal
Kersantti

Corporal

Yhteensä

Total

VM 1

VR 4

3

1

1

-

16

15

5

1

Yhteensä

Decorations

1

3

1

Sergeant

Total

-

13

-

1

1

1

5

2

1

-

-

21
1

1

Kontrolliryhmä

C G

Miehistö

Alipäällystö

Men

Päällystä

NCO's

Commissioned
officers
Yhteensä

Total

N

22

19
24

65

kk
30
kk + l-4ok ym.1 6
9
5-8 ok 1
20
yol
Yhteensä

=

10

11

Private

VM

VM 2

N

EG

Total

Kunniamerkkejä

65

Medal of Liberty

Kunniamerkkejä Decorations
Muu kun1
Muu VR niamerkki Yhteensä
VM 21 VM 1 VRJ
Other VR Other deco- Total
6

20

10

16

4

16

40

28
5
5
2

12
1
3

-

16

40

VR

=

1 For explanations, see Table 4.

2
2

25

Z9

2
2
3
22

29

I

9

9

-

ration
-

28

-

38

1

1
1

2
7

-

9

1

-

Cross of Liberty

-

29

95

43
8
13
31

95
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Taulukko 11 Table
Kunniamerkit ja sota-ajan palvelus
Decorations and war-time service
Palveluksessa
sotien aikana

Kunniamerkkejä saaneita
Subjects decorated

Number of subjects in war-time
service
Koeryhmä E G
Apukoulu
Special classes

Lukumäärd
Number

1

%

1

101

16

16

94
15
15
30 (154)

30
6
9
20 (65)

32
40
60
67

Miehistö
Men

91

22

24

Alipäällystö
NCn',

35

19

54

Päällystö
Commissioned
officers

28 (154)

Kontrolliryhmä C G
kk 1
kk+l-4 ok ym. 1
5-8 ok 1
yol

1

1
1

2< (65)

86
i

Kunniamerkkien jakaantuminen apukoulua ja kansakoulua käynei
den kesken ilmenee taulukosta 12.

1 For explanations, see Table 4.
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Taulukko 12 Table
Kunniamerkkien jakaantumi�en apukoulµa ja kansakoulua
käyneiden kesken
Distribution of decorations, by groups. Controls with more ihan elementary
· ·
school background are not included
Apukoulu
Special classes

Kansakoulu
Elementary
school

Yhteensä
Total

Kunniamerkkejä
Decorated

16

30

46

Ei kunniamerkkejä
Nol decoratecl

85

64

149

101

94

195

-

1

-

Yhteensä
Total

1

1

2
;,: = 7.3

p

<

.01

1

Merkitsevyyttä khin neliqtä käyttäen laskettaessa saadaan ryhmien
välille tilastollisesti merkitsevä ero (p < .01). Sodissa mukana olleista
on kansakoulua käyneitä palkittu enemmän kunniamerkeillä kuin apu
koulua käyneitä.
8. P a 1 v e 1 u s k e 1 p o i s u u s s o t i e n j ä 1 k e e n
Miehen palveluskelpoisuus arvioidaan lääkärintarkastusohjesäänhön
perusteella. Tutkittavia ryhmiä voidaan verrata toisiinsa siinä suh
teessa, mitenkä sota on vaikuttanut heidän palveluskelpoisuuteensa.
Kuten edellä on esitetty, vasta sotien palvelusrasitukset voivat antaa
oikeamman kuvan miehen kelpoisuudesta ja palveluskäytöstä. Peri
aatteessa tulee luokituksen olla aina miehen palveluskuntoisuutta vas
taava. L TO-luokitus on siis paras palveluskelpoisuutta osoittava. il
maisin, tai ainakin sen käytännössä katsotaan olevan. Oheisess.a taulu
kossa (taulukko 13) on ryhmien palveluskelpoisuus sotien jåikeen. Kaikki
1 uokitukset ovat v:n 1943 L TO:n mukaisia. Ikäryhmiin I (1910-1'4)
ja II (1915-19) on otettu mukaan kaikki tutkimushetkellä ·elossa
olevat miehet. Taulukossa olevat keskiarvot (K) on laskettu siten, että
LTO-luokituksille on annettu numeeriset arvot seuraavasti: A I = 1,
A II = 2, B I = 3, B II = 4, C = 5 ja D = 6.
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Taulukko 13 Table
Palveluskelpoisuus sotien jälkeen
Post-war classifications (MER I943)
Syntymäaika
Year of birth

1

1

Koeryhmä

I 1910-14

EG

Kontrolliryhmä

1
1

80

2,5

EG

83

3,5

Kontrolliryhmä

97

CG

----

t

p

4.16

.01

1

3,6

88

Koeryhmä

11 1915-19

1

M

---

CG
1

K

N

�
3.49

�
.01

2,4

N = Nt1111ber of subject_s alive at the time when the present study was carried out
M = Group means in the fitness for service variable, computed by assigning the
fitness for service classes the following numerical values: A I = 1, A 11 =
2, B I = 3, B II = 4, C = 5 and D = 6.

Tulokset osoittavat, että koe- ja kontrolliryhrnien palveluskelpoisuus
on kummassakin ikäryhmässä samaa tasoa (koeryhrnässä keskiarvot
3,6 ja 3,5, kontrolliryhmässä 2,5 ja 2,4), mutta koeryhmän palvelus
kelpoisuus kummassakin ikäryhmässä on pienempi ollen ero tilastolli
sesti merkitsevä (p < .01 ). Koe- ja kontrolliryhmien ero ei siis johdu
iästä.
9. P a I v e 1 ·u s k e I p o i s u u s k ,u t s u n n a s s a
lkäluoka.t 1910-14 tarkastettiin kutsunnoissa ohjeena v:n 1923 LTO.
Koska jo ikäluokan 1914 palveluskelpoisuuden luokitus noudatti tar
·kempaa erittelyä A l, A II; B l jne., tarkastelemme vain· ikäiuokkien
1910-13 kutsunnassa arvioitua palveluskelpoisuutta. Mukaan on
otettu kaikki tutkirnushetkellä elossa olevat.
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Taulukko 14 Table
Palveluskelpoisuus kutsunnassa. Vv. 1910-13 syntyneet
Pre-war enrolment classification. Subjects born in I9Io-I3 (MER I923)
!

Vv. )910
-13 synt.
Born in
I9IO-IJ

Rauhai1 aikana
Hyvä ks.
Kokonaan
vapalitettu
vapautettu
Frontline
Freed from
service peace-time service Discarded

Koeryhmä

32

EG

1

54

'

Yhteensä
Total

86

1

20

65

x 2 = 17.25

13

3

70

P< .001

26

23

135

13

1

1

Kontrolliryhmä C G

Yhteensä
Total

1

1
1

1

1

Kuten taulukosta 14 näemme, on ryhmien välinen ero tilasto'llisesti
merkitsevä (p <.001) 1
Seuraavaan taulukkoon (taulukko 15) on otettu vv. 1915-19 syn
tyneiden v:n 1935 LTO:n mukaan tarkastettujen ikäluokkien ·tulokset
kutsunnassa. Keskiarvot on laskettu kuten edellä (siv. 35) muuntaen
luokitukset A I, A II jne. numeerisiksi arvoiksi 1, 2 jne. Kuten ohei
sesta taulukosta ilmenee, ei keskiarvojen ero ole tilastollisesti mer
kitsevä.
Taulukko 15 Table
Palveluskelpoisuus kutsunnassa. Vv. 1915-19 syntyneet.
Pre-war enrolment classification. Subjects born in I9I5-I9,
(MER I935).
Vv. 1915-19 synt.
Born in I9I5-I9
Koeryhmä
EG

Kontrolliryhmä
CG

N

K
M2

83

2,3

97

1,9

p

ero ei merkitsevä
1,64

difference not
significant

1 ÖHQU 1ST viittaa (s. 23) siihen, että 1930-luvun alussa vähennettiin palveluk
seen kutsuttujen miesten lukumäärää pula-aja� vuoksi. Vaikka näin onkin tapah
tunut, on ryhmien välinen ero siksi suuri, että pula-ajan vaikutus tässä tapauksessa
on suhteellisen vähäinen.
2 As regards the computation of group means, see Table 13.

38

Edellä olemme havainneet, että sotien jälkeen koeryhmä erosi
palveluskelpoisuusuudeltaan kontrolliryhmästä (peruste v:n 1943 L TO).
Tarkastellessamme kelpoisuusluokituksia kutsunnassa totesimme, että
I ikäryhmässä (1910-13) erosivat tutkimusryhmät toisistaan, mutta
II ikäryhmässä (1915-19) eivät eronneet toisistaan kutsunnoissa.
Vielä on muistettava, että I ikäryhmän kutsunnoissa käytettiin v:n
1923 ja II ikäryhmässä v:n 1935 L TO:ta. Tästä voidaan tehdä se
johtopäätös, että kutsuntojen tulokset eivät ole aiheutuneet luo
kitusohjeista, vaan niiden soveltamisesta eli siitä, että käytännössä
ei ole pystytty luokittelemaan lievästi vajaamielisiä asevelvollisia
LTO:n antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Ohjesääntöjen
1923 ja 1935 välisen eron ei periaatteessa pitäisi olla niin jyrkkä, kuin
tutkimuksen tulokset osoittavat. Tässähän on vain sosiaalista käyt
täytymistä ilmaisevat ohjeet (v. 1923) muutettu ja täsmennetty (v.
1935) tieteellisillä vajaamielisyyskäsitteillä.
I ikäryhmässä erosivat tutkimusryhmät sekä kutsunnassa että sotien
jälkeen toisistaan, mutta II ikäryhmässä vain sotien jälkeen. Tässä
on syytä tarkastella lähemmin II ikäryhmässä palvelusaikana tapahtu
neita muutoksia. I ikäryhmän muutoksia palvelusaikana ei voi seurata,
koska kutsunnassa heillä oli erilaiset luokitusmerkinnät, kuin myöhem
min otl ollut käytössä. Liitteenä 4 on taulukko, joka kuvaa tutkimus
ryhmien muutoksia kutsunnoista sotien jälkeisiin luokituksiin käyttäen
rinnastukseen soveltuvia luokituksia. Liitteenä olevassa taulukossa
edellytetään, että v:n 1923 LTO:n Nv. II luokka vastaa· nykyistä B
I !-luokkaa.
Taulukko 16 Table
Palvelusaikana tapahtuneet luokitusten muutokset.
Vv. 1915-19 syntyneet.
Reclassifications while in military service. Born in I9I5-I9.
Keskiarvo Meanl

II ikäryhmä (1915-19)

Kutsunnassa

Age group II (I9I5-I9)
1

Koeryhmä

E.G

Kontrolliryhmä
. CO

AI enrolment

: ,1

1

1

2,3

Sotien jälkeen

t

p

3,5

6.00

.01

2,4

4.1

!n post-war

,.

1,9

1

1 As regards the computation of group means, see Table 13

1

.01
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II ikäryhmän luokituksissa palvelusaikana tapahtui seuraavat muu
tokset (ks. taulukko 16). Tässä on kuten edelläkin luokitusmerkinnät
A I, A II jne. korvattu numeerisilla arvoilla.
Keskiarvojen erot ovat sekä koe- että kontrolliryhmässä tilastollisesti
merkitseviä, ja ero on koeryhmässä suurempi. Meidän on syytä tarkas
tella lähemmin, mistä nämä erot ovat aiheutuneet. Voimme päätellä,
että luokitusten muutokset johtuvat joko haavoittumisen aiheuttamasta
luokan alentumisesta tai palveluksen aiheuttamasta rasituksesta tai
virheelliseksi todetun luokituksen uudelleen arvioimisesta. Seuraavaan
taulukkoon (taulukko 17) on koottu tiedot haavoittumisista ja niiden
vaikutuksesta ao:n miehen luokan alentumiseen.

Taulukko 17 Table
Haavoittuneet Wounded
Haavoittuneita Wounds

Mukana
sodissa
Participated
in the wars
Koeryhmä
EG

Kontrolliryhmä
CG

101
154

%

N
1

1

Luokka alentunut Aivoinvalideja
Transferred to
Brain invalids
a lower class
N

1

%

25

25

17

16,8

23

15

18

11,7

-

Laskettaessa khin neliön avulla ryhmien välisiä eroja, eivät ne missään
tapauksessa olleet tilastollisesti merkitseviä. Ts. palvelusaikainen haa
voittuminen ei ole ollut syynä palvelusaikana sattuneisiin luokitusten
muutoksiin. Lisäpiirteenä voidaan mainita, että koeryhmässä on 4
aivoinvaliidia, joiden invaliditeetti vaihtelee 60-20 %Haavoittumisella ei siis todettu olevan osuutta palvelusaikaisiin luok
kien alentumisiin. Taulukkoon 18 on otettu kaikki ne sodissa mukana
olleet, joilla haavoittuminen ei aiheuttanut luokan alentumista.
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Taulukko 18 Table
Sodissa mukana olleet, mutta haavoittumatta selvinneet, sekä haavoit
tuneista ne, joilla haavoittuminen ei alentanut palvelus
kelpoisuusluokkaa
Group comprising t�e _subject who participated in the wars and were not
wounded or; if wounded, were nottransferred to a lower class
N

Koeryhmä
EG

Vv. 1910-14 synt.
Born in I9IO-I4

Koeryhmä

Vv. 1915-19 synt.
Born in I9I5-I9

73

1

Kontrolliryhmä
CG

EG

Kontrolliryhmä
CG

1

1
11

1

1

81

1

73

1

86

1

1

1

t

K

M

3,6

1

1

2,4

3,4

4.23

1

.0 1

-·

.01

4.08

2,2
1

Kuten taulukosta selviää, erot eri ryhmien välillä ovat merkitseviä�
Ts. tässä tulee esiin samat erot kuin taulukossa 13. Ainoa täsmennys
on se, että taulukossa 18 on haavoittumisen vaikutus eliminoitu pois.
10. Mu i t a p a 1 v e l u s k e 1 p o i s u u t t a v a I a i s e v i a t i e t oj a
Oheisessa taulukossa (taulukko 19) on esitettynä, missä suhteessa
fyysiset ja psyykkiset aiheet ovat olleet palveluskelpoisuusluokan alene
miseen.
Taulukko 19 Table
Palveluskelpoisuusluokitus fyysisten ja psyykkisten aiheitten mukaan
V. 1949
Distribution of the subjects with respect to fitness for service, according to
the classification of I949
AI

AI
A II
B I
B II
Nv II

Koer. 1 Kontr.l Koer. 1 Kontr• I Koer. J Kontr.
EGjCGjEGJca1EGI C G
42

78

-

15
15
18

-

-

-

Yhteensä · 1 ·
42
Total

D

Aihe fyysinen Aihe psyykkinen
I
1 Physical defects Mental defects 1

-

-

78

66

1

1

18

28
21
30
5
6

1
5
13

-

11
1

90

1
1

-

55

1

1
4
7
1
4

-

-

36

1

1

17

Yhteensä
Total

Koer. 1 Kontr.
EG 1 CG
42
16
20
31

78
29
25
37
6
10

54

-

1

163

1

185
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Tulokset osoittavat, että koeryhmässä palveluskelpoisuuden alentu
misen syynä on 06 tapauksessa ollut fyysinen ja 55:ssä psyykkinen aihe.
Kontrolliryhmässä on aiheena ollut voittopuolisesti fyysinen aihe.
Siitä, miten aiheet ovat jakaantuneet eri palveluskelpoisuusasteisiin
(A II - D), voidaan todeta, että koeryhmässä ovat fyysiset a:lheet ja
kaantuneet tasaisesti, kun taas psyy.ykkiset ovat kasaantuneet pää
asiassa D-luokkaan. Kontrolliryhmässä fyysiset aiheet ovat pääasiassa
ryhmittyneet luokkiin A II, B I ja B II, kun taas psyykkiset (tosin
vähälukuisina) ovat jakaantuneet tasaisesti.
Ruotsin asevelvollisuuskutsur,noissa 1 v. 1944 vapautettiin palveluk
sesta kaikkiaan 1753 miestä, mikä tekee 3,7 % koko ikäluokasta. Näi
den vapauttamisen aihe ilmenee seuraavasta:
fyysinen sairaus tai vajavuus
psyykkinen aihe:
henkinen vajavuus
33 %
mielisairaus
5%
epilepsia
4%
muu . hermojärjestelmän
sairaus
7%

51 %

49 %
Yhteensä 100 %

Meillä vapautettiin psyykkisen aiheen perusteella v. 1938 kutsunnoissa,
alokastarkastuksissa ja asevelvollisuuden aikana vastaavasti 1,76 %,
0, 16 % ja 0, 12 (yhteensä 2,04 % ) vastaavissa tarkastuksissa mukana
olleiden koko lukumäärästä. 2
On mahdollista, että meillä ei ole tasapuolisesti otettu huomioon
fyysisen ja psyykkisen palveluskelpoisuuden suhdetta. Varmaa on
ainakin, että psyykkinen puoli useimmissa tapauksissa on pysyvämpi
tai palveluskelvottomuutta rajoittavana tekijänä pitkäaikaisempi,
kun taas fyysiset syyt ovat tilapäisempiä; eräissä tapauksissa vain tie
tyn lyhyehkön ajan kestäviä. Jos lievästi vajaamielinen henkilö katso
taan voitavan sijoittaa palvelustehtävään, palvelukseen ottaminen
edellyttää jatkuvaa oikeata palvelussijoitusta ja psyykkisen rakenteen
ymmärtämistä.
1 EKBLAD II, s. 12.
2 Sotaväen terveys 1938.
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Aikaisemmin siv. 30 on esitetty, että koeryhmässä on 53 ja kontr.
ryhmässä 13 miestä suorittanut sodanaikaisen palveluksensa pääasiassa
apupalvclukscssa. Taulukossa 20 esitetään ko. apupalvclusmicstcn
L TO-luokitu kset sodan päättyessä.
Taulukko 20 Table
Apupalvelusmiestcn tehtävissä olleiden jakaantuminen
L TO-luokitusten mukaan
Distribution of the subjects in auxiliary service duties (MER-class)
AI

1

Koeryhmä
EG
Kontrolliryhmä CG
Yhteensä
Total

14
21

Aseeton liihetti

Unarmed orderly

10

2

14
1

10

12

1

D

\ Yhteensä Tolat

6
2

53
13

15

8

16

1

Ajomies
He/per

B II

1

9

1

7

1

9

Groom

Apumies

A II 1 BI

1

1
1

1

-

1

1

Ilmasuojelusotamies

1
1

1

7

1

3

6

3

28

-

1

:l

5

-

7

-

-

-

1

-

1

1

-

-

1

1

3

Keittiömies

1

2

2

-

4

9

Linnoittaja

1

-

-

-

-

1

Lähetti (ei tst. lähetti)

1

-

1

1

-

3

Suutari

1

-

-

-

-

1

Työpalvelusmies

5

1

1

-

-

7

-

1

-

-

Passive air defence man
Cook's he/per
Fortificationman

Messenger (no/ combattant)
Shoe repairman

Fatigue duty ma11

Varastomies

Store-room man

Vartiomies
Sentinel

Varastonhoitajan apu!.

Store-keeper's he/per

Yhteensä
Total

1
1

1

1
1

-

-

2

2

-

4

1

-

-

-

-·

1

21
1

10

12
1

1
1

15

1

1

8

1

i

66
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Kuten taulukosta selviää, on koeryhmän 53:stä apupalveluksessa ol
leesta miehestä 23 luokiteltu A-miehiksi vastaavan määrän ollessa kont
rolliryhmässä 8 miestä 13:sta. Nämä miehet on siis sijoitettu väärin.
Koska he eivät ole pystyneet toimimaan, syystä tai toisesta, A-iniehinä,
tämä olisi pitänyt ottaa huomioon heidän L TO-luokituksessaan, jonka
tulisi olla aina ajan tasalla.
Koska palveluskelpoisuustarkastukset on meillä järjestetty siten, että
tarkastuksen pääpaino on joukko-osastoissa suoritetuissa tarkastuk
sissa ja siellä saadussa kokemuksessa miehen palvelussuorituksesta,
voimme tarkastella, miten paljon miehiä on jouduttu lähettämään pois
kesken palveluksen. Taulukkoon 21 on kerätty kaikki miehet, jotka on
jouduttu lähettämään pois tarkastustoimikunnan kautta. Kaikkien
palvelusaika on alle vuoden, vaihdellen 9 päivästä 10 kk 21 päivään
saakka. Koska on vaikeata todeta asiapapereiden nojalla psyykkisen
ja fyysisen aiheen osuutta vapauttamiseen, tyydytään esiUämään vain
yleiskuva asiasta (fyys. ja psyyk. suhde tuli selville edellä).
Taulukko 21 Table
Palvelus keskeytynyt Service discontinued
Palvelus keskeytynyt
Service discontinued
Koeryhmä
E G
Kontrolliryhmä C G

1930-39
12
8

1940
7
3

1941-44
6

Yhteensä Total
25/128
11 /177

Havaitsemme, että koeryhmästä on ollut pakko lähettää pois kesken
palveluksen 20 % kaikista palvelukseen astuneista miehistä. Vastaava
määrä kontrolliryhmässä on 6,7 %,
Jatkosodan aikana (v. 1943?) muodostettiin meillä nk. toipilaskomp
panioita >>hermosairaille potilaille>>. Täällä heitä pidettiin työpalveluk
sessa ja annettiin muuta sopivaa terapiaa. 1 Heidän joukossaan oli n.
15 % debiilejä.
Valitettavasti on vaikeata suorittaa tutkimusta siitä, miten tutki
m uksemme kohteena olevat miehet ovat joutuneet sotasairaaloiden
p sykiatrisille osastoille, mahdollisesti eräät heistä ovat olleet toipilas1 Toipilaskomppanioiden tarkastajana toiminut maisteri (kapteeni) K. Helasvuo
on antanut käytettäväkseni aineistoa, joka käsittelee näiden toipilaskomppanioiden
terveydentilaa ja palveluskelpoisuutta.
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komppanioissakin. Sairaskertomukset, joista nämä tiedot käyvät
selville, on Sotatapaturma-arkistossa asianomaisen sotasairaalan pape
reissa. Muutamissa tapauksissa oli koeryhmään kuuluvan miehen
sotilaspiirissä säilytettävän lääkärintarkastuskortin välissä hänelle
sotasairaalassa tehty sairaskertomus. Nämä erehdyksessä sotilaspii
riin joutuneet sairaskertomukset antavat viitteitä miehen todellisesta
palveluskunnosta, kuten liitteessä 6 olevista esimerkeistä selviää.
11. K u o l l e e t j a k a a t u n e e t
Kuolleisuuden voidaan katsoa ilmaisevan omalta osaltaan tutkitta
vien ryhmien fyysisen ja psyykkisen rakenteen kestävyyttä. Seuraa
vassa on esitettynä (taulukko 22) tilasto kaikista ennen 1. 1. 1949 kuol
leista miehistä. Mukana kaikki tutkimusryhmiin kuuluvat miehet.
Taulukko 22 Table
Ennen 1. 1. 1949 kuolleet, lukuunottamatta kaatuneita
Deaths (other ihan deaths in armed combat) prior to Jan. I. I949.
Koeryhmä [ · Kontrolliryhmä 1

1

EG

--

Kuolleita
Dead
Elossa
Alive

1

Yhteensä
Total

C G

[

35

191

1

226

Yhteensä
Total

i

13

48

213

1

404

226

x 2 = 11.2
p <.001

452

Ero ryhmien välillä on merkitsevä (p < .001). Koeryhmä on siis
rakenteeltaan heikompaa.
Taulukko 23 Table
Kaatuneet Deaths in armed combat
Sodissa palv.:ssa
Koeryhmä Kont l ryhmä Yhteensä
1
1
��
1
In war-time service
EG
Total
Kaatui
Fallen
Ei kaatunut
Not fallen

Yhteensä
Tolat

16

1
1

15

85

1

139

101

1

154

1

31

1
1

224
255

;,; 2 =2.47
p<.20
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Kaatuneita on koeryhmässä 16 ja kontrolliryhmässä 15. Ero ei ole
tilastollisesti merkitsevä (ks. taulukko 23).
12. R i k o 1 1 i s u u s
Rikollisuutta voidaan pitää tärkeänä sopeutuvuuden ilmaisijana.
Vaikka se ei olekaan kovin keskeinen kysymys, se antaa kuitenkin lisä
valaistusta tutkimuksessa käsiteltävään probleemiin. Rikoksella tar
koitetaan tässä tutkimuksessa sellaista rikkomusta, joka merkitään
rikosrekisteriin, 1 nim. sellaista, josta seuraa ehdollinen tai ehdoton
vapausrangaistus tai vähintään 75 päivän sakkorangaistus. Mukaan
on otettu kaikki 1. 1. 1949 elossa olleille ennen mainittua päivää tuomi
tut rangaistukset.
K o k o r i k o 1 1 i s u u s2
Seuraavassa taulukossa esitetään ryhmien koko rikollisuus.

Taulukko 24 Table
Rikollisuus

Criminality (subjects sentenced lo imprisonment or put on probation)
1

Tuomittuj a
Sentenced
Ei tuomittuja
Nol sen/enced
Yhteensä
Total

Koeryhmä

EG

1

Kontrolliryhmä 1

Yhteensä
Total

29

97

CG

68
1

107
175

I

274

167
1

196

� �

1

X 2 =27.J l
p<.001

371

Ryhmien välinen ero on khin neliön avulla laskettuna tilastollisesti
merkitsevä (p < .001). Prosentuaalisesti laskettuna on koeryhmän
rikollisuus 38,8 ja kontrolliryhmän 14,8 % 1949 elossa olleiden luku
määrästä.
1

1 Asetus 159 / 1944.
2 Vrt. edellä siv. 13 esitettyä Ramerin Tukholman apukoulua koskevaa rikolli
suustilastoa.
Pääesikunnan oikeustoimistolta saadut sota-aikaa käsittelevät rikollisuusluvut
ovat liian ylimalkaisia, joten niihin ei voida verrata.
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A r m e i j a s s a j a s i v i i l i s s ä t u o m i t u n r i k o l l i s u u d e n s u h de
Ryhmittelemme rikollisuuden Hiss;i sen mukaan, onko tuomion lan
gettanut siviilituomioistuin (nimitetään tässä tutkimuksessa siviili
rikokseksi) tai sotilastuomioistuin (nimitetään armeijan rikokseksi)
tahi, o_nko asianomainen saanut tuomioita kummastakin. Näin ryh
miteltynä jakaantuu rikollisuus tuomittujen henkilöiden mukaan seu
raavasti:
Taulukko 25 Table
Armeijassa ja siviilissä tuomitun rikollisuuden suhde
Comparison between criminality in the army and in civilian life
K o ery h m ä

��

Tuomittu

1

i

Ko n t r o l l iryh m ä

EG

K ! Tuomittuja Tuomioita 1 K
M
henkilöitä I Se11tences M

Tuom_ittuja Tuomioita
henkilöitä Se11te11ces

Se11/e11ced

Perso11s
se11te11ced

Siviilissä

Perso11s
se11te11ced

N

28

/11 civilia11 life

CG

1

1,6

4.5

N
17

10

/11 army

13

22

1,7

11

21

/11 civilia11 life a11d
i11 army

27

130

4,8

8

39

20I

29

Yhteensä

Total

1
1

1

68

1
1

i1
1

197

1
1

1

i

' i

i

1

Armeijassa

Siviilissä ja armeijass�

!

1

1

1

77

1,7

1,9
1
1

1

49'
'

27
1 ,

!

1

Vaikka koe- ja kontrolliryhmien rikollisuuden määrässä onkin merkit
sevä eroavuus, käy edellä olevasta taulukosta ilmi, että itse rikollisuu
den jakaantuminen siviilissä, armeijassa sekä näissä molemmissa tuo
mittujen kesken on likimain samassa suhteessa niin koe- kuin kontrolli
ryhmässäkin. 1
Koeryhmässä on 40 armeijassa tuomittua (31,3 %), ja vastaava määrä
kontrolliryhmässä · on 19 (10,7 %). Järvilinnan vastaanottokodin
kautta vuosina 1921-1927 kulkeneista pojista oli asepalveluksessa
1 RYLANDERIN mukaan (1, s. 133) on Ruotsissa todettu eräissä joukko-osas
toissa kehityksessään jälkeenjääneillä asevelvollisilla olevan kaksi kertaa niin paljon
rangaistuksia kuin normaaleilla.
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295. Heistä on 29,5 % sa anut sodan aikana tuomion armeijassa suori
tetusta rikoksesta. 1
Ajallinen jakaant uminen
Ajankohta, milloin rikos on suoritettu, ilmenee seuraavasta taulu
kosta. Rikokset on jaettu kahteen ryhmään, siviilissä tuomittuihin ja
armeijassa tuomittuihin.
Taulukko 26 Table
Rikollisuuden ajallinen jakaantuminen
Temporal distribution af crimes

Siviilissä tuomittu

Sentences in
civilian life

Armeijassa tuomittu

Sentences
in army

l

Yhteensä

Total

Koeryhmäl Kontrollir. Koeryhmä ! Kontrollir. Koeryhmä Kontrollir.
EG I CG
EG
j
CG
I
EO
I
CG
N

1928-1939
1940-1944
1945-1949
Yhteensä

Total

1

% .1 N

60 ! 49
191 15
44 36

J

14
11
13

1

% IN %

37
29
34

123 ! 100 1 38 11oo

1

l

141 19
78
5
�
3
1

74

J

1

N
8
31

l

1

-

%

21
79

-

1

1
1

I

N
74
77
46

1

%

38
39
23

1

Nl
22
42
13

%

29
54
17

1

I oo f 39 l 100 11971100 l 771100 1
!

Siviilissä tuomittujen rikosten kohdalla on koeryhmässä painopiste
sotia edeltäneessä ajassa, kun taas kontrolliryhmässä jakaantuvat siviili
rikokset tasaisesti koko havaintoajalle.
Armeijassa suoritetut rikokset ovat kummassakin ryhmässä pää
asiassa sotien aikana suoritettuja, kuten on luonnollista, kun otetaan
huomioon rauhanajan asevelvollisuuden pituus sodanaikaiseen ase
palveluun verrattuna.
Koko rikollisuuden jakaantuminen eri ajanjaksoille osoittaa, että
koeryhmän rikokset jakaantuvat melko tasaisesti, inutta kontrolli
ryhmässä esiintyvät sotien aikaiset rikokset voimakkaimmin. Mitkään
erot rikollisuuden ajallisessa jakaantumisessa eivät ole tilastollisesti
merkitseviä ( x 2 ).
1 SAARI, s. 181.
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L a a d u l l i n e n ja k a a n t u m i n e n
Rikollisuuden laadullisesta jakaantumisesta antaa kuvan liitteenä 5
oleva taulukko. Siinä on rikokset ryhmiteltyinä rikollisuustilaston mu
kaisiin ryhmiin. Lisäksi on erotettu omaksi ryhmäksi tyypilliset ar
meijassa suoritetut rikokset kuten karkaukset, poistumiset, loman
ylitykset ym., joita nimitetään >>sotilasrikoksiksi>>. Aresteja ei ole otettu
huomioon tässä yhteydessä lainkaan. Taulukossa 27 on laskettu tär
keimpien rikollisuuden laadullisessa jakaantumisessa esiintyneiden ero
jen merkitsevyys (muut erot eivät olleet merkitseviä).

Siviilissä

Taulukko 27 Table
Rikollisuuden laadullinen jakaantuminen
Classi/ication o/ crimes

In civil

Omaisuusrikokset

Koeryhmä

1

Crimes against property

Muut rikokset
Total

Siviilissä
In civil

Väkijuomalakia vast.

Crimes against laws
pertaining to alcohol

1

1

1

1

1

EG

1

23

1

Total

123

1>Sotilasrikokseti>

1

Koeryhmä

Yhteensä

1

1

123

100

/n army

i

88

Other crimes

1

Kontrolliryhmä Yhteensä
I
C G

Total

35

123

3

38

i

Muut rikokset

Armeijassa

1

35

1 Other crimes

Yhteensä

EG

Koeryhmä

EG

38

C G

36

1
1
1

i
1

38

1
1

1

p <.05

161
Total

82

19
1

136

1

C G

12
74

1

Kontrolliryhmä Yhteensil
I

Other crimes

1

25

2

20

Total

Total

1

1

62

Yhteensä

161

Kontrolliryhmä Yhteensä
l

>>Soldiers' crimes,> 1

Muut rikokset

1

x 2 =6.86

39

31

----1

1

113

x 2 =12.49
p<.001

1. Here the term 1>soldiers' crimes,> refers to such typical offences and crim es,
committed in the army, as deserting, war-time absence without leave, etc.
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Siviilissä tuomituista rikoksista on sekä koe- että kontrolliryhmässä
eniten omaisuusrikoksia (ks. taulukko 28); kontrolliryhmän 92 % vastaa
koeryhmässä 72 %- Lisäksi on koeryhmässä vielä 19 % väkijuomalakia
vastaan tehtyjä rikoksia; sellaisia kontrolliryhmässä on vain 5 %- ·
Koska kummassakin tapauksessa erot ovat merkitseviä, voidaan tehdä
Taulukko 28 Table
Rikollisuuden laadullinen jakaantuminen yksityiskohtaisemmin
C/assification of crimes (in greater detail)
Siviilissä
!n civil

Rikokset
Type of crimes
Koeryhmä
EG
Kontr.r.
CG
Koeryhmä
Väkivaltarikokset
EG
Kontr.r.
Assault and battery
CG
Koeryhmä
Muut rikoslakia vast.
EG
Other crimes against
Kontr.r.
criminal law
CG

Omaisuusrikokset
Crimes against
property

Väkijuomalakia vast.
Crimes against laws
pertaining
to a/cohol

-- ---

-·

%

N

88

1

1

1

Armeijassa
!n army

�--- ---

N

1

%

72

10

13

35

92

11

28

4

3

2

3

1

3

2

5

8

6

-

-

-

-

-

-

23

19

-

-

2

5

5

13

Koeryhmä
EG
Kontr.r.

CG

Koeryhmä
EG
Kontr.r.
CG

-

-

62

84

-

-

20

51

Aihe tuntematon
Type not known

Köeryhmä
EG
Kontr.t·.
CG

-

-

-

-

Total
1 See Table 27.

Koeryhmä
EG
Kontr.r.
CG

r

%

1

N

'
'i

98

50

46

60

6

3

3

4

8

4

1

>> Sotilasrikokseb>
»Soldiers' crimes,>

Yhteensä

1

Yhteensä
Total

!

123
38

1
1

1

-

: 23

12

7

10

62

31

20

26

-

-

1

1

1
1
1

i
!

-

1

1

1
1

:

100

1

3

74

100

-

1
1

1

197

100
1

100

39

100

100

77
1
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se johtopäätös, että koeryhmässä siviilirikollisuus on muutakin kuin
omaisuusrikollisuutta, kun taas kontrolliryhmän siviilirikollisuus on
pääasiassa omaisuusrikollisu ut ta.
Armeijassa suoritetuista rikoksista koeryhmän rikollisuus on pää
asiassa >>sotilasrikollisuutta>>, kun taas kontrolliryhmän sotilasrikollisuus
muodostaa vain puolet armeijassa tuomituista rikoksista. Ero on tilas
tollisesti merkitsevä (p < .001).
Arestirangaistusten suhde koe- ja kontrolliryhmissä on seuraava:

yksinkertaista arestia
kovennettua arestia

Koeryhmä
N
vrk
K

40
11

466
41

9,0
5,5

Kontrolliryhmä
N
vrk

22
2

416

10

K
13,9
5,0

Kovennettua arestirangaistusta on koeryhmässä käytetty huomatta
vasti enemmän kuin kontrolliryhmässä (koeryhmässä 20 ja kontrolli
ryhmässä 8 %)- Yksinkertaisen ja kovennetun arestirangaistuksen
käyttö johtunee paikallisista olosuhteista ja esi miehistä, koska eräässä
jatkosodan pataljoonassa 1 oli vuosina 1941-44 annettu 123 yksinker
tai�en ja 134 kovennetun arestin rangaistusta. 2
Kuten edellä on mainittu, ei rikollisuus ole tämän .tutkimuksen kes
keisenä ongelmana. Lisäksi sitä esiintyy lukumääräisesti kontrolli-.
ryhmässä. niin vähän, että alaryhmiin jaettaessa ei voida tehdä juuri
vertailuja koe- ja kontrolliryhmien välillä. Tässä tutkimuksessa on
tullut ilmi seikkoja, joilla saattaa olla laajempaakin mielenkiintoa valai
semaan nk. apukouluaineksen rikollisuuden luonnetta. Kun lasketaan
koeryhmän kohdalta, 3 miten suuren osuuden muodostavat ennen sotia
rauhanaikaisen asevelvollisuuden aikana suoritetut rikokset kaikista
armeijassa suoritetuista rikoksista ja verrataan sitä rauhanajan asevel
vollisuuden osuuteen koko palvelusajan pituudesta, saadaan taulukossa
29 esitetyt tulokset.
1 PIPPING, s. 166.
2 Varatuomari Korte Pääesikunnan oikeustoimistosta ilmoitti, että siellä
käytettävissä olevien tietojen mukaan koeryhmässä esiintyy enemmän koven
nettua arestia kuin armeijassa yleensä. Siten Pippingin tutkimuksessa esitetty
suhde ei vastaa yleistä kuvaa sodan aikana annettujen arestirangaistust en suh
teesta, vaan on kontrolliryhmämme tässä suhteessa edustavampi.
3 Kontrolliryhmän kohdalla ei voida suorittaa lainkaan mainittua vertailua,
koska vain yhdellä miehellä on armeijan tuomio (1 tuomio) ennen sotia. Kahdella
sekä siviilissä että armeijassa tuomitulla on ollut e;rnen sJtia yhteensä 7 tuomiota.
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Taulukko 29 Table
Koeryhmän tuomioiden lukumäärän vertailua palvelusajan pituuteen
Sentences in relation to the length of the period of service (members of
experimental group only: figures for control group are so small thai
they have been omitted)

Henkilöitä
Number of
persons

Tuomittu vain
armeijassa
Sentenced in
army 011/y

Tuomittu siviilissä ja armeijassa!

Sentenced both in
, army and in civil, ian life
1

Ennen sotia
armeijassa
Sotia edeltäneen
tuomitut riasepalvelun pikokset koko
Tuomioita tuus koko palvearmeijan riluksesta %
keskimäärin
kollisuudesta %

1

Length of pre-war
Sentences in
service, in % of
army before
the /ota/ length war, in % of /he
of service
/ota/ number of
sentences in army

Sentences
per person

13

1,7

13,4

27 1

4,8

15,6
1

31,8

!

1
!

14,0

1

Taulukosta ilmenee, että koeryhmässä sekä siviilissä että armeijassa
tuomituilla on armeijan rikollisuus rauhan ja sotien aikana ollut keski
määrin yhtä suurta, kun taas vain armeijassa tuomittujen kohdalla
ovat rauhan aikana tuomitut rikokset yli kaksi kertaa lukuisampia
kuin sotien aikana. Katsoen siihen, että kirjallisuudessa2 jatkuvasti
väitetään armeijassa palvelemisen aiheuttavan rikollisuutta, saattaisi
tutkimus armeijassa tuomitun ja toisaalta sekä siviilissä että armei
jassa tuomitun apukouluaineksen mahdollisista eroista antaa kysymyk
seen valaisua.
1 Näistä 27 miehestä on 20 sellaista, joilla apukouluun siirron yhteydessä on mer
kintä älyllisen tason heikkoudesta (ks. s. 25). Muista 7 miehestä 4 on käynyt apu
koulun loppuun , 3 erosi sieltä kesken (eroamisten syyt: siirto normaalikouluun,
kasvatuslaitokseen ja lastensuojelulautakunnan huoltoon).
2 HURW ITZ, s. 66. SPENCER, s. 258. MÄKI II, s. 18.
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B.

Sotien jälkeen palvelukseen astuneet ikäluokat

13.

S o t i e n j ä 1 k e e n p a 1 v e 1 u k s e s s a o 11 e e n t u t k i
musaineiston valinta
Edellä on selostettu sodissa mukana olleiden ikäluokkien menesty
mistä ja palvelusvaiheita. Katsoin tarpeelliseksi laajentaa tutkimusta
käsittämään myös sotien jälkeen palveluksessa olleita miehiä. Tällöin
pyrin saamaan aineistoa, jonka käsittelyssä on noudatettu mahdolli
simman vakiintuneita menettelytapoja sekä kutsuntaan että rauhan
ajan asepalveluun nähden. V. 1932 syntyneiden ikäluokan katsoin
soveltuvan parhaiten valaisemaan sodanjälkeisen ajan olosuhteita.
Koeryhmän muodostaa v. 1932 syntyneet, jotka ovat käyneet Helsin
gin kaupungin apukoulua ja saaneet sieltä päästötodistuksen tai eron
neet. Kontrolliryhmä valittiin, kuten vuosina 1910-19 syntyneidenkin
kontrolliryhmä, Helsingin sotilaspiirin kutsuntaluettelosta systemaat
tista otantaa käyttäen. Helsingin sotilaspiiri ei ole ollut tietoinen, ketkä
näistä tutkimuksen kohteena olevista koeryhmään kuuluvista apukoulu
pojista ovat käyneet apukoulua, ellei asianomainen itse ole sitä ilmoit
tanut. Koska vuonna 1932 syntyneitä poikia kävi 42 Helsingin apu
koulua, muodostui kummankin ryhmän suuruudeksi 42. Taulukossa
30 on tarkemmat tiedot heidän koulunkäynnistään ja kielisuhteistaan.
Taulukko 30 Table
V. 1932 syntyneet. Koe- ja kontrolliryhmä
Subjects born in I932. Experimental and control groups
Koeryhmä

EG

Syntymäaika
Year of birth

!

1932

· Kontrolliryhmä
C G
i
i

!

Syntymäaika '
Year of birth

1932

1

N

s1

R

Ps

Pr

pl

Ks

42

28

14

26

3

29

2

N

s

R

42

1 ·

38 1

1 For expl,tnations, see Table 3.
4.

4

12

5-8

kk+

1-4

ok

ok

1

1

1

K,.

Kl

11

13

Ko'ulusivistys
Educational /eve/2

--kk

1

1

12

1

9

Ei tietoa
koulusta

yo
·-·7

1

2
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Koeryhmässä on suomen- ja ruotsinkieliste suhde likimain sama kuin
aikaisemmissa ikäluokissa. Apukoulusta kesken eronneiden määrä on
yhtä suuri kuin ikäluokkien 1915-,19 kohdalla, nim. n. 30 %, mutta
13:sta eronneesta on 11 ruotsinkielistä. V. 1932 syntyneet apukoulu
laiset on testattu ennen apukouluun siirtämistä. Helsingin kansakou
lujen kasvatusneuvolassa ja ruotsinkielisen apukoulun arkistossa ole
vien tietojen nojalla on saatu selvitys heidän apukouluun siirtämisensä
perusteista. 24 suomenkielisen oppilaan älykkyysosamäärän keskiarvo
on 73,4 ja_ 10 ruotsinkielisen 67,2. Alhaisin älykkyysosamäärä (45)
oli ruotsinkielisellä, samoin korkein (87). Tämän korkeimman ,älykkyys
osamäärän saanut poika on joutunut apukouluun suurelta osalta per
heen ainaisen muuttamisen johdosta. Apukoulussa ja myöhemmässä
elämässään hän on menestynyt muihin apukoululaisiin verrattuna hyvin
ja on tätä nykyä autokoulunopettajana Helsingissä. (Ao:n apukoulu
opettajalta saatu tieto.) Kaikkien muiden kohdalla on apukouluun
siirto johtunut heikosta kehityksestä ja huonosta menestymisestä nor
maalikoulussa.
Kontrolliryhmässä on ruotsinkielisiä 9,5 % koko määrästä. Vuosina
1939-1945 oli Helsingin kaupungin tilastollisen vuosikirjan mukaan
Helsingin kaupungin kansakoulujen oppilaista 15,2 % ruotsinkielisiä.
Prosenttilukujen erotuksen keskivirhe ei ole merkitsevä 1 (15,2-9,5=
5,7±4,61), joten kontrolliryhmän ruotsinkielisten lukumäärä ei poik
kea merkitsevästi vastaavana aikana Helsingin ruotsinkielisiä kansa
kouluja käyneistä.

14.

Ra u h a n a j a n p a I v e I u s j a s i i n ä m e n e s t y m i n e n

Tutkimusryhmien rauhanajan asepalvelus ilmenee oheisesta taulu
kosta. Mukaan on otettu kaikki palveluksessa olleet miehet. Kontrolli
ryhmässä on lisäksi vielä kolme lykkäyksen saanutta, mutta palveluk
seen hyväksyttyä miestä (ylioppilaita).
1 Laskettu R 1TALAN taulukkojen avulla.
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Taulukko 31 Table
V. 1932 syntyneet. Palvelusaika, sotilasarvot ja koulutus
Subjects born in I932. Length of period of service, rank,
and special training.
1

-

-

EG

Kontrolliryhmä
Yhteensä
Total

1

Sotilasarvo
Rank

1

KeskeyKorpr.
Vänr.
tyi
240 vrk 1 330 vrk
Stm. Lance- l Alik. Sec ond
1
1
days i days ' _H' us
Private corpo -1 Corpo - , /ieuteral I nant
1nterral
' rupted
1
,

Koeryhmä

CG

1

Palvelusaika
Period of service

1
1

1

23

9

4

10

23

2

32

2

12

1

1

1

1

1

33

1

;

32

1
1

6

1

i

44

1

i

3

1

-

2
12
1

1

14

1

AUK
NCO- 1
sc/1001 \

1

1

6
1

Koulutus
Training

--

RUK
Officer
Cadet
Sch ool

4

-

13

6
1

1

6
1

17

i

6

Taulukosta ilmenee, että koeryhmässä neljästä aliupseerikoulun käy
neestä miehestä vain kaksi on ylennetty alikersantiksi. Kumpikin on
käynyt ruotsalaista apukoulua. Kahdesta AUK:n käyneestä, mutta
ylentämättä jätetystä miehestä toinen on suomen- ja toinen' ruotsin
kielinen. Näistä kahdesta alikersantista toinen jäi asevel\r0Jlisuuden
jälkeen palvelukseen palkattuna rajajääkärinä. Kun hän oli palvellut
tasan neljä kuukautta rajajääkärinä, häneltä laukesi vahingossa palve
luksessa ollessa pistooli, ja luoti lävisti oikean kämmenen. Tähän päättyi
asianomaisen palvelus palkattuna. Erosta tuli merkintä >>Vapautunut
palveluksesta>>. Näiden kahden aliupseeriksi ylennetyn miehen apu
koulun opettaja ihmetteli sitä, että miehet ovat käyneet AUK:n, koska
heidän kouluaikaiset suorituksensa eivät viitanneet siihen. 1
Sotien jälkeen palvelleiden miesten palvelustehtäviä (oheinen
taulukko) verrattaessa sodassa olleiden ikäluokkien vastaaviin sijoituk
siin,, voidaan -päätellä seuraavaa. Vuoden 1932 ikäluokassa oli koe
ryhmässä apupalvelusmiehiä 41 % kaikista palveluksessa olleista mie
histä, vanhemmissa ikäluokissa (edellä siv. 31) oli vastaavasti sodassa
mukana olleiden koeryhmässä 52,5 %- Ryhmien välinen ero (52,5-41 =
11,5 ± 10,21) ei ole merkitsevä. Kontrolliryhmissä vanhemmissa ikä
luokissa oli apumiehiä 8,5 % ja v:n 1932 ikäluokassa 6 %1 Apukoulunopettaja Agnes Lindholmin tekijälle antama tieto.
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Taulukko 32 Table
V. 1932 syntyneiden eli sotien jälkeen palvelleiden rauhan ajan
palvelustehtävät
Peace-time service duties of subjects born in I932

A. Miehistöön kuuluvia

.

I Koeryhmä Kontrolli; E G l ryhmä CG

A-miehiä:
Aseseppä
Autonkuljettaja
lt. kk. mies
Kansimies
Keskusradion hoitaja
Kiväärimies
Konepistooli mies
Lentokoneapumekanikko
Panssarivaununajaja
Pikakiväärimies
Puhelinmies
Suuntaaja (korpr. AUK)
Ta.istelulähetti
Tykkimies

B. Apupalvelusmiehiä:
Ajomies
Apupalvelusmies
Keittäjä-keittiömies
Saunanhoitaja
Sot. kodin lähetti
1
Vartiomies

Yhteensä 17
Total

Auxiliary men:
Groom
Auxiliary man
Cook
Sauna-bath tender
Messenger o/ soldier home
Sentinel

1
.4
4
1
1
3

Yhteensä 14
Total

2

-

-

1

1
1
1
1

3

-

2
3

41

14

50

-

I=
2

-

-

41

misioned o//icers:
Supply NCO (Lance corporal) 1
2
Corporal
1Second lieutenant

Yhteensä 3
i 1
Total

%

N

Nl

1
Armourer
3
Driver
Anti-aircra/t machine-gunner 1
1
Deckman
1
W ireless-set tender
4
Ri/leman
1
Machine-pistolman
Assistant aircra/t mechanic 1
Tank driver
1
Light machine gunner
2
Telephonist
1
Gun layer
Runner
Gunner

C. Aliupseereja ja upseereja: NOC's and comHuoltoaliupseeri
Alikersantti
Vänrikki

%

A-men:

2

6

12
6

g

1181
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Palveluksessa olleita yhteensä 34 100 34 100
Total o/ subjects who had been
! 1
in military service
1
1
1

1
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Taulukkoon 33 on otettu mukaan kaikki koeryhmän miehet, mutta
kontrolliryhmästä vain ne, jotka ovat käyneet ainoastaan kansakoulun.
Tällöin saadaan khin neliön, avulla ryhmien välillä tilastollisesti merkit
sevä ero, koeryhni.än ollessa heikompi (p <.Oi). Aikaisemmin saatiin
vanhemmilla ikäluokilla vastaavasti merkitsevä ero; taulukko 9, p < .001

Taulukko 33 Table
V. 1932 syntyneiden palvelustehtävät (Kontrolliryhmässä mukana
vain ne, jotka ovat käyneet ainoastaan kansakoulun)
Type of duties of subjects born ill I932. Controls with more ihan elementary
school background are not included

......

Kontrolliryhmä
Koeryhmä
Yhteensä
C G
EG
Total
Kansakoulu
Apukoulu
Special classes Elementary school

Tehtävä
Type of duty
Aliupseereja
NOC duties
A-m iehen tehtävissä
A-men duties
Apupalvelustehtävissä
Auxiliary service
(B-men) duties
Yhteensä
Total

15.

) ,a
18'

1

1

1

34

}

36

1

15

13

14
1

-

1
1

17

1

1

x 2 =6.80
p<.01

51

PaIveIuskeIpoisuus kutsunnass a
v e l v o 11 i s u u d e n j ä l k e e n

ja

a s e

V. 1932 syntynyt ikäluokka oli kutsunnassa v. 1951. Heidän palve
luskelpoisliutelisa määriteltiin tällöin v:n 1943 LTO:n mukaan. Oheinen
taulukko valaisee ryhmien palveluskelpoisuutta kutsunnassa ja ase
palveluksen jälkeen. Palveluskelpoisuusluokat A I, A II jne. on muun
nettu numeerisiksi arvoiksi kuten edellä siv. 35.

57

Taulukko 34 Table
V. 1932 syntyneet. Palveluskelpoisuus kutsunnassa ja rauhan ajan
palveluksen jälkeen.
Subjects born in r932. Enrolment classification and classificdtiDn
after peace-time service
Palveluskelpoisuus

N

Classification

Kutsunnassa
Enrolment
classification

V. 1955

Kl

Koeryhmä

40

1,43

Kontrolliryhmä

41

1,49

Koeryhmä

------39 1,82

EG
CO

EG

Classification in I955 Kontrolliryhmä
CG

40

p
--� -

M

1,68

ero ei merkitsevä

difference not
significant

-

ero ei merkitsevä

difference not
significant

1

Oheisesta taulukosta selviä�, että rauhan aikana palveluksessa ollei
den kohdalla ei ole eroa ryhmien palveluskelpoisuudessa niin hyvin kut
sunnassa kuin palveluksen jälkeenkään. Edellä on selostettu, että pal
velustehtäviensä puolesta he ryhmittyvät merkitsevästi A- ja B-luokan
miehiin eli asekuntoisiin ja apumiehiin.
16.

R a u h a n a j a n p a I v e I u k s e n p e r u s t e e 11 a s u o
ritettu arvostelu

Asevelvolliset saavat yksikössään arvostelun palveluskelpoisuudestaan seuraavissa palvelussuoritusta osoittavissa seikoissa:
täsmällisyys
ahkeruus
huomiokyky
sotilaallinen kehitys ja
käytös.
Arvostelussa käytetään asteikkoa: hyvä, tyydyttävä, välttävä ja huono"
Sotien jälkeen- palveluksessa olleet ovat saaneet arvostelunsa rauhan
ajan kantahenkilökunnalta (sodissa olleiden kohdalla ei voitu suorittaa
vertailua arvostelun kirjavuuden vuoksi). Koska miehet ovat kaikki
Helsingin sotilaspiiristä, he ovat palvelleet suurimmalta osalta samoissa
1 For explahation, see Table 13.
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joukko-osastoissa, joten arvostelua voitaneen pitää verrattain yhte
näisenä. Vaikka 1 on huomautettu, että arvostelu suoritetaan likimain
rangaistuspäiväkirjan mukaisesti, rohkenee tämän kirjoittaja kuiten
kin esittää että arvostelu s o t i I a a 1 1 i s e s t a k e h i t y k s e s t ä
antaa arvokkaita viitteitä tämän tutkimuksen pääkysymykseen lie
västi vajaamielisten palveluskelpoisuudesta. Taulukossa 35 on laskettu
ryhmien välinen ero, mikä on tilastollisesti merkitsevä (p <.05).
Taulukko 35 Table
V. 1932 syntyneet. Arvostelu sotilaallisesta kehityksestä
Success in military training (as rated by superiors)
1

Tyydyttävä tai
huonompi
Moderate or poor

Hyvä
Good

1

1

� -----

- - --

Koeryhmä
EG
Kontrolliryh111ä
CG
Yhteensä
Total

1
1

Yhteensä 1
Total 1

19

15

34

27

G

33

46

1
1

21

1
1

67

Johtopäätöksenä tästä voidaan sanoa, että vaikka ryhmät palvelus
kelpoisuusluokitukseltaan eivät eroa lainkaan toisistaan, niin on ryh
mien välillä tilastollisesti merkitsevä eroavuus sotilaallisessa kehityk
sessä. Tämä tulos on samansuuntainen kuin edellä todettu ryhmien
eroavuus apupalveluksen suhteen, jolloin koeryhmästä 41 % mie
histä oli rauhan aikana ollut apumiehen tehtävissä.
17.

R i k o 11 i s u u s

Nuorten ikäluokkien rikollisuutta on vaikea arvioida ja verrata
vanhempien ikäluokkien rikollisuuteen, koska havaintoaika jää kovin
lyhyeksi. Taulukossa 36 on kaikki rikoksesta tuomitut sekä· kaikki,
jotka ovat saaneet arestirangaistuksia. Osa arestirangaistuksia saa
neista on tuomittu myös muusta rikoksesta, mutta sitä ei ole taulu
koitu erikseen.
1) A. S., s. 9.
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Taulukko 36 Table
V. 1932 syntyneet. Rikollisuus
Subjects born in I932. Criminality
Kontrolliryhrnä

Koeryhrnä

EG

Tuomittu
Sentenced

::,iviilissä

!11 civilian /ife

Armeijassa
!n army

Siviilissä ja
armeijassa

N
1
1

I-<:eskim. tuomioita

1

N

Sentences per person

4

2,5

1

3

-

C G

- -

...

1

1

4

Keskirn. tuomioita

1

Sentences per person
1,75

-

-

. 1

2

!n civilian Iife and
in army ·

1 Arestirangaistuksia
1

Confinements

10

2,3

4

1,5
1

Arestirangaistukset ovat kaikki luvattoman poistumisen aiheuttamia.
KontrolliryhrJ]än neljästä aresteja saaneestw,kaikki yhtä3 lk opp-ikoulua
käynyttä lukuunottamatta ovat käyneet vain kansakoulun. Koeryh
mässä on arestirangaistuksen aihe, siis luvaton poistuminen, sattunut
keskimäärin 3 _k k 24 p. palvelukseen astumisesta. Kontrolliryhmässä
vastaava aikamäärä on 4 kk 2 p. Ruotsin armeijassa on suoritettu
tutkimus kuriintottumattomista asevelvollisista.
Tutkimus käsitti
152 asevelvollista, jotka 5-6 ensimmäisen palveluskuukauden aikana
oli tuomittu erilaisista rikoksista. Rikkomusfrekvenssin maksimi oli
90-100 palveluspäivän tienoilla. Yleensä rangaistuksen saaneet olivat
Ruotsissa käytettyjen älykkyystestien mukaan älylliseltä tasoltaan
keskimäärin alemmalla tasolla kuin ei-rangaistut. Ne, joiden rikkomus
oli karkaaminen tai poistuminen j aukko-osastosta, olivat älylliseltä
tasoltaan keskimäärin alemmalla tasolla kuin muista rikkomuksista
rangaistut. (ks. edellä s. 45 ja seur.)
1 HUSEN, s. 48.
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YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Suurvaltojen armeijoissa saadut toisen maailmansodan sotakokemuk
set' ovai: os9ittat1eet, että debiilit eivät pysty palvelemaan asekuntoisina
miehinä. Yleensä kaikissa sotaakäyneissä armeijoissa arvioitiin debii
lit ennen toista maailmansotaa palveluskelpoisemmiksi, kuin mitä he
todellisuudessa olivat.
Debiiliaines tulee meillä esiin koulunkäynnin yhteydessä. Älyllisesti
heikkotasoiset siirretään nk. apukouluihin, koska eivät selviydy nor
maalikansakoulun oppimäärästä. Suomessa on apukouluja vain suu
remmilla paikkakunnilla.
On yleisesti tunnettua, että maassamme oli viimeksi käydyissä so
dissa asepalveluksessa debiilejä, siis apukoulutasoisia miehiä. Voidaan
kysyä: Miten tällaiset apukoulutasoiset (debiilit) ovat selviytyneet
asepalveluksessaan? Miten palveluskelpoiseksi apukouluaines on kat
sottava?
Tutkimuksessa on käytetty seuraavia koe- ja kontrolliryhmiä. Koe�
ryhmän muodostavat vv. 1910-19 ja 1932 syntyneet, kutsuntaikäisinä
elossa olleet, Helsingin kaupungin apukoulua käyneet pojat. Kont
rolliryhmä koottiin Helsingin sotilaspiirin kutsuntaluetteloista syste
maattista otantaa noudattaen. Kontrolliryhmään valittiin jokaisesta
ikäluokasta yhtä monta kutsuntaikäisenä elossa olevaa miestä kuin
koeryhmässäkin. Koe- ja kontrolliryhmiin tuli kuulumaan 226 vv.
1910-19 ja 42 v. 1932 syntynyttä miestä eli kaikkiaan tutkimuksen
kohteena oli 536 koe- ja kontrolliryhmän miestä. Koeryhmää koskevat
tiedot on kerätty v. 1949 ja kontrolliryhmän tiedot v. 1955.
Tulokset

A. S o d i s s a 1 9 3 9 - 4 5 m u k a n a o l l e e t i k ä l u o k a t
1. Palveluskelpoisuus kutsunnassa. Ennen v:tta 1935 tarkastettujen
kohdalla (vv. 1910-13 synt.), jolloin ohjeena käytettiin v:n 1923 lää
kärintarkastusohjesääntöä (LTO), oli ryhmien välinen ero tilastollisesti
merkitsevä koeryhmän ollessa heikompi; x2 = 17.25; p <.001. - Vuo
den 1935 jälkeen, jolloin ohjeena kutsunnoissa käytettiin v:n 1935
LTO:ta (vv. 1915-19 synt.), ei ryhmien välillä ollut mitään merkit
sevää eroa.
2. Palveluskelpoisuus sotien (1939--:.45) jälkeen. Kaikki sotien jäl
keiset luokinnat on tehty v. 1943 käytäntöön otetun lääkärintarkastus-

61
ohjesäännön nojalla. Sotien jälkeen koe- ja kontrolliryhmien välillä
oli tilastollisesti merkitsevä ero koeryhmän ollessa heikompi. Vv.
1910-14 synt. t=4.16; p <.01 ja vv. 1915-19 synt. t=3.49; p <.01.
Jos eliminoidaan pois ne tapaukset, joissa haavoittuminen on aiheut
tanut palveluskelpoisuusluokan alentumisen, saadaan samoin tilas
tollisesti merkitsevä ero. Vv. 1910-14 synt. t=4.23; p <.01 ja vv.
1915-19 synt. t =4.08; p<.01.
3. Palveluskelpoisuusluokituksissa (1949) ovat luokitusten perustana
olevat psyykkiset aiheet kasaantuneet koeryhmässä pääasiassa D
Juokan tapauksiin (36 miestä 55:stä) fyysisten aiheitten jakaantuessa
tasaisesti A-, B- ja D-luokkien kesken.
4. Palvelustehtäviensä puolesta erosivat ryhmät tilastollisesti mer
kitsevästi. Ero A-luokkaan kuuluvien asemiesten ja apupalvelusmies
ten välillä oli koeryhmän ja kontrolliryhmään kuuluvien vain kansa
koulua käyneiden välillä x 2= 33.4; p <.001. Koeryhmässä oli enem
män apupalvelusmiehiä.
5. Sotien päättyessä oli koerybmässä 2 alikersanttia ja I kersantti.
Vastaavasti oli kontrolliryhmässä tällöin 29 aliupseeria, 6 sotilasvirka
miestä sekä 24 upseeria.
6. Kunniamerkkejä jaettiin kontrolliryhmälle enemmän. Ero tilas
tollisesti merkitsevä. Ero koeryhmän ja kontrolliryhmään kuuluvien
vain kansakoulua käyneiden välillä oli x 2=7.3; p <.01.
7. Haavoittuneet, kaatuneet ja kuolleet. Haavoittumisen suhteen
eivät erot ole tilastollisesti merkitseviä. Koeryhmässä haavoittui 25
eli 25 % sodassa mukana olleista 101 miehestä. Kontrolliryhmässä
haavoittui 23 eli 15 % sodassa olleista 154 miehestä. Koeryhmässä oli
4 aivoinvalidia, kontrolliryhmässä ei lainkaan. Koeryhmässä kaatui 16,
kontrolliryhmässä 15 miestä. Ero ei ole tilastollisesti merkitsevä. Sen
sijaan koeryhmässä on enemmän kuolleita: x 2 =11.2; p <.001. Huo
mioon otettu kaikki ennen 1.1. 1949 kuolleet, mutta ei kaatuneita.
8. Rikollisuus. Rikoksella tarkoitetaan rikosrekisteriin merkittyä
rikosta', nim. ehdollista tai ehdotonta vapausrangaistusta tahi vähint.
75 päivän sakkorangaistusta. Koeryhmän miehiä on tuomittu rikok
sista enemmän kuin kontrolliryhmän miehiä. Ero tilatollisesti merkit
sevä: x 2 =27.1; p <.001. - Rikollisuuden laadullinen jakaantuminen:
Koeryhmällä on enemmän omaisuus- (x 2=6.86; p <.01), väkijuoma
(x 2=4.16; p <.05) ja nk. >>sotilasrikollisuutta>> (x 2 =12.49; p <.001).
Armeijassa suoritetut rikokset ovat pääasiassa karkaamisia, luvatonta
poistumista ym.
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B. S o t i e n j ä 1 k e e n p a 1 v e I u k s e s s a o 11 u t i k ä 1 u o k k a
9. Palveluskelpoisuusluokituksissa koe- ja kontrolliryhmien välillä
ei ollut eroa kutsunnassa eikä rauhanajan palveluksen (240 ja 330 vrk)
jälkeen.
10. Palvelustehtävät. Koeryhmässä oli vähemmän A-miehiä, mutta
enemmän apupalvelusmiehiä kuin kontrolliryhmässä. Ero tilastollisesti
merkittävä x 2 = 6.80; p <.01. Kontrolliryhmästä mukana vain kansa
koulua käyneet miehet.
11. Esimiesten arvosteleman >>sotilaallisen kehityksensä>> puolesta
koeryhmä oli heikompi. Ero tilastollisesti merkitsevä x 2 = 4.4; p <.05.
12. Vuonna 1932 syntyneiden koeryhmässä on 4 käynyt AUK:n, joista
2 on ylennetty alikersantiksi. Molemmat ovat käyneet ruotsin kielistä
apukoulua. Kontrolliryhmässä on 12 alikersanttia sekä 6 vänrikkiä.
13. Rikollisuus on vaikeasti arvioitavissa nuorten ikäluokkien koh
dalla havaintoajan muo9ostuessa kovin lyhyeksi. Koeryhmässä oli 10,
kontrolliryhmässä 4 arestirangaistusta.
Johtopäätökset
Miten palveluskelpoiseksi apukouluaines on katsottava? Mitä yleisiä
johtopäätöksiä voidaan tämän aineiston nojalla tehdä? Näitä kysy
myksiä tarkasteltaessa on ensiksi selvitettävä, onko Helsingin apu
kouluaines tutkimukseen kuuluvien ikäluokkien kohdalla (vv. 1910-19
ja 1932 synt.) ollut yhtenäistä ja minkälaista on ollut Helsingin apu
kouluaineksen taso mainittuina vuosina maamme muiden paikkakun
tien apukoululaisiin verrattuna.
Asiaa on tarkasteltava lähinnä älykkyystutkimuksen kannalta.
Älykkyyden tutkiminen apukouluun siirron yhteydessä tuli pakolli
seksi Helsingin suomenkielisissä kansakouluissa v. 1936 (ks. s. 11)
sekä useimmilla muilla maamme paikkakunnilla mm. Helsingin ruotsin
kielisissä kansakouluissa vv. 1927-1931. Ensimmäinen Suomen oloi
hin sovellettu ja standardisoitu testistö, Salomaan älykkyystestistö,
julkaistiin v. 1939. Lehtovaaran johdolla Suomen oloihin sovitettu ja
standardisoitu Stanford-Binet-tyyppinen testistö ilmestyi v. 1950:
Vertailkaamme ensiksi Helsingin apukouluikäluokkien tasoa keske
nään. Kaikki vanhemmat ikäluokat (synt. 1910-19) tulivat 16 vuoden
ikään ennen vuotta 1936, joten heitä ei ole lainkaan testattu. Vuonna
1932 syntyneet siirrettiin apukouluun 1940-luvun alussa. Tällöin käy
tettiin Helsingissä Stanford-Binet-testistöä, siis kokeiluluontoista,
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standardisoimatonta testistöä. Tässä yhteydessä on syytä todeta, että
esikokeenluontoisille ja standardisoimattomille älykkyysmittauksille
ei ole voitu eikä voida antaa ratkaisevaa merkitystä lapsen älyllistä
tasoa arvioitaessa. Vasta oloihimme mukautetut ja standardisoidut
menetelmät ovat riittävän käyttökelpoisia apuvälineitä. 1 Myös v. 1932
syntyneiden apukouluun sijoittaminen on tapahtunut Helsingissä pää
asiassa muilla perusteilla kuin älykkyysmittaukseen turvautumalla.
Mäen mukaan vv. 1903-39 Helsingin apukouluja käyneiden >>pääosa
kuitenkin edustaa sitä debiilien tai n.s. rajatapausten tasoa, jolla ole
vien opetus nykyaikaisen käsityksen mukaan on apukoulujen varsinai
nen tehtävä>>.
On vaikeata verrata Helsingin apukoululaisten tasoa maamme mui
den paikkakuntien apukoululaisten tasoon sinä aikana, jolloin ei käy
tetty apuna älykkyystestausta. Tämän tutkimuksen kannalta ja vas
taista käytäntöä ajatellen on syytä todeta, että nykyisin on käytän
nössä yleensä Lehtovaaran sovittama älykkyystestistö, jonka standardi
sointityö on suoritettu etupäässä maamme kasvatusneuvoloissa, siis
samoissa paikoissa, joissa apukoulutestauksetkin suoritetaan.
Tutkimuksemme on osoittanut, että ne apukouluikäluokat, jotka
rauhanajan kutsunnoissa ennen sotia luokiteltiin (LTO 1935) yhtä
palveluskelpoisiksi kuin vastaavat ikäluokkansa, on sotien aikana luoki
teltu uudestaan siten, että ero apukoululaisten ja norm. ikäluokkien
välillä tuli tilastollisesti merkitseväksi apukoululaisten ollessa ratkaise
vasti palveluskelpoisuudeltaan heikompia. On huomattava, että haa
voittumisen aiheuttamat luokitusmuutokset on eliminoitu pois. Sama
tulos tulee esiin sekä palvelustehtävissä, että LTO-luokituksissa.
Sotien jälkeen palvelukseen astuneen ikäluokan (synt. 1932) suhteen
on asianlaita samoin. Heidät on luokiteltu (LTO 1943) rauhan ajan
kutsunnoissa yhtä palveluskelpoisiksi kuin ikäluokkansa yleensä.
Vaikka huomattava osa apukoululaisista on suorittanut oalveluk
sensa apupalvelustehtävissä ja esimiesten heidän >>sotilaallisesta kehi
tyksestään>> antama arvostelu on tilastollisesti merkitsevästi heikompi
ikäluokkaansa verrattuna, siitä huolimatta apukoululaiset on rauhan
ajan palveluksen päättyessä luokiteltu yhtä palveluskelpoisiksi kuin
ikäluokkansa eli melkein kaikki A I miehiksi.
Palveluskelpoisuuden arvioiminen johtaa meidät tarkastelemaan
palveluskelpoisuudesta annettuja määräyksiä sekä niiden sovellutusta.
1 Ks. SALOMAA s. 5 ja Helsingin kaupungin suomenkielisten kansakoulujen
johtokunnan pöytäkirja 21. 1. 1932.

64
V:n 1943 lääkärintarkastusohjesäännön mukaan on kaikki debiilit
määrättävä apupalvelukseen (B I ja B I 1). Kysymyksen painopiste
siirtyykin siis tämän määräyksen soveltamiseen.
Tämäkin tutkimus on osoittanut, että apukouluaineksen palvelus
kelpoisuusluokitusten soveltamisessa on ollut paljon vaikeuksia. Se
että mies on käynyt apukoulua, voisi esiintyä jo jonkinlaisena kritee
riona miehen tulevaa palveluskäyttöä arvioitaessa. Näyttäisi mahdol
liselta käyttää hyväksi kouluaikana apukouluun siirretyistä asevel
vollisista saatuja tietoja, näistä lievästi vaj aamielisistä (debiileistä),
joiden tutkiminen ja luokittelu ilman erikoiskoulutusta saanutta hen
kilöstöä ·on osoittautunut vaikeaksi.
SUMMARY AND CONCLUSIONS
Army experirnces of World War 11 indicated that retarded persons
were unfit for frontline service. The not too severely retarded persons
had been regarded, as a rule, as more fit for service than they proved
in actual fact to be.
Since the beginning of the tv, entieth century ( 1901) special teaching
has been given in Finland to children who, because of their mental
subnormality, have been unable to follow ordinary class teaching. At
present this special teaching includes ali children with an I Q between
ca. 60 and 80.
In the Finnish arrned forces mental subnormality has been considered
to reduce or handicap the fitness for service so that mildly subnormal
men (IQ: 60-80) are directed to auxiliary service, while imbeciles and
idiots (IQ: less than ca. 60) are freed from the service entirely.
Ali men with an IQ higher than ca. 80, on the other hand, have been
considered fit for active service.
The army authorities, when classifying the men, have not had at
their dispo$al any information as to whether a man entering service
has attended a nonmil class at schuol or been transferred to a special
class. The aim of the present study has been to find out how mentally
subnormal men - using trånsference to a special class as criterion have managed in the wars of 1939-40 and 1941-45; normally intelli
gent men of the same age being used as controls. The research was
begun in 1949. At that time it was no longer possible to get in touch
with the men in question. The study is, consequently, based on avai
lable documents and records.
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The study has been limited to men who went to school in Helsinki,
the capital of the country. The experimental group consisted of 226
men, born in 1910-1919 and 42 men, born in 1932, who, because of
their poor school success, had been transferred to special classes. For
each age-level in the experimental group a control group of the same
age and size, consisting of men with a normal school success, was ran
domly selected from the available enrolment lists. The total number
of subjects was 536 (see Tables 3, 4 and 30). 1
Results
A. S u b j e c t s w h o p a r t i c i p a t e d i n t h e w a r s o f
I 9 3 9-4 5
I. Classification with respect to fitness for service.
(a) At enrolment.
The difference between the experimental and control groups with
respect to the enrolment classification according to the I 923 MER
regulations2 (subjects born in 1910-13) is statistically highly signifi
cant (Table 14; p <.001). There is, on the other hand, no difference
between those subjects in the experimental and control groups who
were classified according to the new MER-regulations of 1935 (i.e.,
subjects born in 1915-19); see Table 15.
(b) After wars.
The classification of all men in the armed forces at the end of the war,
carried out in accordance with the MER of I 943, may be considered
the best indicator of the >>true>> fitness for service. In this classification,
there was a statistically significant difference in favour of the control
group; see Table 13 (men born in 1910-14, p<.01; men born in 1915-19,
p<.01). Even. if we leave out of account all cases in which changes in
the classification were due to wounds, the significance level of the differ
ences remains unaltered (Table I 8; see also Table I 6).
An analysis of the classification of men in the experimental groups
indicates that those classified primarily on the basis of their >>mental
capacity>> were frequently assigned to Class D 3 (36 out of 55 cases),
while those classified primarily on the basis of their physical fitness are
evenly distributed among classes A, B and D (Table I 9).
1 A list of tables is presented on p. 4.
2 MER = Medical Examination Regulations.
8 See Table I.
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2. With regard to service duties, there was a statistically significant
difference between the groups. If we consider subjects with only an
elementary school background, the distribution of the subjects in the
experimental and control groups between Class A (frontline service
duties) and Class B (auxiliary service duties) is highly significant
(Table 9; p < .001 ).
3. By lhe end of the wars, the experimental group contained 2
corporals and I sergeant, while the control group contained 29 non
commisioned officers, 6 military officials and 24 commissioned officers.
(Table 7)
4. The number of decorations was higher in the control group.
The difference between the experimental group and the controls with
only an elementary school background was significant. (Table 12;
p <.01) See also Tables 10 and 11.
5. Wounds, death in armed combat, and other deaths. Regarding
the wounded the differences were not significant. 25 men, i.e., 25 per
cent of the IOI members of the experimental group who participated
in the war, were wounded. The corresponding figure in the control
group was 23, i.e., 15 per cent of the 154 men who participated in the
war. The experimental group contained 4 brain invalids, whereas
there were no brain invalids among the controls (Table 17). The number
of deaths in armed combat was 16 and 15 in the experimental and
control group, respectively, the difference being not statistically signif
icant (table 23). On the other hand, the number of other deaths
(prior to Jan. !, I 949) is greater in the experimental group (Table 22;
p<.001).
6. Criminality. Reference is made here to crimes entered in the
criminal register, i. e., to subjects sentenced to imprisonment or put
on probation or heavily fined. The number of sentenced subjects is
greater in the experimental than in the control group. The difference
is highly significant (Table 24; p <.001).
An investigation into the type of crimes committed indicated that
subjects in the experimental group committed more crimes against
property (p < .0 I) and against law pertaining to alcohol (p <.05), and also
more >>Soldiers' crimes>> such as desertion, absence without leave, etc.
(p <.001); see Table 27, anrl Tables 2n, 28 and 2�.
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B.

Subje c t s e n r o 11 e d a f t e I t h e w a r s. (Bo r n i n I 9 3 2)

7. In the classification with respect to fitness for service no differ
ence was found between the groups at enrolment or after a peace time
service lasting 240 or 330 days (Table 34).
8. Service duties. The experimental group contained less A-men
(men· fit for frontline service) and more auxiliary-service men than
did the control group. The difference is statistically significant (Table
33; p <.01) in spite of the fact that in the control group no men with
more than elementary school background were taken into consideration
in this comparison. See also Table 32.
9. As rated by the superiors, the experimental group showed less
progress during the military training (Table 35; p <.05).
10. Four men in the experimental group completed the school for
N. 0. C. candidates, two of them being promoted to the rank of corporal.
Among the controls, there were 12 corporals and 6 second lieutenants
(Table 31).
Conclusions

The results of the present study seem to warrant the following
conclusions:
I. The present Finnish regulations of 1935 and I 943 concerning
classification of men with respect to fitness for service are found to be
rather unsatisfactory (and also less satisfactory than the earlier, more
general regulations of 1923) when applied to men transferred to special
classes for mentally subnormal children at school. While no difference
existed between the experimental and control groups in the pre-war
classification (1935-1939), a considerable readjustment of the classi
fication had to be carried out during the war, such that in the final
post-war classification there was a highly significant difference between
the two groups. (The proportion of cases reclassified because of wounds
or other casualties was almost equal in both groups.)
2. The same is found to be true with respect to post-war enrolment
classification. Thus there is no difference between experimental and
control groups in the enrolment classification in 1951, nor in the classi
fication of the same men 8 -11 months later on the completion of mili
tary training, in spite of the fact that (a) 42 % of the experimental group
and only 6 % of the control group were transferred to auxiliary service
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duties during the training period - which in itself should lead to a
readjustment of the classification standards - and (b) the difference
between the groups with respect to success and >>development» during
the training periods was statistically significant.
3. A considerable reduction of the error of classification, war-time
success being used as the criterion for >>correct classification», would be
possible simply by directing those who have attended special class
teaching at school to auxiliary service already at the enrolment.

Liite 1.

Syyslukukaudella 1955 oli apukoululaisia seuraavasti:
A. Kaupungit
Poikia Tyttöjä Yhteensä
Helsinki

s

Hämeenlinna
Joensuu
Jyväskylä
Kajaani
Kemi
Kokkola
Kotka
Kuopio
Lahti
Lappeenranta
Mikkeli
Oulu
Pori
Porvoo

s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

))

R

R

Rauma
Savonlinna
Tampere
Turku

s
s
s
s

Vaasa

s

Yhteensä

R

R

334
83
48
24
41
14
31
9
12
64
12
15
67
68
18
10
14
21
106
58
2
22
22

202
67
28
15
17
i4
29
4
8
21
18
11
12
34
45
6
5
6
17
59
44
6
14
7

1138

689

43

536
150
76
39
58.
28
60
13
20
85
61
23
27
101
113
24
15
20
38
165
102
8
36
29
1827
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Liite 12.

B. Kauppalat ja maalaiskunnat 1
Espoo

.

i.

!

Helsingin mlk
Hyvinkää
Imatra
Karhula
Karjaa
Karkkila
Kerava
Lauritsala
. Lohja
Parainen:
· Pieksämäki
Porvoo mlk
Riihimäki
, Salo

1

s

R

s
s
s
s

R

s
s
s
s

R

s
s

R

s
s

49

15
32
46
78
13
13
18
22
30
38
6
14
.16
9

46

9

454

Yh t e e n s ä:
Kaupungit
Maaseutu

1827
454

Koko maassa yhteensä

2281

1 Kauppaloiden ja 111aalaiskuntien ilmoituksissa ei ole eritelty poikia ja tyttöjä
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Liite 2.

Lähetettävä kansakoulujen kansliaan
Helsingissä, ____ p. _

_

_ kuuta 19__

_________________ koulusta _ _ _
__ luokalta.
Opettaja
Erittäisluokalle henkisesti myöhästyneitä oppilaita varten ehdotetaan otetta
vaksi
oppilas ________________________
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Syntymäaika ja -vuosi
Vanhempain (holhoojan) nimi ja sääty
Asunto
Kauanko oppilas on koulua käynyt ja millä luokilla
Onko otaksuttava lapsen tilan aiheutuvan:
a) lahjattomuudesta?
b) haluttomuudesta?
c) ruumiillisesta heikkoudesta?
Jos lapsi on sairaaloinen, mitä se sairastaa (heikko näkö tahi kuulo, vuotavat
korvat jne)
Käytös
Ahkeruus, järjestys ja tarkkaavaisuus
Puhekyky
Lukutaito
Kirjoitustaito
Luvunlaskutaito
Ovatko vanhemmat suostuneet lapsen muuttamiseen erittäisluokalle?
Mahdollisesti sattuvia lisäyksiä ja muistutuksia:

Tarkastajan lausunto
Oppilas otettiin erittäisluokalle __

p. ______

Erittäisluokan opettajan lausunto oppilaasta

· Opettaja
Eroaa erittäisluokalta __ p. __ _ _

_ k�11'.tta 19 __

-----"'----------------- kouluun.
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N:o ___ _

Henkilötietoja
Suomenkielinen Apukoulu
Oppilaan nimi:
Syntynyt _____

____ssa _

_ p. _____

_kuuta 191 __

Vanhemmat:
Ennen käynyt

_

___ _ _ _ _ _ ____ _ _ _ _ _ _ koulua

Otettu apukouluun __ p. ______kuuta 191 _
Eronnut apukoulusta __ p. _

_

____ kuuta 191 __
1.

A. Vanhemmat ynnä läheiset veriheimolaiset.

a)
b)
c)
d)
e)

terveydentila ......................................................
henkinen elämä ....................................................
siveellinen elämä ..................................................
suhde väkijuomiin
.............. , ...............................
muita tärkeitä asianhaaroja ..........................................

B. Sisarukset samoista vanhemmista

a)
b)
c)
d)
e)

sisarusten luku ja nimet ............................................
oppilas .......... järjestyksessä.
kuolleina syntyneitä sisaruksia ...................................... .
kuolleita sisaruksia ...., kuoleman syynä ............................
elävien sisarusten terveydentila ......................................
C. Äidin terveydentila (ruumiillinen ja psykillinen) kysymyksessä olevaa lasta kan
taessä sekä lapsen syntymisen aikana.
II.
Oppilas ennen apukÖtilutin. tuloansa.

a) hänen ravintonsa ensimäisellä ikävuodella ............................
b) oppilas oppii käymään .. .... .. iässä.
c) oppi puhumaan .... vuoden iässä.
d) loukannut itseään, erittäin päätään ..............•...................
e) ruumiin vikoja ....................................................
f) sai�astanu\ s�uraa�ia tauteja ........................................
g) mmstutuks1a: ......................................................
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111.

Oppilas tullessaan apukouluun.

a) yleinen terveydentila ................................................
b) puhelatija (puhehäiriöitä ynnä nilden syyt) ..........................
c) henkisiä kykyjä ja puutteellisuuksia ................................. .
d) luonne ja mielenlaatu ..............................................
e) tietoja ja taitoja ..................................................
f) käytös ............................................................
g) muistutuksia: ......................................................
IV.

Oppilas erotessaan apukoulusta.

A. a) yleinen terveydentila ............................................... .
b) aistimien tila
....................................................
c) puhelahja (puhehäiriöitä) ..........................................
d) henkisiä kykyjä ja puutteellisuuksia ............................... .
e) luonne ja mielenlaatu ..............................................
f) muistutuksia:
.........................· ............................
B. a) käytös: ...........................................................
b) lukutaito: ..........................................................
c) kirjoitustaito: .........................................•............
d) laskutaito: ........................................................
e) ajatusten lausuminen suullisesti: ...................•...•.........;. , ..
kirjallisesti: ..................................
f)
g) taitavuus käsitöissä: ............................................... .
h) muita taitoja: ....................................................
i) muistutuksia: ......................................................
C. a) oletettava ansaitsemiskyky: ..........·............................... .
b) muistutuksia: .. .. .... ........ .. .... . ... .. .... .............•

Opettaja.

Kansakoululääkäri.
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Liite 4.

Vv. 1910-1919 syntyneiden palveluskelpoisuus
Kutsunnassa

1
Ikäryhmä I (s. 1910-14)\
Koeryhmä
N = 80
Kontr.ryhmä N= 88
Helsingin sotilaspiiril)
Koko maa 1)

B II 1
A 1-B I
(Hyväks.) (Nv II) ;

Ikäryhmä II (s.1915-19)1
Koeryhmä
N= '.83
Kontr.ryhmä N= 97
Helsingin sotilaspiiril)
Koko maa l )
1

%

46
78,5
73
82

Sotaväen terveys vv. 1928-1938.

%

24
18
15
17

1
1
1
1

D

1

A 1-B II

%

%

30
3, 5

46
68

1?

1955

1

1

1
12 i
1
1, 5
2

1

49.
74

1

1

i
1

1

1

i

1

B II
(Nv II)

D

%

%

24
27

30

15
20

5

36
1

6
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L iite 5.

Vv. 1910-1919 synt. apukoululaisten (koeryhmä) rikollisuuden
laadullinen jakaantuminen

1

1

1

1.

1.

i

2.

1

3.

1
1--z- --5.
1

Omaisuusrikokset:

Näpistäminen ja jatkettu näpistäminen
Ensikert. ja ensikert. jatk. varkaus
Törkeä, jatk. törkeä varkaus, murto
Varkaus rikoksen uusijana
Törkeä v.arkaus ja_Brnrto rikoks. uusijana
Kavallus ja jatk. kavallus
Petos ja jatk. petos
Varastetun tavaran kätkeminen
Ryöstö
Löytötavaran anastam.
2.

v ain f Siv. +��1 Vain
.
1
s1v. 1 siv. 1 arm. arm. Yhteensä

11
7
15
8
1
2
10
2

3
6

2
2

1

Väkivaltarikokset:

- !

Törkeä pahoinpitely
i Törkeätä lievempi pahoinpitely
Lievä pahoinpitely
Virkamiehen väkivalt. vastustaminen
Kotirauhan rikkominen

-

1

1

16

1
1
1

-

1

2
1

1

-

-

Siirto

-

-

1

1

1

36

1

64

-

1

7

1
2

-

-

3

3
1

1

-

1

.. 12

-

-

1

1

4
4

1

-

28
8
20
15

-

-

-

3

1

-

1
2

3. Muut rikoslakia vast. tehdyt rikokset:

Määräys yleisiin töihin
Valtiopetoksen valmist.
Väärä vala
Asiakirjan väärennys
M-ajoneuvon ajaminen juopuneena

1

1

1

1

1

1
1

-

1
1
2

5

1

3

1

112

76
1

Siirto

1.

1

2.

1
1
1

3.

1

4.

i

1

5.

36

64

7

7

6
1
2

8
2
4

-

-

14
3
6

-

-

5

-

3
1
2

1

8
1
3

-

-

3

-

3

112

4. Väkijuomalakia vast. tehdyt rikokset:

Väkijuomien n,y,ynti
)}
hallussapito
)}
kuljetus
5. >>Sotilasrikokset,>:

Karkaaminen (ennen sotia)
Luvaton poistuminen (ennen sotia)
Karkaaminen (sotien aikana)
Karkaaminen pidätettynä, vartijan huostasta tai laitoksesta
Loman ylitys ja palv. saapumatta jääminen (ennen sotia)
Sotien aikainen loman ylitys ym.
- ei työpalveluun
- j. osastosta poistum.
- j.osastoon palaamat.
- palv. saapumatta jääminen
- karkausluontoinen loman ylitys
Sotapelkuruus
Esimiehen käskyn täyttämättä jättäminen
Esimiehen käskyn väkivaltainen vastust.
Velvollisuuden laiminlyönti
Luvaton poistum. vartiopaikalta
Sotakuuliaisuuden rikkominen

-

-

-

-

-

2
5

2
27

-

-

1
1

-

-..

2
2
1

-

-

3
1

-

3
3
1
1
3
1

78

47

21

-

45

-

-

22

-

1

1

1

191
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Liite 6.
Esimerkkejä
AI
Esim. 1.
1916
Siv.:ssä
Tuli apukouluun 1930 (14 vuotiaana). Käynyt apukoulun läpi.
Apukouluun siirrettäessä: >>verrattain tav. tuijottaa usein eteensä, vajoo
apaattisuuteen, toisinaan taas kekseliäs. Luki sujuvasti, oikeinkirjoi
tus hyvä, laskutaito tyydyttävä (3 laskutapaa), kammoo veistoa. Ei ole
halua juuri muuhun kuin kuljeskeluun.>> Älykkyyso�amäärä apukoulussa
ollessaan 58.
Tri Nikulan antamassa lääkärintodistuksessa 5. 12. 29 mm. >>pidet
tävä todennäköisenä, että hän on jo myötäsynnynnäisesti rappeutunut
saii;asmielinen yksilö>> ... >>ja on koulunkäynti vielä omiaan viittaamaan
siihen, että hän on lievästi vähämielinenkim>.
Lähetetty Haagan pinnarityömaalle 1946.

s.

Arm.:ssa
Kutsunnassa 1936 A 1. 1937 oli palveluksessa 23 p., jonka jälkeen
vapautettiin. Kutsunnassa 1938 C 67.
Rangaistu armeijassa 7 ja siviilissä 2 kertaa. Ollut kaikkiaan palveluksessa n. 3 v. Palveluskelpoisuusluokitus tutkimushetkellä AI.
Esim. 2.
S. 1918
Siv.:ssä
Apukouluun 1926. Tällöin laskutaito välttävä. Tunsi joitakin kir
jaimia. Apukoul,uaikana ilmeni yhä enemmän psykopaattisia piirteitä.
Erosi apukoulusta 3 vuoden kuluttua. Tällöin lukeminen, kirjoitus ja
laskento huonoa.Ollut Nikkilässä 1945 2 viikkoa Dgn. Debiili. Steriloitu
1946.
Arm:ssa
Kutsunnassa 1938 AI. Asevelvollisuus 1940-42. Kaikkiaan palve1uksessa yhteensä 4 v. 9 kk. Tehtävä tykkimies (suuntaaja). Jäi vihol
lisen puolelle 7. 3. 1940. Rangaistu armeijassa esimiehen pahoinpite
lystä.
Palveluskelpoisuusluokitus tutkimushetkellä A I.
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Esim. 3.

s.

A II

1914

Siv.:ssä
Tuli apukouluun 1922, jonka käynyt läpi. Apukouluun siirron
aiheutti >>huono muisti>> ja heikko ymmärryskyky. >>Laskenta heikko>>.
Lukee jokseenkin selvästi, mutta hyvin hitaasti.
Arm.:ssa
Kutsunnassa 1934 E ja 1937 C 9 a. Palveluksessa sodan aikana
yhteensä 1 v. 4 kk. 26 pv. Tehtävä kiväärimies.
Sairaskertomuksessa 15. 9. 1941 ehdotetaan D-luokkaan LTO 64 a
ja 10 a, huomautetaan, että >>mies on tullut vapaaehtoisena palvelukseen
1.9. 8. 1941 jälkeen. Hän selittää, että tämä tapahtui kokonaan ereh
dyksestä. Pyrkii kaikin tavoin pois, vaikuttaa haluttomalta, epäluo
tettavalta jopa suorastaan valehtelevalta. Kaiken tämän perusteella
en katso olevan syytä lähettää häntä sotasairaalaan, vaan ehdotan koko
naan vapautettavaksi, jolloin · mies voi itse hoitaa keuhkotautiaan
siviilissä.>>
Palveluskelpoisuusluokitus tutkimushetkellä A 11 63 b.
Esim. 4.
1914.
Siv.:ssä
Tullut apukouluun 1923. Aiheena siirtoon se, tttä oli >>hitaasti
kehittynyt>>. Osasi tällöin kirjaimet. Kävi apukolun läpi.
Ann.:ssa
Kutsunnassa 1934 A I. Asevelvollisuus RT:ssä 1935-36. Oli
mukana talvisodassa ja jatkosodassa. Suurimman osan ajomiehenä.
Koko palvelusaika yhteensä 4 v. 9 kk. 26 pv.
Haavoittunut 3. 12. 41 Suurlahdessa. Vuodelta 1936 merkintä
Neurasthenia? Palveluskelpoisuusluokka tutkimushetkellä A 11 80 c.

s.

Esim. 5.
S. 1915
Siv.:ssä
Tuli apukouluun 1923, jonka käynyt läpi. Hänen kehitystasostaan
apukouluun siirryttäessä on maininta, että >>käsittää yksinkertaisia kysy�
myksiä. Tuntee muutamia kirjaimia, osaa laskea 10:een. >>
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Arm.:ssa
Kutsunnassa 1935 A I. Asevelvollisuus RT:ssä 1938. Osallistu
nut molempiin sotiin pääasiassa ajomiehenä. Koko palvelusaika 4 v.
3 kk.
Ollut mm. 32 SotaS:ssa 30. 12. 41-11. 2. 42, LTO BII 37. (Const.
psychopathica, neurosis gravis). Loukkaantui 27. 6. 44 Äyräpäässä.
Sotilaallinen kehitys arvosteltu tyydyttäväksi.
Pat veluskelpoisuusluokitus tutkimushetkellä A II 40 e.
Esim. 6.
1916
Siv.:ssä
Tuli apukouluun 1925 ja erosi sieltä perheen muuttaessa pois Helsin
gistä. Apukouluun siirrettäessä >>luku-, kirjoitus ja luvunlaskutaito
huono>>.

s.

Arm.:ssa
Kutsunnassa 1936 A I. Asevelvollisuus 1937-38. Vahingon
laukaus 11. 2. 40. Haavoittui 14. 9. 41. Karkasi 26. 9. 41 ja 15. l . 42.
Rangaistu armeijassa 4 kertaa ja kerran siviilissä (ryöstö, vark.).
Koko palvelusaika 3 v. 10 kk. Palveluskelpoisuusluokitus tutkimus
hetkellä A II 70.

BI
Esim. 7.
S. 1914
Siv.:ssä
Tullut apukouluun 1922, jonka käynyt läpi. Siirrun aihe oli seuraava:
>>Tuntee kirjaimia ja osaa joitakuita kirjoittaa. Tajuaa hyvin hitaasti».
Edellisessä koulussa ei ollut puhunut eikä koskaan vastannut kysyt
täessä. Selittää asioita katkonaisesti. Lausuu vokaalit ja konsonantit
erikseen, mutta yhdessä epäselvästi. Huonokuuloinen.>>
Arm.:ssa
Kutsunnassa 1934 C 50, 35. Oli palveluksessa 1944 yht. 5 kk. 12 p.
Kantakortissa merkintä: Käsityskyky heikko.
Palveluskelpoisuusluokitus tutkimushetkellä BI 35, 50.
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Esim. 8.

s. 1916

Siv.:ssä
Tuli apukouluun 1929, jolloin hän >>luki ja kirjoitti hyvin, mutta
laski hitaasti ja virheellisesti. >> Kävi apukoulun läpi.
Arm.:ssa
Kutsunnassa 1937 A II 56 b. Asevelvollisuus RT:ssä I 938-39.
RT:n sairaskertomuksessa: 27. 11. 38 lähtien ollut uneton aamuyöt.
30. 11. klo 14.00 harjoituksissa (>>lataa ja varmista>>) tunsi maan heilu
van ja >>alkoi värisyttää>> ... >>Vaikuttaa hermostuneelta ja ikäänkuin
debiililtä. 3. 12. Kun oireet hävinneet ja vointi parempi, lähetettiin
sairaalasta pois. vp 3. >>
9. 12. 38 lähetettiin Suomenlinnasta Tilkkaan. >>Palveluksessa täällä
ollut huonovointinen, pyörtynyt useampia kertoja, kaatuillut yms.
Kalpean ja huonon näköinen, vaikea käsittää harjoituksia. Kertoo
olleensa ennen tuloa tänne kolmen lääkärin luona. Lähetetään HSS:n
sisä- ja mielis.osastolle tarkastusta varten. Diagnoosi: Neurosis cordi?
Debilitas? Sivilissä työssä taidetakomossa, ollut usein poissa ilmoitta
mansa sairauden vuoksi. - Liikkeen johtaja ilmoittanut kysyttäessä
puhelimella. Aggravoi ilmeisesti osaa vaivoistaan, ymmärtäen ne liian
suuriksi.>> Poistettiin Tiikasta 22. 12. 38. Dgn. Neurasthenia. Debilitas
levis. Taudin kulku: Tutkittava älyltään >>fysiolog. tyhmyyden ja debi
liteetin rajamailta>>. Neurasthenisia vaivoja. Läh. sairaalasta 22. 12.
38 j.os. ennallaan. Ehd. sovell. 35 B II tai ellei menesty palv. C 35.
Ehdotettu 24. 12. apupalvelukseen LTO 35 B II.
Uudestaan RT:n sairaalassa 28. I 2. 38-11. 1. 39 vp 3. >>Nyt taas
valittaa huimausta ja pyörrytystä istuessaankin)>>.
35 SotaS. 16. 12. 43-17. 1. 44 Dgn. Neurasthenia, psychasthenia.
B I 35 c 1, 35 c 2 ennen sairastumista B I 35.
Koko palvelusaika 5 v. · I kk. , Palveluskelpoisuusluokitus tutkimus
hetkellä B 1 35 c 1, 35 c 2.
B II
Esim. 9.
Synt. 1913
Siv.:ssä
1925 apukouluun tullessaan ei osannut laskea juuri lainkaan. Tunsi
joitakin kirjaimia. Syksyllä 1926 mielenhäiriö ja joutui Lapinlahden
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sairaalaan. Tällöin koulunkäynti keskeytyi. Nikkilässä 1926-27.
Helsingin kaupungin sielullisesti sairaitten huoltotoimiston kortistossa
1934-39. Diagnoosi: Nikkilä imbesilli ja epilepsia, Kansaneläke
laitos psykoosi ja 1939 työkyky 1/3.
Arm.:ssa
Kutsunnassa 1933 hyväksytty palvelukseen. Oli 1934 palveluk
sessa 177 p., jonka jälkeen luokitus C 35. Tuli joulukuussa 1939
vapaaehtoisena palvelukseen. Saapui myös 1942 vapaaehtoisena
palvelukseen, jolta ajalta merkintä kantakortissa: >>Tekee omituisen
vaikutuksen, haluaa vapaaehtoisena palvelukseen. Psychopathia gravis
(Psychosis?)>>
Koko palvelusaika 9 kk. 13 p. Tehtävä ajomies. Palveluskelpoisuusluokitus tutkimushetke!Jä B II 35 a.
Esim. 10.
S. 1913
Siv.:ssä
Tuli apukouluun 1922. Osasi tällöin lukea ja kirjoittaa, mutta >>ei
luokan kuullen vastaa minkäänlaisiin kysymyksiin.>> Ansaitsemiskyky
apukoulusta päästessä (käynyt apukoulun) epätietoista >>hermostunei
suuden takia>>.
Akseli Nikulan tod. 7. 10. 43. >>Täten todistan, että olen hoitanut
N. N:ää vuosina 1930 ja 1933 (epäselvä sana) constitutio psycho
pathia f. schizoidea; imbecillitas (rakenteellinen schizoidinen psyko
paatti, vähämielinen).>>
Lapsihalvau_s 1926? (vas. käsi halv.) Koulun jälkeen yli 10 v. ei
mitään tointa. Sitten joitakin vuosia isän apumiehenä autossa.
Arm.:ssa
Kutsunnassa 1933 A 13. Palveluskelpoisuus 22. 1. 42 B I ja 30. 9.
43 A II 35 c 2 sekä 9. 10. 43 13 II 35b 2.
>>Sanoo tulleensa siirretyksi apukouluun ujouden takia ja kä_vi sen
läpi luokalle jäämättä. Viimeksi ollut työssä Arabian tehtaalla vuoden.
Kyseessä voi debilitas, ei imbecillitas, koska selviytynyt läpi apukoulun.
9. 10. 43 E. Jokivartio, lääk.maj. >>
Palvellut Helsingin ls. komppaniassa, koulutuskeskuksessa, JR 37:ssä
sekä Er. P 30:ssä yhteensä 2 v. 26 p. Tehtävä JR 37:ssä vartiomies.
Arvostelu: täsmällisyys ja ahkeruus tyyd., huomiokyky ja sotilaallinen
kehitys huono, käytös hyvä.
Palveluskelpoisuusluokitus tutkimushetkellä B II a, 35b.
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Esim. l l.
s. 1914.
Siv.:ssä
Tuli apukouluun 1921. Kävi apukoulua 2 1/z vuotta, jonka jälkeen
siirtyi koulukotiin. (Tavola, Ryttylä).
Nikkilässä 1937-38 ja 1938-43. Kunnalliskodissa 1945-. Diag
noosi: Nikkilä imbesilli, Kansaneläkelaitos oligofrenia, Sielullisesti
sairaiden vastaanottoasema debiili, Sielullisesti sairaiden huoltotoi
misto imbesilli ja enuresis?. Kansaneläkelaitos: työkyky 1939, 0.
Arm.:ssa
Kutsunnassa 1934 C 35. Asevelvollisuus 1943-44 350 p. Tehtävä
apupalvelua. Käytös hyvä.
Lähetetty kenttäsairaalaan lähetekirjelmällä: >>N. N. s. 1914, on
palvellut 4918/1:ssä noin kolme kuukautta eikä tänä aikana ole kyen
nyt kunnollisesti suorittamaan minkäänlaisia hänelle annettuja tehtä
viä. Hänen henkinen terveytensä on mielestäni liian heikko rintama
palvelukseen. Luutn. N. N.>>
25 SotaS.:ssa 12. 4.-7. 6. 1944. Dgn. Debiili. Hoito: Lepo+ tut
kimukset. >>Yhteenveto: Pot. kasvanut lastenkodissa koska vanhem
mat eivät ole huolehtineet hänestä. Myöhemmin etupäässä äitinsä
luona, ei liene ollut aina vak. työpaikkaa, V. 1938 ja 1943 pot. ollut
Nikkilän sairaalassa (tri S. Rönnholmin mukaan ollut Nikkilän sairaa
lassa 24. 10. 1938 -26. 8. 1943 välisen ajan) d1agnoosillaImbecillitas.
Nyt läh. tutkimusta varten. Sairaalassa pot. todettu olevan hieman lap
sellinen ja eräissä suhteissa hieman omituinen. Älykkyysindeksi (Les
kinen) 65, mikä vastaa keskitasoa. Kuitenkin anamneesin ja muiden
tutk. perusteella pot. voidaan pitää debiilinä henkilönä, minkä vuoksi
ehdotan hänet siirrettäväksi luokkaa B II LTO 35 a perusteella. Pa
rasta sijoittaa työjoukkoihin.>>
Palveluskelpoisuusluokka tutkimushetkellä B II 35 a,
Esim. 12.
S. 1914.
Siv.:ssä
Apukouluun 1923, jonka käynyl läpi. Apukouluun lullessa ei osan
nut lausua kaikkia vokaaleja oikein, oli >>hitaasti kehittynyt>>, >>osasi
jonkun kirjaimen>>. Apukoulusta merkintä: >>Oppilaalla omituisia fan
ta<;ioja. Kun näkee valkolakkisia ylioppilaita, sanoo tahtovansa oppia
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saadakseen samanlaisen lakin. Toisinaan taas sanoo tahtovansa tulla
'Porvoon piispaksi'.>> Toiminut kärrylähettinä Kauppalehdessä.
Arm.:ssa
Kutsunnassa 1934 A 1. Asevelvollisuus SVK:ssa 1935-36. Syksyilä
1939 palveluksessa 26 p., jonka jälkeen vapautettu toist. Palvelukseen
uudelleen 20. 1. 40, 25. 6. 40 ja 29. 12. 43-7. 6. 44. Koko palvelusaika
yhteensä 1 v. 11 kk. 6 p.
N. N. joutui 29. 12. 43 Jv. koulutuskeskukseen. 12. J. 1944 lähetti
komppanian päällikkö hänet lääkärin luo ja kirjoitti kirjelmässään mm.
>>Ehdotan, että N. N. lähetettäisiin johonkin hermo- ja mielitauti
sairaalaan mielialatutkimusta varten, sillä olen todennut noin parin
viikon aikana hänessä käytösaiheisia omituisuuksia. Hänen ryhmän
ja joukkueenjohtajansa vahvistavat asian. N. N. on sotilaalliselta kehi
tykseltään miltei nolla. Hän ei muista eikä käsitä juuri mitään. Tajun
tansa heikkouden vuoksi on hän jot1tunut toisinaan komppanian hmit
ten miesten silmätikuksi, ollen niin yksinkertainen, ettei edes ymmärrä
itse korjata asiaa. Oheellisena liitän N. N:n itsensä kirjoittaman kir
jeen lääkärille. Kirje on omiaan todistamaan, että kaikki ei ole aivan
niin kuin olla pitää. >>
N. N:n kirje
· »Terveytenilaita.
On pässä reumatismia ja se tuntu siellä usein toisinan hyvinkin ko
vasti ja on heiko hermosto oleman missän ettu rintamalla kun sen ei
olle normalli se toisinan poike normalista pois ollen ollut jo pienestä
sakka kovan kohtalon allainen ja ollen menetänyt järkeni melkein
kaikki ja jos sine joutun niin siellä tulle hulluksi on asija niin että jos
sattu hermosto siellä pettämän niin sillon voi käyttä hyvin ikävija
asijoita tahpatua. Äitini on ollut mielisairas 22 vu9tta ja on paran
tamaton Äiti on nikkilässä on monta ja moni sanonut minua hulluksi
kun järki ei ritä pässä toisinan ollenkan. Ja verikän ei olle puhtasta
on ilmentynyt kovija pistosija jopa niinkin kovasti pistä että ei pässe
väliin paikasta pois vähän aikan ja siten. On yöllä ilnenyt suonen vetoa
pätä pyörytä ja heikota ja on yöllä tullut virtsa alle petin minua on
pari kerta vikkosa kohtanut ranpi ollen usein yöllä ihantietämätön
sänkysä pytän että saisin olla rauhalisesä paikasa tämä on kaiki tota
kun ollen tähän kirjoitanut ja vaika ollen koko yän manut niin sitenkin
jo puolen päivän aikana aika jo tas väsytä sillon ei olle terve kun ei
jaksa kun olen koko päivä olla kunolen yllähällä. Ja viellä on ollut
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vatsa kataria ja on parasta aika ja lika hapoa vattasa yskä ja on juri
parasta aika ja ihosyhdmä ja viellä tavalisen kova reumatismi ja vatsa
vaioja on joka päivä ja väliin tulle ränsejasa verta ja jäsenet lamautu
monta kerta väliin. Kirjoiti itse N. N.>>
Sotasairaalassa 19. 1-30. 3. 1944. · Diagnoosi: Debiili. Hoito: Yleis
hoito. Ennen sairastumista B I 35 c 2. Sotasairaala ehdottaa B II 35 a.
Jv. Koul. K.:ssa. >>Ehdotan vuoden ajaksi E 35 a (deb.) Lääk.kapt.
N. N.>> Komppanian päällikön lausunto: >>Osoittautunut mielenvikai
seksi. Ei voida pitää minkäänlaissessa palveluksessa. Ehdotan E.>>
Siirrettiin vuodeksi E-luokkaan. Palveluskelpoisuusluokka tutkimus
hetkellä B 11 35 c.
Esim. 13.
S. 1917
Siv.:ssä
Apukouluun 1925. Tällöin >>luku- kirjoitus- ja luvunlaskutaito:
huono>>. Vielä opettaja arveli, että >>Oppilas on peräti omituinen, jonka
vuoksi täytyy epäillä, onko hän täysijärkinen.>> Eronnut kesken apu
koulusta (Tavolan koulukodissa vuoteer. 1930). Tuomittu 7 kertaa
siviilissä.
Arm.:ssa
Kutsunnassa 1937 A 1. Asevelvollisuus 1938-39. Oli mukana talvi
sodassa ja vähän aikaa jatkosodassa. Tehtävä apupalvelu. Koko pal
velusaika n. 1 v. 6 kk.
Ollut 43 SotaS:ssa 13. 10--27. 10. 42 ja 14. 11-9. 12. 42 Dgn. Psychas
tenia (Debilitas) Amentia tila. Sekavuustila. Vajaalahjaisuus. Huom:
Yritetty pitää apupalveluksessa B 11:na. >>Pot. on kuitenkin huomatta
vasti tylsempj, kui miltä alussa näytti.>> Siirrettiin vuodeksi E-luokkaan.
Rangaistu armeijassa kaksi kertaa. (Karkaaminen 1938 ja luvaton
poistuminen 1939.)
Palveluskelpoisuusluokitus tutkimushetkellä B II 3!'i.
D
Esim. 14.
S. 1917
Siv.:ssä
Apukouluun 1929. Erotessaan apukoulusta oli apukoulutietojen
mukaan >>mycket imbecill>>. >>Antaglig förvärvsförmåga: minimal.>>
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>>Står

på en 8-årings utvecklingsnivå, leker gärna, kan ej självständigt
sköta ett arbete.>> Käynyt apukoulun läpi.
Arm.:ssa
Ku.tsunnassa 1937 A I. Asevelvollisuus 1939. Mukana kummassakin
sodassa. Koko palvelusaika 4 v. 10 kk. Tehtävä hevosmies.
35 SotaS:ssa 28. 10.-14. 11. 44. Sairaskertomuksessa mm. >>St. psyc
hicus 1. 11. 44. Tutkimustilaisuudessa täysin orientoitunut ja järjes
tynyt. Ajatuksenjuoksu vaikuttaa, hitaalta ja tahmealta. Käsityskyky
selvästi alentunut. Puhe takertelevaa, hidasta. Älytaso n. 10 vuotta,
·- Ei valita mitään, omasta mielestään terve. Tullut hyvin toimeen
yksikössään. Ei riitaantunut. Harha-aistimuksia ei saa esille. 8. 11. 44.
Leskinen 33.>>
Komppanian lausunto. >>Tkm, N. N., joka on palvellut yksikössäni
25. 4. 44 lähtien, on tänä aikana osoittautunut hyväkäytöksiseksi,
mutta älyllisesti niin paljon vajavaiseksi, että hänen pitämisensä etu
linjan yksikön mukana taistelutilanteitten aikana on tuottanut vaikeuk
sia. Sen vuoksi en pidä häntä ainakaan etulinjan joukkoihin sopivana.
2242:ssa 17. 10. 1944 Kapt. N. N.>>
Haavoittui päähän ja hartioihin Syvärillä tervatehtaan luona 21. 6.
44 ilmapommituksessa. Aivoinvalidi. VTT 20 %Arvostelusta mainittakoon. Huomiokyky ja sotilaallinen kehitys
huono.
1. SotaS.:ssa 6. 9.-31. 10. 45. >>Haavoittumisen jälkeen muutoksia,
jotka viittaavat lähinnä alkavaan jakomielitautiin. Lapsesta asti kovin
herkkä, ei koskaan ole kestänyt kovaa puhetta.>>
Palveluskelpoisuusluokka tutkimushetkellä D 34, 32.
Esim. 15.
s. 1919
Siv.:ssä
Apukouluun 1927. Ei juuri minkäänlaisia >>kykyjä>> apukouluun tul
lessaan. Siirtyi apulastentarha Aulaan maaliskuussa 1928. Perttulan
koulukodissa 1929-38.
Arm.:ssa
Kutsunnassa 1939 A II 35. Astui palvelukseen helmikuussa 1940.
Koko palvelusaika n. 2 v.
Lapinlahden sairaalassa siviilipotilaana 23. 8. 1941. Dgn. vaikuttaa
debiilit tä.
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Saapui 35. KS:aan 2. 11. 41 oligophrenia, siirretty 38. SotaS:aan 4.
11. 41. SotaS 22:n mielitautiosastolle. >>Anamnesis: Ollut syyskuun
alusta rintamajoukoissa, ja saattajat kertovat miehen olleen kaiken
aikaa omituinen. Ei pysy työpaikassaan, uhkailee kiväärillä tovereita
jne. Oli marraskuulla 1940 Pitkäniemen mielitautiosastolla hoidossa ...
Toveri vartiossa kysyi häneltä tunnussanaa, vaikka hän varmasti tunsi
potilaan ulkonäöltä. Tämä suututti potilasta niin, että hän tähtäsi
tyhjällä kiväärillä toveriaan, joutui sen tähden sotasairaalaan. 17. 11.
41 kysyttäessä Suomen naapurimaita, vastaa oikein. (Serkku?) >>lähin
omainen, ei äidin veljen lapset» (kuka oli Jeesus?) oikein. Siirr. 7 vrk
toipumislomalle, jonka jälkeen ehd. aseettomaan apupalv. kotiseu
dulle, B. II 35. >>
5. 1.42 ehdotetaan D 34. Komppanian päällikön ilmoituksen mukaan
häntä >>On mahdoton pitaä komppaniassa. Käyttäytyy usein kuin lapsi.
Luultavasti ei vuoden kuluttua sen parempi.>>
O663:n tarkastustoimikunta ehdottaa 21. 8. 42 D 34. Potilas on 4. 6.
40 siirretty E-luokkaan ja 5. 1. 42 D-luokkaan, mutta >>jostakin syystä
on kumminkin nyt sotapalveluksessa.>> Dgn. Oligophrenia.
Oli 10. 1.-30.11. 44 Is. komppaniassa kiväärimiehenä.
Palveluskelpoisuusluokka tutkimushetkellä D 34.
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