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Abstract
The aim of this dissertation is to explore the school attendance of problem pupils in the elementary
school of the city of Oulu during the years 1874-1974. The explicit focus in this study is laid on the
difficulties that were encountered among the pupils, the possible causes of these difficulties, and the
teachers? intervention in them. Administratively, the Pohjola Reform School for Boys (Pohjolan
Poikakoti) did not belong to the Oulu elementary school system, but it was an important cooperative
partner in the attempts to reduce the problems. Furthermore, by investigating the history of the school
it is possible to create some sort of an idea of the later phases of the problem pupils? life. This research
is concerned with the history of education and aims to describe the changes that have occurred in the
education and teaching offered by the Oulu elementary school. With these considerations in mind, the
primary sources selected in the study were as many-sided as possible. In particular, the elementary
schools of Helsinki, Tampere, and Turku have been employed as a comparative basis for the study.
During the entire research period of the years 1874-1974, more attention was paid to the behaviour
of illmannered pupils than to the behaviour of pupils of limited intelligence. Two special schools
were established for the problem pupils during the research period: a school for retarded children and
an observation school. The problems encountered among the pupils were very similar during the
entire research period: crimes against property, unauthorized absenteeism, and class disturbance. In
many cases the difficulties of children with conduct disorder stemmed from domestic problems. They
were generated by alcoholism, lack of means, domestic disputes, and poor housing conditions. These
problems were also encountered among children who came from wealthy families. At the core of the
problem was that for one reason or other parents did not have time for their children. Various social
changes, such as the First and the Second World War, civil war, and depression, had a considerable
impact on the lives of families. In the city of Oulu, 235 children were taken to the Pohjola Reform
School for Boys in the years 1915-1974. For the most part, the boys came from broken families and
their felonies were primarily crimes against property.
The teachers played a significant role in reducing the disturbances of conduct and in motivating
the pupils. The resources available were crucial for the successful outcome of their work. The
disciplinary procedures employed by the teachers were mostly based on penal measures permitted
by the elementary school regulations (1866) and the compulsory education law (1921). The penal
measures became moderated and less frequent during the research period. More than before, the
educational responsibility was assigned to the children?s parents. The lack of space in the Oulu
elementary schools was a common problem during the entire research period. The curricula were
school-specific at first, until the system of the national curriculum was adopted at a later point. The
most important didactic doctrines during the research period were Herbartianism and reform
pedagogy.
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Tiivistelmä
Tutkimuksessa selvitetään Oulun kaupungin kansakoulun ongelmaoppilaiden koulunkäyntiä vuosina
1874-1974. Erityisesti on pyritty keskittymään heillä esiintyneisiin vaikeuksiin, mahdollisiin syihin
ja niihin puuttumiseen. Pohjolan Poikakoti ei hallinnollisesti kuulunut Oulun kansakoululaitokseen,
mutta se oli merkittävä yhteistyökumppani ongelmien vähentämisessä. Lisäksi sen avulla pystytään
luomaan jonkinlainen kuva ongelmaoppilaan myöhemmistä elämänvaiheista. Tutkimus on
kasvatushistoriallinen, ja siinä on mahdollisimman monipuolisen primäärilähdeaineiston avulla
pyritty kuvaamaan kasvatuksessa ja opetuksessa tapahtuneita muutoksia Oulun kansakoulussa.
Vertailupohjana on käytetty erityisesti Helsingin, Tampereen ja Turun kansakouluja.
Koko tarkastelujaksolla vuosina 1874-1974 kiinnitettiin pahantapaisten oppilaiden
käyttäytymiseen enemmän
huomiota kuin heikkolahjaisten. Ongelmaoppilaille saatiin
tutkimusjakson aikana kaksi erityiskoulua: apukoulu ja tarkkailukoulu. Oppilaiden ongelmat olivat
varsin samanlaiset koko tutkimusjakson ajan: omaisuusrikokset, luvattomat poissaolot koulusta ja
oppitunteja häirinnyt käytös. Monessa tapauksessa käytöshäiriöisen lapsen vaikeudet johtuivat kodin
ongelmista. Niitä aiheuttivat alkoholismi, varattomuus, riitaisuus ja huonot asunto-olot. Myös
taloudellisesti menestyneiden perheiden lapsilla oli vaikeuksia. Ongelmien ydin oli se, että
vanhemmilla ei syystä tai toisesta ollut aikaa lapsilleen. Perheiden elämään vaikuttivat merkittävästi
yhteiskunnalliset murrokset, kuten ensimmäinen ja toinen maailmansota, kansalaissota ja pula-ajat.
Pohjolan Poikakotiin toimitettiin 235 oululaista lasta vuosina 1915-1974. Suurimmaksi osaksi pojat
olivat rikkinäisistä perheistä ja heidän rikkomuksensa olivat lähinnä omaisuusrikoksia.
Opettajan merkitys käytöshäiriöiden vähentämisessä ja oppilaiden motivoimisessa oli suuri.
Hänen työnsä onnistumisen kannalta oli ratkaisevaa, millaiset resurssit hänellä oli käytettävissään.
Opettajien käyttämät kurinpitokeinot perustuivat lähinnä kansakouluasetuksen (1866) ja
oppivelvollisuuslain (1921) sallimiin rangaistuskeinoihin. Kurinpitokeinot lievenivät ja vähentyivät
tutkimusjakson aikana. Kasvatusvastuuta pyrittiin siirtämään entistä enemmän lapsen vanhemmille.
Oulun kaupungin kansakoulujen tilanahtaus oli yleinen ongelma koko tarkastelujakson ajan.
Opetussuunnitelmat olivat aluksi koulukohtaisia, kunnes myöhemmässä vaiheessa siirryttiin
valtakunnallisiin suunnitelmiin. Tutkimusjakson merkittävimmät opetusopit olivat herbartilaisuus ja
reformipedagogiikka.

Asiasanat: kansakoulu, Pohjolan Poikakoti, heikkolahjainen, pahantapainen, ongelmaoppilas, opetusmenetelmä, kurinpito, opettaja, kasvatushistoria
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1 Johdanto
Kiinnostukseni Oulun kaupungin kansakoululaitoksen ongelmaoppilaisiin heräsi 1990luvun alkupuolella, kun näin Oulun opettajankoulutuslaitoksen ilmoitustaululla maininnan Syrjäytyminen koulussa -seminaarista. Anoin tutkimusluvan ja osallistuin ryhmän
toimintaan tietämättä mikä tuleva tutkimusaiheeni voisi olla. Lähdin mukaan ryhmän toimintaan halusta tehdä tutkimusta, kehittää itseäni opettajana ja kiinnostuksesta kyseistä
aihetta kohtaan. Oman tutkimusaiheen jäsentyminen ja selkeytyminen vei runsaasti aikaa,
mutta lopulta päädyin tutkimaan opetussuunnitelmia, joista pidin esitelmän eräässä seminaari-istunnossa. Tilaisuuden lopuksi ryhmäläisten selkeä viesti oli, että etsi itsellesi aihe,
joka käsittelee historiaa, sillä tämä kiinnostus nousi esityksestäni selkeästi esille. Tällöin
ajatuksiini nousivat ensimmäisinä ongelmaoppilaat, jotka tuntuivat saavan opettajat negatiivisen tunnekuohun valtaan. Kiinnostuin myös aiheesta siksi, että kuulin usein opettajien toteavan, että koululaitos on kehittynyt valtavasti alkuajoista nykypäivään. Edellä mainitut asiat johtivat siihen, että selvitin, miten Oulun kansakoululaitoksen oppilaiden käytöshäiriöitä oli hoidettu. Tällöin minulle selvisi, että Oulun koululaitoksesta oli tehty useita teoksia, joissa kansakoulusta oli pyritty antamaan kokonaisvaltainen kuva. Kukaan
aikaisempi tutkija ei ollut ottanut tutkimuksensa lähtökohdaksi muun muassa pahantapaisilla oppilailla esiintyneitä ongelmia, heidän tekemiään rikkeitä ja niistä annettuja rangaistuksia. Pahantapaisen oppilaan määritteleminen oli hyvin kirjavaa, sillä sellaisena
pidettiin esimerkiksi oppilasta, jonka koulunkäynti oli epäsäännöllistä.1 Heikkolahjaisen
leiman sai oppilas, joka syystä tai toisesta ei menestynyt opinnoissaan2

1.1 Johdatus aiheeseen
Valitsin kyseisen tutkimusaiheen oman kiinnostukseni pohjalta ja onnekseni huomasin,
että Oulun kaupungin kansakoulun historiaa ei sen osalta ole aikaisemmin tutkittu. Tutkimus valottaa ongelmaoppilaiden opetuksen järjestämistä. Näiden avulla voimme löytää
1.
2.
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uusia keinoja ongelmien vähentämiseksi, sillä esimerkiksi uutena pidettyjen opetusoppimme juuret juontavat satojen vuosien takaa. Tutkimus auttaa ymmärtämään paremmin
nykyaikaisia käsitteitä, kuten käytöshäiriöisyyttä, keskittymisvaikeuksia ja oppimisvaikeuksia. Aihe on muutenkin ajankohtainen, koska koulukiusaaminen puhututtaa jatkuvasti
ja lapsissa esiintyvä levottomuus on lisääntymään päin. Tutkimus pyrkii muodostamaan
kuvan siitä, millaisia ongelmia Oulun kansakoululaitoksen oppilailla on esiintynyt ja
miten ne on hoidettu vuosina 1874–1974.
Kansakoulun aloittaneiden lasten tuli jo osata lukea, mutta taitoaineet ja käsillä tekeminen oli vähäistä, joten moni lapsi väsyi yksipuoliseen opetukseen ja paikalla istumiseen ja
alkoi levottomalla käytöksellään häiritä toisten opiskelua. Siitä, miten tällaiset ongelmatapaukset hoidettiin, päätti jokainen opettaja itse. Yhteiskuntamme ei kuitenkaan pyöri pelkästään lukemalla, vaan tarvitaan myös ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita käsillä tekemisestä. Tähän haasteeseen peruskoulumme ei pysty vieläkään vastaamaan, mikä on merkittävä ongelma, esimerkiksi käytöshäiriöiden vähentämisen kannalta. Nykyään Oulun kaupungin Kajaanintullin erityiskoulussa on muutama pajaluokka. Niiden toimintaperiaatteena on toiminnan ja teorian yhdistäminen. Oppilas oppii pakostakin käytännön töiden
avulla huomaamaan, mikä merkitys esimerkiksi matematiikan ja äidinkielen opiskelulla
on. Vastaavanlaisia koulumuotoja tarvittaisiin myös yleisopetuksessa.
Koulun ankarimpana rangaistuskeinona ennen vuoden 1921 oppivelvollisuuslakia
pidettiin koulusta erottamista, sillä tällöin oppilas jäi ilman opetusta.3 Yleensä erotettu
lapsi oli alemmasta sosiaaliluokasta ja kodista, jossa oli moniongelmaisuutta; niinpä tällainen lapsi jäi vielä ilman kasvatustakin. Ilman säännöllistä valvontaa moni erotettu
oppilas ajautui rikoksen tielle. Ongelmaoppilaiden tilanne parani vuonna 1915, kun Oulun
kaupungissa aloitti toimintansa suojelukasvatuslaitos nimeltään Pohjolan Poikakoti.
Saman vuoden loppupuolella sen uudeksi toimintapaikaksi tuli Muhos, missä se toimii
vielä tänäkin päivänä. Kotikasvatusta vaille jäänyt ja koulusta erotettu lapsi toimitettiin
sinne, jolloin hän ei jäänyt yksin. Valitettavasti Pohjolan Poikakodin tilat olivat hyvin
rajalliset ja moni sinne kuulunut lapsi jäi ilman suojelukasvatuslaitospaikkaa. Oppivelvollisuuslakiin mennessä oppilaiden hyväksi mietittiin monenlaisia uusia opetuksellisia keinoja.
Oulun kansakoululaitoksessa kiinnitettiin alkuvuosina enemmän huomiota pahantapaisten kuin heikkolahjaisten oppilaiden käyttäytymiseen. Tämä oli ymmärrettävää siinä
mielessä, että huonosti käyttäytynyt lapsi aiheutti huomattavasti enemmän häiriötä kuin
heikkolahjainen lapsi. Apukoulu ei kuitenkaan pystynyt asettamaan kaikkia lapsia tasaarvoiseen asemaan, sillä ”täysin oppimiskyvyttöminä” pidetyt lapset vapautettiin kokonaan oppivelvollisuuden suorittamisesta. Apukoulun opetus ja toiminta kuitenkin kehittyi,
mistä kiitos kuuluu motivoituneille opettajille, jotka hakivat oppia, jopa Suomen rajojen
ulkopuoleltakin. Apukoulun opetuksen painopiste laitettiin käytännön asioiden opettamiseen unohtamatta teoria-aineita, jotka olivat samat kuin kansakoulussakin.4

3.
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Oppivelvollisuuslain (1921) säätämisen jälkeen Oulussa alettiin kiinnittää entistä
enemmän huomiota luvattomiin poissaoloihin ja epäsäännölliseen koulunkäyntiin. Laki
velvoitti kouluja valvomaan oppivelvollisuuden suorittamista, joten oppivelvollisista
pidettiin entistä tarkempaa luetteloa.5 Oppilaiden ongelmat olivat samanlaisia kuin aikaisemminkin eli varastaminen, epäsäännöllinen koulunkäynti ja oppitunteja häiritsevä käyttäytyminen. Yhteiskunnallinen tilanne ja Oulun kaupungin sosiaaliset ongelmat vaikuttivat vaikeuksien laajuuteen; esimerkiksi toinen maailmansota lisäsi levottomuutta niin
aikuisissa kuin lapsissakin. Lisääntyneet ongelmat työllistivät opettajia entistä enemmän
ja uusia keinoja tilanteen rauhoittamiseksi mietittiin. Kouluhallitus kehotti kouluja tekemään entistä enemmän yhteistyötä kotien kanssa. Ajatuksena heillä oli, että koti ja koulu
yksinään eivät pystyneet toimimaan lapsen parhaaksi, vaan voimat tuli yhdistää.6
Yhteistyön lisäksi merkittävään osaan nousivat opettajien, kansakouluntarkastajien ja
muiden asiantuntijoiden pitämät näytetunnit ja esitelmät. Opettajilla oli käytettävänään
monenlaisia pedagogisia keinoja ja menetelmiä, mutta ongelmaksi tuli niiden liikatarjonta. Opettajat korostivat opetuksessaan muun muassa yksilöllisyyttä, omatoimisuutta,
taitoaineita ja teon periaatetta.
Koulun rangaistuskeinona ruumiillinen kuritus kiellettiin Oulun kansakoululaitoksessa jo 1908, valtakunnallisesti vasta 1914.7 Tämän jälkeen kansakouluilla ei ollut laillista oikeutta käyttää vitsaa, vaan tämän katsottiin kuuluvan lapsen vanhemmille. Näin
vanhemmat haluttiin saada entistä enemmän ottamaan vastuuta lastensa kasvatuksesta,
joka oli alusta alkaen tahtonut jäädä koulun harteille. Oppivelvollisuuslain jälkeen Oulun
kaupungin ohjesääntö uusittiin kolmeen eri kertaan, eli vuosina 1924, 1928 ja 1961, ja
uudet arvosteluohjesäännöt annettiin 1933. Se toi mukanaan ”mustan kirjan”, johon opettajan piti merkitä oppilaan tekemä rike ja siitä annettu rangaistus. Kirjan käyttö ei kuitenkaan onnistunut; sitä pidettiin vain muutamassa koulussa muutaman vuoden ajan. Näin
jälkeen päin voidaan todeta, että kirjan käyttö olisi ollut järkevää, koska sen avulla olisi
saatu yhtenäinen kuva oppilaiden ongelmista ja näin niihin olisi voitu etsiä käytännöllisiä
ratkaisuja. Kurinpitokeinojen pohjana olivat valtakunnalliset lait ja asetukset, joiden
perusteella tehtiin Oulun omat ohjesäännöt. Ruumiillisen kurituksen poistamisella oli selkeä perustelu: oppilaan ongelmat tuli ratkaista keskustelemalla niistä ja etsimällä niihin
yhdessä ratkaisuja. Oppilaiden tuli oppia erottamaan hyvä ja paha toisistaan sekä kantamaan vastuuta omista teoistaan. Opetuksellisista ja uusiutuneista kurinpitokeinoista huolimatta ongelmia esiintyi.

5.
6.
7.

Laki oppivelvollisuudesta 101/1921.
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1.2 Aikaisemmat tutkimukset
Maamme kansakoulun historiaa on tutkittu varsin paljon, sillä monesta Suomen kaupungista ja kunnasta on julkaistu kansakoulua käsittelevä historiallinen teos. Tutkimukset tai
teokset on julkaistu kansakoulun juhlavuoden kunniaksi. Suomen kansakoulun historiaa
käsittelevistä kirjoista on merkittävin vuosina 1949–1950 julkaistu Aimo Halilan Suomen kansakoululaitoksen historia I–IV. Halila kirjoittaa runsaasti muun muassa opetuksellisista ja kurinpidollisista keinoista kansakoulussa, vaikka hän niiden lisäksi puuttuu
moniin muihinkin asioihin. Halilan teokset antavat kansakoulusta huomattavasti kokonaisvaltaisemman kuvan kuin muut kansakoulua käsittelevät teokset. Muista kansakoululaitoksen historiaa käsitelleistä tutkijoista voidaan mainita muun muassa F.A. Heporauta
(1945), Antero Valtasaari (1966), Paavo Päivänsalo (1970), Jussi Isosaari (1973), Urho
Somerkivi (1977), Matti Telemäki (1979), Taimo Iisalo (1989), Veli Nurmi (1989) sekä
Matti Peltonen (1989), jotka ovat tutkineet eri aikoina vallinneita opetuksellisia tekijöitä.
Koska kansakoululaitosta käsittelevissä tutkimuksissa tarkastellaan kansakoulua kokonaisuutena, niissä ei ole niinkään kiinnitetty huomiota yksittäisiin oppilaisiin kohdistuneisiin opetuksellisiin ja kurinpidollisiin toimiin. Kansakoulun kurinpitoon ja kasvatukseen
liittyviä asioita on käsitellyt Aksel Rosenqvist useassa eri teoksessaan, muun muassa
vuonna 1921 ilmestyneessä kirjassaan ”Kurinpito ja kasvatus”.8 Tuulikki Telemäki on
tieteellisissä töissään vuosina 1978, 1980 ja 1983 tutkinut muun muassa Pahantapaisiin
lapsiin kohdistuvia kasvatuksellisia ja opetuksellisia järjestelyjä Tampereella vuosina
1872–1958.9 Joel Kivirauma on tutkinut muun muassa Turun kaupungin tarkkailuopetusta vuosina 1942–1982 (1983), Poikkeavuus ja kansanopetus ennen oppivelvollisuuskoulua (1987) ja Erityisopetus ja suomalainen oppivelvollisuuskoulu vuosina 1921–1985
(1989).10
Oulun kaupungin kansakoululaitoksen historiaa käsitteleviä laajempia teoksia on julkaistu yhdeksän ja näiden lisäksi muutamia Oulun koulutoimen kehitykseen liittyviä
opinnäytetöitä. Tutkimukset ja opinnäytetyöt keskittyvät antamaan kansakoulusta mahdollisimman monipuolisen kuvan ulkoapäin, puuttumatta suuremmin yksittäisiin oppilaisiin ja heillä esiintyneisiin ongelmiin. Tämän lisäksi tutkimuksista yksikään ei juuri keskity ongelmaoppilaisiin. Ensimmäinen Oulun kaupungin kansakoulun historiaa käsittelevä teos oli ”Oulun koulujen 300 vuoden muistoksi”, joka julkaistiin vuonna 1911. Sen
toimituskuntaan kuuluivat G. Marelius, M. Rosendahl, Sakari Westerlund, Anna Hägg ja
Wolter Skogstedt. Tämä teos ei keskittynyt pelkästään kansakouluun, vaan se kuvasi
myös kansakoulua edeltäneitä kouluja. Ensimmäinen huomattava kansakoulua käsittelevä
tutkimus on Leino Pentzinin teos Oulun kaupungin koulutoiminnasta, joka julkaistiin
vuonna 1918. Tutkimuksen arvoa nostaa se, että Pentzin toimi Oulun kaupungin kansakouluntarkastajana, joten hän tunsi omakohtaisesti kirjoittamansa asiat. Kansakoulun juhlavuoden kunniaksi julkaistiin vuonna 1924 Oulun kaupungin kansakoulun 50-vuotismuistojulkaisu, jonka toimitti Walter J. Snellman. Seuraavaksi ilmestyi Erkki Tuomikosken toimittamana ”Aakkosista alettiin” vuonna 1949, joka on Oulun kaupungin kansakou8.
9.
10.

Rosenqvist 1921.
Telemäki, T. (1978) pro gradu-työ, (1980) erityispedagogiikan laudaturtyö, (1983) lisensiaatintyö.
Kivirauma (1983) pro gradu-tutkielma, (1987) Kasvatustieteiden julkaisusarja A:120. Turku, (1989)
väitöskirja.
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lun 75-vuotisjuhlajulkaisu sekä vuonna 1974 julkaistu ”Sinun kadullas koulutie”, joka on
Oulun kansakoulun 100-vuotisjuhlajulkaisu. Muistojulkaisuissa kerrotaan Oulun kansakoulun kehityksestä, mutta suurimmaksi osaksi teokset sisältävät kansakoulun entisten
oppilaiden omakohtaisia kuvauksia koulunkäynnistään. Tällaisia kirjoittajia ovat muun
muassa Snellman, Risto Kuosmanen ja Atte Kalajoki. Oppilaiden omakohtaiset kokemukset elävöittävät teoksia, mutta mielenkiintoista olisi ollut lukea myös heikommin menestyneiden lasten muistelmia.
Monipuolisin ja uusin kansakoulua kuvaava tutkimus on Pertti Huttusen vuosina 1974
ja 1986 julkaisema kaksiosainen teos ”Oulun kaupungin kansakoulu”. Ensimmäinen osa
käsittelee kansakoulua sen perustamisvuodesta 1874 oppivelvollisuuslakiin eli vuoteen
1921 saakka. Toinen osa käy läpi vuodet 1921–1974 eli ajan oppivelvollisuuslaista Oulun
kansakoulun 100-vuotispäivään saakka. Oulun kansakoulun historiaa käsittelevistä tutkimuksista on mainittava vielä muun muassa Aimo Halilan (1953), Kustaa Hautalan (1976
ja 1982) ja Turo Mannisen (1995) julkaisemat teokset, ”Oulun kaupungin historian osat”.
Oulun koulutoimen kehitykseen liittyvistä tutkimuksista on syytä mainita muun muassa
Juhani Pirttiniemen 1978 julkaisema opinnäyte ”Oulun kansakoulun opettajisto 1874–
1917”, Tuula Tulikosken 1989 julkaisema opinnäyte ”Erityisopetus Oulun kaupungissa”,
jossa hän luo varsin monipuolisen katsauksen Oulun kaupungin erityisopetuksen kehitykseen. Edellä mainittujen lisäksi on vielä mainittava Jukka Kujalan (1990) opinnäyte
”Oulun kansakoululaitoksen toiminta vuosina 1939–1945”. Hän keskittyy tutkimuksessaan kuvailemaan kansakoulun järjestämistä toisen maailmansodan aikana.
Oulun kaupungin kansakoulun historiaa käsittelevät tutkimukset luovat kansakouluista kokonaisvaltaisen kuvan. ”Oulun koulujen 300 vuoden muistoksi” keskittyy kansakoulua edeltäneisiin koulumuotoihin, ja kansakoulua käsittelevässä osuudessa on kerrottu
muun muassa koulurakennuksista, ohjesäännöistä ja opetussuunnitelmista. Pentzin kuvaa
teoksessaan samoja asioita kuin edellinenkin teos, mutta hän tuo uusina asioina kansakoulun hallinnon, opettajat ja opetuksen järjestämisen. Oulun kaupungin 50-, 75- ja 100-vuotismuistojulkaisut poikkeavat edellisistä teoksista siinä, että muistojulkaisuissa on kansakoulun parissa työskennelleiden ja oppilaiden omakohtaisia kirjoituksia omasta kouluajastaan. Muistojulkaisuissa kuvataan jonkin verran kansakoulun opettajia ja kerrotaan
heidän käyttämistään kurinpitokeinoista. Näiden lisäksi uutta aikaisempiin verrattuna ovat
kuvaukset apukoulusta. Huttusen teokset keskittyvät samoihin asioihin kuin edellä mainitut tutkimukset, mutta huomattavasti tarkemmin ja syvällisemmin. Pirttiniemen, Tulikosken ja Kujalan opinnäytetyöt poikkeavat aikaisemmista tutkimuksista. Pirttiniemen tutkimus eroaa muun muassa siinä suhteessa, että sen lähtökohtana ovat Oulun kansakoulun
opettajat. Hän keskittyy muun muassa opettajien sosiaaliseen asemaan ja työn arvostukseen. Tulikosken tutkimus luo aivan uudenlaisen näkökulman, sillä hän hahmottaa ongelmaoppilaiden opetuksen järjestämistä. Kujalan tutkimus keskittyy tietyn murrosajan
ympärille ja hahmottaa kansakoulun toimintaa tästä näkökulmasta.
Oulun kansakoulua käsittelevät tutkimukset sivuavat kansakoulun sisäistä elämää, esimerkiksi kansakoulun henkilökunnan ja oppilaiden kertomuksilla. Teoksissa ei kuvata
juurikaan sitä, miten opettajat käsittelivät etenkin käytöshäiriöisiä oppilaita. Kurinpitokeinot ohitetaan muutamilla sanoilla, samoin heikkolahjaisten lasten vaikeudet. Tämä tutkimus pyrkii edellä mainittujen asioiden lisäksi valottamaan kansakoulun historiaa uudesta
näkökulmasta.
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1.3 Tutkimuksen tärkeimmät lähdeaineistot
Vaikka Oulun kaupungin kansakoulun historiaa on tutkittu useankin teoksen voimin,
päänvaivaa tuottaneiden oppilaiden kurinpidollisia ja opetuksellisia keinoja sekä kotitaustoja ei ole juuri selvitetty. Tutkimukseni rakentuu enimmäkseen alkuperäisille arkistolähteille, koska aihetta koskeva tutkimusluonteinen kirjallisuus on erittäin vähäistä. Toisaalta se lisää tutkimukseni luotettavuutta, koska tutkimuksessa käytetään ensikäden lähteitä.
Omaa aihettani koskevaa aineistoa lähdin etsimään kaupunginarkistosta. Tutustuminen
luetteloihin antoi varmuuden siitä, että aineistoa kyllä löytyy, mutta sen käyttöä vaikeutti
se, ettei materiaalia ollut tutkimukseni aikana vielä täysin järjestetty. Lähteiden pitkät ja
erikoiset nimitykset johtuvat myös edellä mainitusta syystä. Materiaalin hajanaisuuden
vuoksi lähdeaineisto oli käytävä läpi kokonaisuudessaan, sillä tutkimusta ajatellen ensiarvoisen tärkeää tietoa löytyi aivan toisesta paikasta, mistä sen kansion nimen perusteella
olisi otaksunut löytyvän. Monia asiakirjoja löytyi esimerkiksi kansiosta ”sekalaista”, joka
käsitti muun muassa monenlaista opettajakunnan, johtokunnan ja tarkastajien materiaalia. Toisaalta oletin, että lopullinen aineistomäärä selviää vasta, kun olen kunnolla tutustunut aiheesta löytyneeseen materiaaliin; ilman tätä perustyötä vaarana on, että tutkimus
karkaa käsistä tai aineisto on riittämätön.11
Keskeisenä primäärilähteistönä käytin kansakoulun johtokunnan pöytäkirjoja ja niiden
liitteitä, johtokunnan lähettämiä tai saamia kirjeitä, johtokunnan vuosikertomuksia, opettajakokousten pöytäkirjoja, kansakouluntarkastajan arkistoa, kansakouluntarkastajan
lähettämiä tai saamia kirjeitä ja vuosikertomuksia, oppilaiden säännötöntä koulunkäyntiä
ja hairahduksia koskevaa materiaalia, kurinpitoasioita käsittelevää materiaalia, oppilaskortteja, Heinätorin, Kajaanintullin ja Tuiran kansakoulujen mustiakirjoja ja rangaistuspäiväkirjoja sekä kouluhallituksen kiertokirjeitä, erikoiskirjeitä ja tarkastuskertomuksia.
Edellä mainittu materiaali on osa arkistosta keräämääni aineistoa, joka tutkimukseni käsittämän ajanjakson eli 100 vuoden aikana kansakoulusta oli kertynyt.
Oulun maakunta-arkiston kokoelmiin kuuluvaa kansakouluun liittyvää materiaalia on
tässä tutkimuksessa käytetty huomattavasti vähemmän, mikä johtuu siitä, että sitä oli
hyvin vähän. Maakunta-arkistosta löytyivät muun muassa Oulun alueen kansakouluntarkastajain piirikokousten pöytäkirjat, jotka olivat erinomaista vertailuaineistoa. Lisäksi
siellä oli Pohjolan Poikakodin oppilasmatrikkelit ja Oulun lääninvankilan vankipassit.
Kaupunginarkiston ja maakunta-arkiston lähdemateriaalin lisäksi Oulun kaupungin kansakoulua koskevaa materiaalia löytyi Oulun kaupunginkirjastosta; tosin se oli osittain
samaa kuin kaupunginarkistossakin. Näiden lisäksi tutustuin Pohjolan Poikakodin arkistoon, jossa kävin läpi kaiken mahdollisen aineiston, joka toi kyseiseen aiheeseen uutta tietoa. Keskeisenä lähteistönä tutkimuksessa olivat Poikakodin oppilaiden elämäkerralliset
tiedot, mustakirja eli Pohjolakodin oppilasluettelo, laitokseen saapuneet ja sieltä lähetetyt
kirjeet ja Poikakodin ankarimman kurinpitokeinon käyttöä koskeva pöytäkirja. Edellä
mainittujen arkistojen lisäksi tutustuin Kansallisarkiston lähdeaineistoon, joka ei tuonut
työhöni paljonkaan uutta tietoa. Kouluhallituksen arkistossa oleva materiaali oli pitkälti
samaa kuin Oulun arkistoissakin, sillä kiertokirjeet, kansakouluntarkastajien tarkastuskertomukset, tarkastajille saapuneet kirjeet ja kansakoulun johtokunnille saapuneet kirjeet
löytyivät myös Oulusta. Käyttökelpoista materiaalia löytyi kouluhallituksen lastensuoje11.

Dahl 1971, 13–14 ja 39, Kuikka 1991, 119–123.
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luosaston ja sosiaaliministeriön lastensuojelutoimiston arkistoista. Näissä oli muun
muassa Pohjolan Poikakodin toimintakertomuksia, kasvatusneuvoloiden vuosikertomuksia ja tilastollisia vuositietoja kasvatus- ja tylsämielislaitosten oppilaista. Oulussa ilmestynyt sanomalehtiaineisto ja valtakunnalliset opetusalan ammattilehdet ovat täydentäneet
Oulun kansakoulua koskevaa materiaalia, sillä lehtijuttujen tekijät tai niissä haastateltavina olleet henkilöt ovat olleet opetusalan ammattilaisia. Monipuolisen lähdeaineiston
vertaaminen osoittaa sen, että lähdeaineiston sisältö on keskenään yhtäläinen.

1.4 Tutkimusongelmat, rajaukset, tutkimustehtävä ja tutkimusmetodi
Tutkimuksen pääongelma on selvittää, miten ongelmaoppilaisiin on suhtauduttu Oulun
kaupungin kansakoulussa vuosina 1874–1974. Vertailupohjana tässä käytetään Helsingin, Tampereen ja Turun kansakoululaitoksia. Vertailu suoritetaan lähinnä Joel Kivirauman, Matti Telemäen ja Urho Somerkiven teosten perusteella. Tutkimuksessa käsitellään
ongelmaoppilaiden lisäksi muitakin kansakouluun liittyviä asioita, joilla oletetaan olleen
vaikutusta tutkimuksen kohderyhmään. Opettaja on luokkansa tärkein työrauhan ylläpitäjä ja oppilaiden opiskelemisen motivoija. Hänen työnsä onnistumisen kannalta on tärkeää, millaiset resurssit hänellä on käytettävissään, esimerkiksi opetussuunnitelma ja opetustilat, sekä millaiset toimintamahdollisuudet hänelle lailla suodaan. Tutkimuksen alaongelmat ovat:
1. millaisia ongelmia pahantapaisilla ja myöhemmässä vaiheessa sopeutumattomilla
oppilailla esiintyi, minkälaisiin rikkeisiin he syyllistyivät ja miksi, miten rikkeistä
rangaistiin ja millaiset kurinpidolliset keinot olivat sallittuja.
2. miten heikkolahjaisten opetus järjestettiin ja miten heidän opetuksensa kehittyi.
Edellä mainittujen ongelmaoppilaiden kohdalla selvitetään 1) opetusmenetelmissä, 2)
opetussuunnitelmissa ja 3) kansakoulurakennuksissa tapahtuneet muutokset sekä 4)
opettajan merkitys opetuksen järjestämisessä. Lisäksi 5) selvitetään oppilaiden
perhetausta.
3. Mitkä olivat ne syyt, joiden perusteella oululaisia lapsia toimitettiin Pohjolan
Poikakotiin, millaisia kurinpidollisia ja opetuksellisia keinoja siellä käytettiin.
4. miten Poikakodista poispäässeet nuoret pärjäsivät laitosajan jälkeisessä elämässään.
Etsittäessä vastauksia tutkimuksen kysymyksiin joudutaan väistämättä toteamaan, että
ongelmaoppilaiden kohdalla on ollut jako pahantapaisiin ja heikkolahjaisiin oppilaisiin.
Pahantapaiseksi oppilas luokiteltiin tämän tutkimuksen ajanjakson ajan kutakuinkin
samoin perustein. Merkittävin muutos tapahtui 1950-luvulla, jolloin tiedostettiin, että käytöshäiriön syy ei ollut pelkästään lapsesta johtuva. Tällöin pahantapainen nimitys vaihtui
sopeutumattomaksi. Tutkimusajanjaksolla on tarkoitus selvittää, millaisia eroja ongelmaoppilaiden välillä oli. Oulun kansakoululaitoksen ja Pohjolan Poikakodin yksittäisten
oppilaiden kuvauksilla pyritään vahvistamaan tutkimuksen tuloksia sekä elävöittämään
sen luettavuutta.
Koska tutkimus on luonteeltaan kasvatushistoriallinen, sen päärakenne on kronologinen. Se soveltuu hyvin esimerkiksi kouluhistoriallisiin tutkimuksiin, koska toisiaan seuraavat aikajaksot tai kehitysvaiheet muodostavat selvän kokonaisuuden.12 Historiallisissa
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töissä seurataan usein useita eri tapahtumasarjoja, joten tutkimus saattaa kronologisen
metodin käytön myötä pirstoutua. Tämä estetään sillä, että käsitellään samanaikaisia
tapahtumasarjoja eri luvuissa, jolloin tutkimuksen juoni on huomattavasti yhtenäisempi.
Jokaisessa pääluvussa voi olla ja toisaalta on hyvä olla koko työtä koskeva teema tai teemoja, esimerkiksi opetussuunnitelmat ja kansakoulurakennukset.13 Tutkimukseni
päälukujen 3, 4 ja 5 rakenne on samanlainen.
Näin ollen tutkimusajanjakso on jaettu kolmeen päävaiheeseen, joiden lopussa käsitellään Pohjolan Poikakoti. Se oli yksi Oulun kansakoululaitoksen käyttämistä kurinpitokeinoista. Sinne sijoitettiin oppilaita, jotka eivät olleet kansakoulun kurinpitokeinoin hallittavissa. Nämä päävaiheet muodostavat työssäni selkeän ajallisen kokonaisuuden. Ne poikkeavat toisistaan muun muassa opetusopeissa tapahtuneiden muutosten, kurinpitokeinojen
vähenemisen, erityisopetuksen laajenemisen ja yhteiskunnallisten muutosten perusteella.
Ensimmäinen ajanjakso eli vuodet 1874–1920 oli kasvatusideoiden temmellyskenttä,
koska Oulun kansakoululaitos ei ollut vielä yhtenäistynyt ja vakiintunut. Toisaalta ajanjakso oli myös kansakoulun yhtenäistymisen aikaa, sillä herbartilaisuuden ja reformipedagogiikan ajatukset olivat esillä myös Oulussa. Ensimmäisen tutkimusajanjakson alkamisvuosi selittyy Oulun kaupungin kansakoulun aloittamisajankohdalla ja päättymisvuosi oli
kansakoulun viimeinen toimintavuosi ennen oppivelvollisuuslain voimaanastumista. Toinen ajanjakso eli vuodet 1921–1939 oli oppivelvollisuuslain vaikutuksen ja kolmas ajanjakso eli vuodet 1940–1974 toisen maailmansodan ja sodasta toipumisen sekä yhteiskunnan liberalisoitumisen aikaa. Kaikkien tutkimusajanjaksojen kasvatuksellisiin ja opetuksellisiin tekijöihin liittyviä asioita tarkastellaan systemaattisesti. Tämä helpottaa kokonaiskuvan luomista eri aikojen tekijöistä, koska kaikissa ajanjaksoissa rakenne on samanlainen, vaikka jokaisesta löytyy myös omia tunnusomaisia piirteitä. Systemaattisesta etenemistavasta voisi mainita esimerkkinä tutkimuksen, jossa tutkitaan kahden eri paikkakunnan kansakoulun opetusta vertailuperiaatteella.14
Tutkimuksen aloitusvuosi 1874 muodostaa luonnollisen aloitusajankohdan, sillä tuolloin Oulun kansakoulu aloitti toimintansa. Tutkimuksen päättymisvuodeksi on valittu
vuosi 1974, koska kyseisen vuoden syksyllä Oulun kansakoulu muuttui peruskouluksi.
Tutkimuksen ajanjakso on pitkä, mutta luonteva valinta, koska se käsittää selkeän kokonaisuuden eli Oulun kansakoululaitoksen toiminta-ajan.
Tutkimukseeni olen valinnut asiat, jotka nykyäänkin vaikuttavat tavalla tai toisella
oppilaan käyttäytymiseen. Opettajien tekemät opintomatkat ja kouluylihallituksen sekä
myöhemmässä vaiheessa kouluhallituksen Ouluun suorittamat tarkastusmatkat muokkasivat merkittävästi Oulun kansakoululaitosta. Opettajat tutustuivat lähinnä Etelä-Suomen
kansakouluihin, joten Oulun kansakoululaitos sai vaikutteita valtakunnallisista opetusopeista ja –menetelmistä. Kouluhallituksen tehtävänä oli valvoa maamme kansakoululaitoksen kehittymistä, joten sen kiertokirjeet ja tarkastusmatkat eivät voineet olla vaikuttamatta myös Oulun kansakouluihin. Kansakoulurakennusten merkitys työrauhan ylläpitämisessä oli merkittävä, sillä liian suuret ryhmäkoot ja puutteelliset tilat lisäsivät käytöshäiriöisyyttä. Tilanahtaus hankaloitti opettajien työtä, koska oppilaat joutuivat istumaan
ahtaasti huonosti ilmastoidussa luokassa. Tämä ei voinut olla heikentämättä oppilaiden
12.
13.
14.

Kähkönen 1984, 17–18, kts. myös Elio 1977, Katajala 1990.
Katajala 1990, 30–31
Kähkönen 1984, 17–18.

29
keskittymistä. Puutteellisten kansakoulurakennusten takia opetus muodostui pakostakin
teoriapainotteiseksi, koska tarvittavia tiloja esimerkiksi liikunnan opetukseen ei ollut.
Oppilailla on aina ollut vaikutusta toisiinsa, joten esimerkiksi heikommin opinnoissaan
edistyvä lapsi joutuu suuremmassa ryhmässä helposti pilkanteon kohteeksi. Samoin oppilasmäärän lisääntymisen seurauksena levottoman lapsen on sitä vaikeampi keskittyä, mitä
enemmän virikkeitä ympärillä on. Opetussuunnitelmien avulla pyritään kehittämään koulun opetusta; ne ovatkin jokaisen opettajan oppituntien suunnittelun pohjana. Huolellisesti
suunniteltu ja mielenkiintoisesti rakennettu oppitunti vähentää häiriökäyttäytymistä. Opetussuunnitelma ei suinkaan riitä onnistuneen oppitunnin takeeksi, vaan opettajapersoonallisuuden täytyy olla oppilaita motivoiva. Opettaja on oppimisen tärkein tekijä ja hänen
työnsä onnistumisen perusedellytyksenä ovat muun muassa opetussuunnitelma ja asialliset opetustilat. Ongelmaoppilaiden yksilökuvaukset värittävät tutkimuksen sisältöä ja täydentävät tutkimuksen ongelmia. Lisäksi ne antavat monipuolisemman kuvan kansakoululaitoksen käyttämistä kurinpidollisista ja opetuksellisista keinoista. Ongelmaoppilaiden
kotitilanteen selvittäminen auttaa ymmärtämään lapsella esiintyneitä vaikeuksia ja etsimään keinoja niiden vähentämiseksi.
Tutkimuksen painopisteitä ovat ongelmaoppilaisiin liittyvät asiat, esimerkiksi perheen
tilanne, oppilailla esiintyneet vaikeudet, kurinpidolliset ja opetukselliset keinot sekä Pohjolan Poikakotiin ja sen jälkeiseen elämään liittyvät asiat. Sen lisäksi, että tutkimuksessa
kuvataan ongelmaoppilaita, siinä käsitellään muita tekijöitä, joilla oletettavasti oli vaikutusta näiden lasten koulunkäyntiin. Näihin asioihin Oulussa tehdyt tutkimukset eivät
puutu, joten tutkimuksen tuoma tieto on uutta. Kurinpitoa ja opetusta kuvaavissa luvuissa
käsittelen niitä keinoja, joiden avulla oppilaiden käytöshäiriöitä pyrittiin vähentämään ja
sitä, miten ne muuttuivat tai kehittyivät kansakoulun vanhetessa. Opetuksen järjestämistä
kuvaavissa luvuissa opetusmenetelmät ja tehdyt ehdotukset näyttelevät merkittävää osaa.
Tutkimukseeni olen valinnut kaikki ne oppilaat, joiden papereissa on jonkinlainen maininta negatiivisesta käyttäytymisestä tai heikosta oppimisesta. Pahantapaisista oppilaista
luon kuvan nimettömien oppilaskuvausten yhteydessä kertomalla, millaisia olivat niin
sanotut pahantapaiset oppilaat ja millaisia rangaistuksia he saivat erilaisista rikkomuksistaan. Heikkolahjaisten oppilaiden kohdalla kerron opetuksen kehittymisestä jo ennen apukoulun perustamista. Opetuksen kehittymisen lisäksi annan kuvan heikkolahjaisista oppilaista, jonka perusteella voidaan hahmottaa heikkolahjaisten ongelmia ja niiden mahdollisia syitä. Molempien ongelmaoppilaiden kohdalla perhetausta pyritään selvittämään niin
syvällisesti kuin se on mahdollista. Työssäni pyrin painottamaan psykologista puolta eli
hahmottamaan asioita yksilön käyttäytymisen perusteella. Oleellista on pyrkiä selvittämään mahdolliset syyt, jotka edesauttoivat ongelmaista käyttäytymistä. Vaikka painotus
on psykologinen, niin pyrin tuomaan esille myös sosiologisen puolen. Tutkimuksessani
selvitetään oppilaan käyttäytymistä häntä ympäröivässä yhteiskunnassa. Yhteiskunnallisen aineksen käsittely on työssäni rajattu vain yleisen tason mainintoihin.
Pohjolan Poikakoti eli suojelukasvatuslaitos ei kuulunut Oulun kansakoululaitokseen.
Se oli kuitenkin tärkeä sijoituspaikka ongelmaoppilaille, kun kansakoululaitoksen keinot
eivät enää riittäneet. Pahantapaisen oppilaan käytöstä ei voitu selittää pelkästään tämän
luonteenpiirteillä, vaan sen muotoon ja ilmiasuun vaikuttivat myös yhteiskunnalliset tekijät, kuten vanhempien tilanne ja yhteiskunnallinen asema, koululaitoksen ilmapiiri ja
opettajien koulutus. Pohjolan Poikakoti on tutkimuksessa mukana, koska vuoden 1915
jälkeen sinne sijoitettiin koulussa tai koulun ulkopuolella huonosti käyttäytyneitä oppi-
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laita. Lisäksi Poikakodin avulla pystytään seuraamaan oppilaan käyttäytymisen muutoksia ja myöhempiä elämänvaiheita. Lapsen ei tarvinnut käyttäytyä negatiivisesti joutuakseen Poikakotiin, vaan vanhempien laiminlyömä kasvatus johti myös sinne sijoitukseen.
Näiden lasten elämää valotetaan oppilaskuvauksilla, jotka antavat tietoa oppilaan eri elämänvaiheista aina kansakoulusta aikuisikään asti. Kansakoulun lait ja asetukset –luvussa
selvitän, miten maamme kansakoulua koskevat lait ja asetukset määrittelivät kurinpitokeinot ja millaisia muutoksia niissä tapahtui. Tutkimuksessa esille tulevien muiden asioiden
tarkoituksena on tukea, laajentaa ja vahvistaa kansakoulun sisäistä kuvaa.
Historiallisissa tutkimuksissa objektiivisuudella tarkoitetaan tutkittavan ilmiön luonteen säilymistä ja ajan olemassaolon tunnustamista eli tapahtumat kuvataan oman ajan
lähtökohdista historiallisen perspektiivin mukaan. Selkeimmin tämä näkyy sellaisessa tutkimuksessa, jossa tutkija pyrkii käymään läpi kaiken mahdollisen olemassa olevan lähdemateriaalin.15 Tutkimukseeni luin kaiken mahdollisen tutkimusmateriaalin. Enemmän olisin kaivannut nimenomaan ongelmaoppilaisiin liittyvää materiaalia, sillä varsinkin Oulun
kansakoulun alkuvaiheessa oppilaiden tekemistä rikkeistä mainittiin lyhkäisesti. Tämä ei
mielestäni horjuta aineiston luotettavuutta, mutta jättää joitakin asioita olettamukseksi,
koska oppilas saatettiin asiakirjoissa mainita pahantapaiseksi tai heikkolahjaiseksi
antamatta sen kummenpaa syytä. Myöhemmässä vaiheessa varsinkin kasvatusneuvolan
aloittamisen seurauksena oppilaan henkilökohtaisista vaikeuksista ja hänen elämäänsä
vaikuttaneista asioista kerrottiin huomattavasti enemmän. Lähdeaineiston monipuolistuminen aiheutti sen, että tutkimukseni kolmannen pääjakson tekeminen oli toisaalta helpompaa, mutta toisaalta vaikeampaa kuin ensimmäisen ja toisen osion. Tiedon lisääntymisen myötä asioiden hahmottaminen helpottui, mutta vaikeudeksi muodostui tiedon
rajaaminen, sillä monesta yksittäisestä oppilaasta löytyi erilaista tietoa jopa kymmeniä
sivuja.
Tutkimukseni sanoma- ja aikakauslehtien tietoihin tulee suhtautua kriittisesti, vaikka
niihin yleensä kirjoittivat opetusalan tai koulumaailman kanssa läheisessä yhteistyössä
olleet henkilöt. Kansakouluntarkastajat kirjoittivat enimmäkseen kansakoulun asioista,
jotka perustuivat erilaisiin koulumaailman tilastoihin tai tutkimuksiin. Yksittäiset opettajat kirjoittivat usein omista kokemuksistaan, joten heidän näkemyksensä saattoivat olla
liian subjektiivisia. Toisaalta samansävyisiä kirjoituksia esiintyi hyvin paljon, mikä lisää
sanoma- ja aikakauslehtien luotettavuutta. Yleensä kirjoitettiin ongelmallisista asioista ja
tällä tavalla haluttiin herättää laajempaa keskustelua. Kirjoitukset kuitenkin tuovat esille
sellaisia asioita, joita ei asiakirjoissa mainita.
Tutkijan tehtävänä on selvittää, mikä tehtävä ja asema asiakirjalla on omana aikanaan
ollut ja miten ne ovat vastanneet asiakirjassa mainittujen asioiden todellisuutta.16 Tätä
kutsutaan lähdekritiikiksi, jonka keskeisenä tehtävänä on verrata eri lähteiden sisältöjä
toisiinsa. Oman lähdeaineistoni osalta saavutin sekä ulkoisen että sisäisen lähdekritiikin
kannalta luotettavaa tietoa, koska materiaalia pystyi erinomaisesti vertaamaan keskenään.
Oulun kansakoulun johtokunnat, kansakouluntarkastajat ja opettajat käsittelivät omissa
kokouksissaan samoja asioita, joten näistä löytyi samanlaisia merkintöjä useista eri
asiakirjoista. Lisäksi suurin osa aineistosta kirjoitettiin käsin. Tämä teki mahdolliseksi
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Kuikka 1991, 122–123.
Renvall 1965, 165–166.
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käsialan ja lähinnä kirjoitustyylin keskinäisen vertaamisen. Erityisesti nykyajan
sanastosta poikkeavia kielellisiä erikoisuuksia esiintyi runsaasti.
Ensi käden lähteet eli primäärilähteet sisältävät suoran kertomuksen tapahtumasta, eikä
niissä ole käytetty välikäsiä kuten sekundäärilähteissä. Jotta historiallinen tutkimus olisi
mahdollisimman luotettava, tulee tutkijan käyttää pääsääntöisesti primäärilähteitä. Niitä
voidaan lähes aina pitää luotettavina, jos niiden sisältämä asia löytyy toisesta primäärilähteestä.17 Tutkimukseni ensi käden lähteitä olivat muun muassa kansakoulun johtokunnan,
opettajakunnan ja kansakouluntarkastajien kirjalliset dokumentit. Niitä täydentävät
esimerkiksi kouluhallituksen erilaiset kirjeet ja pöytäkirjoihin kirjatut tarkastuskertomukset. Ne ovat erinomaisia alkuperäislähteitä, sillä niihin on ensimmäisen kerran kirjattu
keskusteluissa esiintyneet asiat. Vastaavanlaista materiaalia löytyi runsaasti eri arkistoista,
sillä tässä tutkimuksessa käytetyt asiakirjat ovat virallisia. Niissä on tarkat päivämäärät ja
sihteerin tai lähettäjän allekirjoitus. Eri asiakirjoja voi verrata keskenään päivämäärien ja
asiasisältöjen perusteella. Vähemmän virallisten kirjoitusten asiasisältöjä ei ole syytä
väheksyä, koska niiden kirjoittajat olivat oman alansa asiantuntijoita, muun muassa opettajia, tarkastajia sekä hoito- ja sosiaalipuolen edustajia.
Tutkijan on pystyttävä tarkkailemaan lähteitään mahdollisimman objektiivisesti,
ennakkoasenteista vapaana.18 Mikäli objektiivisuus jätetään historian tutkimuksesta pois,
on sen tuloksia käytännössä mahdotonta erottaa propagandasta.19 Tästä johtuen on merkittävää, että kasvatuksen historia kuvaa mahdollisimman objektiivisesti ja lähteille
uskollisesti tosiasioita yrittämättä värittää niitä.20 Tässä tutkimuksessa subjektiivisuus on
yritetty välttää käyttämällä hyväksi kaikki mahdollinen aiheeseen liittyvä aineisto ja
kuvaamalla sitä uskollisesti ja vääristelemättä. Olen pyrkinyt siihen, että kuka tahansa
asiasta kiinnostunut pystyisi lukemaan työni ja kykenisi sen avulla luomaan jonkinlaisen
kuvan tutkimusajanjakson koulumaailmasta. Tämän vuoksi tutkimuksen esitystapa on
deskriptiivinen, koska sen tarkoituksena on kuvata tiettyinä aikoina esiintyneitä asioita.
Sen vuoksi käytän työni luotettavuuden lisäämiseksi yleisopetuksen, erityisopetuksen ja
Pohjolan Poikakodin oppilaskuvauksia. Nämä on pyritty kuvaamaan kansakoulun ja Pohjolan Poikakodin henkilökunnan silmin katsottuna, jolloin asiat on esitetty niin kuin ne on
kirjoitettu lähdeaineistoon. Oppilaskuvauksissa on oppilaista pyritty keräämään yhteisiä
luokittelupiirteitä, joiden tarkoituksena on vahvistaa tutkimuksen tuloksia. Oppilaskuvauksilla halutaan myös antaa totuudenmukainen ajankuva.
Omassa tutkimuksessani selvitän poikkeuksellisten tyypillisyyksien elämää, sillä
ongelmaoppilas kuuluu marginaaliryhmään, mutta kuitenkin nämä tapaukset herättivät
koko tutkimusajanjakson vilkasta keskustelua. Pyrin selvittämään ongelmaoppilaalla
esiintyneitä vaikeuksia ja niiden mahdollisia aiheuttajia. Tämä ei onnistu, jos oppilasta ei
tutkita eri yhteisöjen jäsenenä. Selvitän oppilaan perhetilannetta ja hänen kasvuympäristöään eli millaisia häiriökäyttäytymiseen altistavia tekijöitä niissä oli. Tutkin ongelmaoppilasta niissä yhteisöissä, joissa hän toimi. Yksittäisten oppilaiden tapausten perusteella
pyrin luomaan laajempia tulkintoja vertaamalla Oulun kaupungin tapauksia maamme
muiden kansakoulujen vastaaviin tapauksiin. Oppilaskuvaukset antavat oppilaista runsaasti tietoa. Oleellista on selvittää henkilön perustiedot, esimerkiksi vanhemmat, sisaruk17.
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set, ura ja luonne. Tärkeää on etsiä syitä, esimerkiksi koulusta eroamiseen tai erottamiseen. Jos henkilöllä oli vaikeuksia, mikä meni vikaan? Johtuivatko varastamiset kenties
epäonnistumisista? Saadaksemme vastauksen johonkin ongelmaa koskevaan kysymykseen, meidän on tunnettava kyseessä olevan yhteisön elämää. Näin voimme ymmärtää,
mistä mahdollisista tekijöistä oli kysymys. Perhe antaa hyvin monipuolisen kuvan ihmisen kehityksestä.21

21.

Heikkinen A. 1988, 9, 32, 39, 41, 52–53, kts. myös Peltonen 1999.

2 Oulun kaupungin kansakoulun perustaminen
vuonna 1874
Suomen kansakoululaitoksen synty sijoittui aikakauteen, jolloin maassamme tapahtui
lukuisia yhteiskunnallisia muutoksia. Kaupungistuminen oli alkanut, väestö lisääntyi
nopeasti ja teollistuminen oli alkamassa. Maamme puuteollisuus laajeni ja sai tilaa maailmanmarkkinoilla. Tämä muutos ei suinkaan näkynyt koko maassa, sillä maa- ja metsätalouden nousu ulottui lähinnä Etelä-Suomeen. Maamme pohjois- ja itäosissa elettiin vielä
pitkälti luontaistaloudessa. Edellä mainitusta kehityksestä huolimatta Suomi oli vielä
1900-luvun alkupuolellakin vahvasti agraariyhteiskunta.22 Teollistuminen sai aikaan keskustelun työväestön sosiaalisista ongelmista. Asunto-ongelmat ja alkoholin runsas käyttö
sekä muut ongelmat olivat arkipäivää kaupunkilaisten elämässä.23 Oulun kaupungin väkiluku myös kasvoi, kolminkertaistuen vuosina 1855–1917. 1900-luvun alkupuolella Oulu
oli maamme viidenneksi suurin kaupunki Helsingin, Turun, Tampereen ja Viipurin jälkeen. Väkiluvun kasvuun vaikutti muun muassa Ouluun syntynyt koneteollisuus sekä liikenneyhteyksien paraneminen, sillä Ouluun tuli rautatie vuonna 1886.24 Teollisuus toi
uusia työpaikkoja, varsinkin Åströmin nahkatehdas tarjosi niitä. 1880-luvun alkupuolella
Ouluun perustettiin useampia vesi- ja höyrysahoja, esimerkiksi Pateniemen sahat ja Toppilan saha. Tämä ei suinkaan merkinnyt maatalouden katoamista, sillä sitä harjoitettiin
huomattavassa määrin vielä 1900-luvun alussakin.25 Oulun kaupungin työväestön määrä
kasvoi vuosina 1885–1907 melkein nelinkertaiseksi. Kaupunkiin muutti paljon uutta
väestöä, mikä aiheutti huomattavaa asuntopulaa. 1900-luvun alussa Oulun huonotuloisista 80 % asui yksiössä. Asuntopulaa oli myös osassa Helsingin työläiskaupunginosia.26
Suomen kansakoululaitokselle loi pohjaa 1840-luku, jolloin kansallinen herätys, suomalaisen kirjallisuuden perustaminen, Johan Ludvig Runebergin tuotanto, Elias Lönnrot
ja Kalevalan ilmestyminen loivat aikaisempaa otollisemman maaperän.27 Asiaa edesaut22. Jauhiainen 1993, 81–82. Amerikassa opetus sai alkunsa, kun yhteiskunta tarvitsi luku- ja kirjoitustaitoisia kansalaisia kehittämään yhteiskuntaa. Koulutuksen tarkoituksena oli saada ihmisistä yhteiskuntaa hyödyttäneitä yksilöitä. Sarason & Doris 1979, 154 ja 159.
23. Pulma 1987, 76.
24. Leinonen 1987, 124.
25. Vainionkangas 1995, 17–18.
26. Juntunen 1988, 11.
27. Telemäki 1979, 12.
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tavia vaikutteita tuli muista Pohjoismaista; Tanskassa kansakoulu aloitti 1814, Norjassa
1827 ja Ruotsissa 1842. Suomessa Ruotsin kansakoulun aloittaminen sai aikaan vilkkaan
keskustelun.28 Tilanne muuttui ratkaisevasti hallitsijanvaihdoksen jälkeen. Venäjän uusi
keisari Aleksanteri II esitti vuonna 1856 uudistussuunnitelmansa, joka teollisuuden, elinkeinoelämän ja liikenneyhteyksien ohella sisälsi kansanopetuksen järjestämisen.29 Senaatille annettu tehtävä kansanopetuksen järjestämisestä käsitti lähinnä selvitystyön ”miten
voitaisiin helpottaa kansansivistystä tarkoittavien koulujen järjestämistä maalaiskunnissa”, mutta aloite johti myöhemmin kansakoululaitoksen perustamiseen.30
Kasvatusopillinen yhdistys, jonka tehtävänä oli opetuksen kehittäminen, oli 19.5.1866
pitämässään kokouksessa keskustellut 11.5.1866 annetun kansakouluasetuksen toteuttamisesta Oulun läänissä. Asiasta kokoonnuttiin keskustelemaan vielä kaksi kertaa saman
vuoden aikana. Jälkimmäisessä kokouksessa keskusteltiin ”työväestön ja varsinkin köyhäin vanhempien lasten koulun perustamisesta.” Oulun Wiikko-Sanomissa kirjoitettiin,
että varsinainen keskustelu kansakoulun perustamisesta Ouluun aloitettiin alkuvuodesta
1871, sillä kasvatusopillisen yhdistyksen jäsenet olivat huolestuneita ”pimeydessä vaeltajista”.31 Kuvernööri G. von Alfthan oli 23.1.1871 lähettänyt kirkonkokoukselle kirjeen,
jossa hän vaati keskustelua toisen koulun perustamisesta. Kirjeestä huolimatta asia ei
edennyt, koska kirkonkokouksen mielestä kaikilla ”todellisilla köyhillä” oli mahdollisuus
saada opetusta, jos kouluun otettiin ainoastaan ja vain köyhiä oppilaita.32 Lähdeaineiston
perusteella voidaan todeta, että Oulussa kansakouluasetusta ei sivuutettu, koska siitä keskusteltiin hieman yli viikko sen voimaanastumisen jälkeen.
Kansakouluhankkeen eteneminen ei suinkaan loppunut siihen, vaan Oulun Wiikkosanomissa oli 12.2.1871 ilmoitus seurakuntalaisille järjestettävästä kokouksesta. Sen tarkoituksena oli selvittää seurakuntalaisten mielipide ”toisen köyhäin lasten” koulun perustamisesta.33 Kansakouluhankkeen seuraava vaihe oli se, että sen perustamisesta keskusteltiin maistraatin kokouksessa jo 21.10.1871. Kokous oli yksimielinen siitä, että kaupunkiin
tuli perustaa tytöille ja pojille erikseen alempi kansakoulu. Ylempi kansakoulu olisi yhteinen sekä tytöille ja pojille. Kansakoulun tuli myös huolehtia niiden yli 12-vuotiaiden opetuksesta, jotka laillisista syistä laiminlöivät koulunkäynnin. Opetuksen tuli olla maksutonta ja opetuskielenä piti olla suomen kieli.34 Kirkonkokous kokoontui viikkoa myöhemmin keskustelemaan edellisen kokouksen tekemästä ehdotuksesta. Se kannatti tehtyä esitystä ja ehdotti, että kansakoulu aloittaisi toimintansa syksyllä 1872. Niin ei kuitenkaan
käynyt, koska kansakoululle ei nimetty johtokuntaa eikä laadittu ohjesääntöjä.35 Kansakouluasetus velvoitti koulut laatimaan ohjesäännön, jota ilman koulu ei voinut saada valtion apua.36
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Kansakoulun perustamisen suhteen ei annettu periksi, sillä loppuvuodesta 1872
kokoonnuttiin keskustelemaan asiasta uudelleen.37 Kansakoulun vastustamisesta huolimatta oltiin sitä mieltä, että opetusta oli järjestettävä kaikille lapsille. Käytäntö osoitti sen,
että opetus oli tarpeen sosiaaliluokasta ja ammatista riippumatta.38 Kokous oli huolestunut heikommassa sosiaaliluokassa olevista lapsista ja asian edistämiseksi se nimesi valiokunnan, jolla oli oikeus käyttää apunaan ”taitavia ja ymmärtäväisiä” seurakunnan jäseniä.
Valiokunnan tehtävänä oli laatia ohjesääntö Oulun kansakoululle. Se teki ohjesäännön
nopeasti, ja loppuvuodesta 1873 pidetyssä kokouksessa voitiin todeta, että kouluhallitus
hyväksyi ohjesäännön ja myönsi valtion apua Oulun kaupungin kansakoulua varten.39
Ohjesääntö hyväksyttiin, vaikka se oli lyhyt ja sisälsi ainoastaan 16 pykälää ja opettajien
palkkauksen.40 Helsingin kansakoulun ohjesääntö käsitti määräykset kouluista ja niiden
hallinnosta sekä opetussuunnitelmista ja opettajista.41 Tampereen kansakoulun ohjesäännössä mainittiin muun muassa opetettavat oppiaineet, oppilasmäärä luokkaa kohden,
oppiaika ja hallinto.42
Oulun kansakoulu aloitti toimintansa vasta 1.9.1874.43 Oulun kansakoulu aloitti myöhään, sillä Pohjois-Suomen ensimmäiset kansakoulut aloittivat Haapavedellä, Saloisissa
ja Rovaniemellä jo vuonna 1870. Lisäksi Limingassa kansakoulu aloitti vuonna 1871 ja
Pudasjärvellä vuonna 1873.44 Syynä tähän pidettiin kaupungissa toimineita muita kouluja, joiden uskottiin täyttävän Oulun tarvitseman opetustarpeen. Tämä ei kuitenkaan ollut
ainoa syy kansakoulun aloittamisen viivästymiseen. Monet ihmiset olivat sitä mieltä, että
kaikki lapset eivät tarvinneet opetusta. Opetuksen laajentamisen työväestön lapsille pelättiin aiheuttavan vaikeuksia. Pahimpana ongelmana pidettiin sitä, että kansakoulu vähentäisi ruumiillisen työn tekoa ja kasvattaisi hyödyttömiä herroja.45 Kansakoulun perustamisen viivästyminen Oulussa ei ollut mitenkään poikkeuksellista, sillä samalla tavalla kävi
useimmissa muissakin kaupungeissa. Tähän vaikuttivat entiset koulut, jotka monen mielestä tyydyttivät kaupunkilaisten opintarpeen. Tampereellakin kansakoulu aloitti toimintansa vasta 1872.46

2.1 Kansakoulun alku Oulussa
Oulun kaupungin kansakoulu kulki vaikeuksien kautta voittoon, kuten kävi monissa
muissakin Suomen kaupungeissa. Oulun kaupungin kansakoulun perustamisen pahimpana esteenä pidettiin kunnollisten opetustilojen puuttumista. Tämä ei ollut lainkaan Oulun
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ongelma, sillä monessa muussakin kaupungissa määrärahojen puute vaikutti siihen, että
opetustilat olivat ahtaat ja kurjat.47 Oulussa kirkonkokous päätti 18.5.1873 pitämässään
kokouksessa rakentaa uuden koulurakennuksen Heinätorin alueelle. Toiseksi koulurakennukseksi päätettiin ottaa Kajaanintulli, johon aiottiin rakentaa lisähuoneita. Heinätorin
uuden koulurakennuksen ei uskottu valmistuvan ennen syksyä 1874, joten tilat piti löytää
muualta.48 Kajaanintullin kansakoulu toimii tänä päivänä Kajaanintullin erityiskouluna,
Koulukatu 16:ssa. Heinätorin kansakoulu tunnetaan nykyään Heinätorin erityiskouluna.
Se toimii Torikatu 45:ssä.
Heinäpää valittiin koulupaikaksi halvan tonttimaan vuoksi, mutta myös siksi, että siellä
asui runsaasti eri alojen työläisiä ja muita alempaan sosiaaliluokkaan kuuluvia. Näiden
lasten uskottiin muodostavan kansakoulun enemmistön.49 Kansakoulujen peruskirjassa
edellytettiin, että kansakouluja piti perustaa köyhäintaloihin ja maneeseihin, joten Kajaanintullin valinta entisenä köyhäintalona oli selvä.50 Kansakoulut aloittivat toimintansa
kahdessa eri paikassa. Toinen kouluista aloitti entisissä kunnalliskodin tiloissa Kajaanintullissa ja toinen ”Hollituvassa eli Fiskaalin pirtissä” Heinäpäässä. Molempien rakennusten tilat soveltuivat erittäin huonosti opetustoimintaan. Kajaanintulli toimi ennen koulua
ainakin kasarmina ja ruttosairaalana.51
Kajaanintullin koulurakennusta sanottiin ”rotteloksi”, jossa oli pahannäköiset seinät ja
huono katto. Luokat olivat niin ahtaat, että oppilaat joutuivat istumaan kuin sillit tynnyrissä, kylki kyljessä kiinni. Koulussa oli kaksi luokkahuonetta, joista toinen oli niin kapea,
että sitä kuvailtiin putkaksi. Oppilaista osa istui ikkunan vieressä ja osa uunien vieressä,
joten samanaikaisesti osalla heistä oli kylmä ja osalla liian kuuma. Luokat eivät olleet
oppilaiden terveyden kannalta asiallisia, sillä niitä ei juurikaan pystytty tuulettamaan,
koska lämmin ilma karkasi ulos.52 Heinäpäässä oli kaupungin omistama pirtti, johon saatiin kaksi luokkahuonetta väliseinän avulla.53 Helsingissäkin kansakoululaitos toimi pitkään vuokrahuoneistoissa, jotka alun perin suunniteltiin muuhun kuin koulukäyttöön.54
Tampereen kansakoulun poikaluokat ja alempi kansakoulu toimivat alkuvaiheessa neljässä luokkahuoneessa. Luokat sijaitsivat peräkkäin, joten perimmäiseen luokkaan piti
kulkea toisten luokkien läpi. Tyttöluokat opiskelivat kolmi-ikkunaisessa salissa, johon
johti kylmä käytävä.55 Edellä mainittujen kaupunkien opiskelutilat eivät olleet suinkaan
poikkeukselliset, sillä Suomen ensimmäiset koulurakennukset rakennettiin aivan muuhun
kuin koulukäyttöön.56
Oulun kansakoulun oli tarkoitus aloittaa laajemmassa muodossa, mutta rakennusten
puute esti sen. Koulupaikkaa vaille jäi yli sata ylempään kansakouluun pyrkinyttä tyttöä.57 Kansakouluun voitiin ottaa 189 oppilasta.58 Nämä oppilaat muodostivat viisi luok47. Halila II 1949, 70.
48. Huttunen Pertti, Oulun kaupungin kk:n historia, tutkimusarkisto, 1866–1903, kirkonkok. ptk.
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51. Kalajoki 1974, 7–10.
52. Kaiku 23.10.1886.
53. Huttunen 1974, 23.
54. Somerkivi 1977, 327.
55. Telemäki 1979, 21.
56. Halila II 1949, 169.
57. Oulun kaupungin kk:n matrikkeli 31.8.1874–15.1.1890. OKA.
58. Huttunen 1974, 24–25.
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kaa: kaksi alemman kansakoulun sekaluokkaa, kaksi ylemmän kansakoulun poikaluokkaa
ja valmistava luokka. Valmistava luokka perustettiin luku- ja kirjoitustaidottomille oppilaille. Sen tavoitteena oli antaa lapsille tarvittavat valmiudet ensimmäistä luokkaa varten.59 Kansakoulun opetuksesta vastasi kaksi nais- ja kaksi miesopettajaa: Kaarlo ja
Johanna Määttä sekä Ananias Korhonen ja Olga Slottsberg.60 Nämä opettajat huolehtivat
myös valmistavan luokan opetuksesta ylitunteina.61 Oulussa oli noin 8600 asukasta, joten
oppilaat muodostivat 2 % väestöstä. Helsingissä vastaava luku oli yli neljä prosenttia
väkiluvusta ja monissa kaupungeissa se saattoi olla jopa yli 20 %:n. Oulun alhainen luku
johtui tilanpuutteesta.62

2.2 Aloittavan kansakoulun oppilaat
Oulun kansakoulussa aloitti viisi opetusluokkaa, joista valmistava luokka oli lähinnä esiopetusluokka. Sen oppilaat olivat suurimmaksi osaksi esikouluikäisiä vanhempia lapsia.
Valmistava luokka oli ”ponnahduslauta” kansakouluun, sillä sinne otettiin luku- ja kirjoitustaidottomia oppilaita. Lisäksi Oulun kansakoulussa aloitti kaksi alemman ja kaksi
ylemmän kansakoulun luokkaa. Nämä luokat käsittivät luokka-asteet 1–4.

2.2.1 Valmistava luokka
Oulun kaupungin kansakoululaitos toimi kansakouluasetuksen mukaan, joka velvoitti
kaupungit pitämään valmistavaa luokkaa.63 Se suunnattiin lähinnä laiminlyödyille lapsille. Myös Helsingissä heitä varten perustettiin valmistavia luokkia. Siellä toimi yksi suomenkielinen ja yksi ruotsinkielinen koulu yli 10-vuotiaille lukutaidottomille lapsille.
Alkuvaiheessa ne järjestivät opetusta muutaman tunnin illassa, ja niissä opetettiin lukemisen ja kirjoittamisen lisäksi myös laskentoa. Vähitellen ne muuttuivat päiväkouluiksi.64
Oulun kansakoululaitoksen valmistavaan luokkaan otettiin 25 oppilasta, joista poikia oli
14 ja tyttöjä 11. Heidän ikäeronsa oli huomattava, sillä nuorin oppilas oli ainoastaan 6vuotias ja vanhin jo 11-vuotias. Suurin osa heistä oli kuitenkin 7–9-vuotiaita. Valmistavan luokan tuntimäärä oli ainoastaan 12–14 viikkotuntia. Kansakoulu perustettiin työväestön lapsia varten, mikä näkyi myös valmistavan luokan oppilaiden vanhempien ammateissa. Suurin osa oppilaista oli työmiehen lapsia.65
Kansakouluntarkastaja Aarne Lahtisen mukaan valmistava luokka herätti eriäviä ajatuksia, sillä sen uskottiin siirtävän opetusta ja kasvatusta entistä enemmän koulun tehtäväksi. Tämä johtui siitä, että kansakouluun pääsi ilman luku- ja kirjoitustaitoa.66 Oppilaat
59.
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kävivät koulua hyvin epäsäännöllisesti ja heistä ainoastaan kolme suoritti koulunsa loppuun. Koulusta eroaminen oli yleisintä luokan vanhimpien oppilaiden keskuudessa. He
erosivat muita oppilaita aikaisemmin ja olivat nuorempia lapsia huonompia keskittymään.67 Todennäköisesti eroamisten syyt johtuivat pitkälti työpaikan saamisesta tai siitä,
että he joutuivat kotonaan osallistumaan perheensä töihin.
Valmistava luokka toimi tällä nimellä viimeisen lukuvuotensa 1879–1880. Sen oppilasmäärä pysyi samana vuoteen 1877 saakka, kunnes se kahtena viimeisenä toimintavuonna nelinkertaistui, mikä johtui uusista valmistavista luokista. Poikia oli enemmän
kuin tyttöjä. Oppilaiden ikäero oli edelleen huomattava, suurimmillaan se oli jopa kahdeksan vuotta. Lasten vanhempien ammateissa ei tapahtunut muutoksia. Lukuvuoden
1879–1880 oppilaista ainoastaan 12 suoritti koulunsa loppuun.68 Luokkien lisääntymisen
perusteella voidaan olettaa, että luku- ja kirjoitustaidottomien määrä kasvoi. Ilmeisesti
pojat osasivat lukea tyttöjä huonommin.
Valmistavan luokan nimi oli historiaa 1880-luvun alussa, mutta toimintaperiaate jatkui
samana vielä useita vuosia. Valmistavat luokat muutettiin kansakoulun ensimmäisiksi luokiksi. Niiden toiminta herätti entistä enemmän keskustelua, sillä oppilaiden lukemisen ja
kirjoittamisen taso huononi vuosi vuodelta. Valmistavalle luokalle otettiin lapsia, jotka
eivät edes tunnistaneet kirjaimia. Valmistavien luokkien uskottiin lisäävän kansakoulun
arvostusta, mutta toisin kävi.69 Vanhempien välinpitämättömyys aiheutti koululaitokselle
lisäkustannuksia ja heikensi oppilaiden kiinnostusta koulua kohtaan.70

2.2.2 Muut luokat
Valmistavan luokan lisäksi Oulun kansakoulussa toimi kaksi alemman kansakoulun ja
kaksi ylemmän kansakoulun luokkaa.
Taulukko 1. Vuonna 1874 aloittaneen kansakoulun 1–4 luokkien sukupuoli, oppilasmäärä
ja opintomenestys.71
Luokka-aste

Pojat

Tytöt

Yhteensä

Päästökirjan saaneet

1. luokka

21

23

44

7

2. luokka

17

27

44

2

3. luokka

39

–

39

3

4. luokka

37

–

37

2

67.
68.
69.
70.

Lahtinen. Kaleva 28.5.1949.
Oulun kaupungin kk:n matrikkeli 31.8.1874–15–1.1890. OKA.
Kansakouluasiat Oulun kaupungin valt. ptk. 1875–1913, 28.6.1888. OKA.
Oulun kk:n johtok. ptk. 30.5.1888 § 2. OKA. Arajärven (1990) mukaan välinpitämättömässä
kasvatuksessa lapsi saa toimia aivan vapaasti. Joskus se saattaa olla lapsen parhaaksi. Yleensä
on, että ilman rajoja kasvanut lapsi pitää itseään aikuista vahvempana. Lapsi saattaa kärsiä
pelkotiloista tai hänestä voi kehittyä koti- ja koulutyranni. Lapsi haluaa olla keskipisteenä,
joten ystävien saaminen on huonoa. Tällainen lapsi ei osaa asettua toisen asemaan, joten hän ei
opi empatiaa eikä sosiaalisuutta. Arajärvi 1990, 100.
71. Oulun kaupungin kk:n matrikkeli 31.8.1874–15.1.1890. OKA.
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Ensimmäinen ja toinen luokka olivat sekaluokkia. Kolmannella ja neljännellä luokalla
oli ainoastaan poikia. Kaikissa luokissa oli hyvin eri-ikäisiä oppilaita, vaikka suurin osa
heistä oli suurin piirtein samanikäisiä. Todennäköisesti hyvin eri-ikäiset lapset vaikeuttivat opetusta, koska suuressa luokassa ja pienessä tilassa oli vaikea eriyttää, ja osaamattomuus johti helposti häiritsevään käyttäytymiseen. Oulun kansakoulun oppilaiden koulunkäynti oli epäsäännöllistä ja eroamisia sattui paljon. Ensimmäisen luokan oppilaista ainoastaan 16% sai päästökirjan. Toisen luokan oppilaista ainoastaan 5% suoritti koulunsa
loppuun. Kolmannelta luokalta päästötodistuksen sai 8% oppilaista ja neljänneltä luokalta
vain 5% oppilaista. Kaikkien oppilaiden kohdalla lopullista tilannetta ei voi sanoa, sillä
moni heistä oli koulun kirjoilla vaikka olikin pitemmän aikaa poissa. Lähdeaineiston
perusteella voidaan olettaa, että kirjoilla olleet eivät suorittaneet kouluansa loppuun, sillä
poissaolot kestivät useita vuosia.
Oulun kansakoulun alkuvaiheessa monet vanhemmalla iällä koulunsa aloittaneet keskeyttivät nuorempia yleisemmin koulunkäyntinsä ja kävivät muita epäsäännöllisemmin
koulua. Suurin osa koulunsa loppuun suorittaneista oli luokkansa nuorimpia oppilaita.
Poikkeuksena olivat 5–6-vuotiaina aloittaneet, jotka eivät menestyneet kansakoulussa.
Koulussa pärjänneet aloittivat koulunkäyntinsä 7-vuotiaina. Koulumenestymisen suhteen
ei ollut suuria eroja tyttöjen ja poikien välillä.72 Oulun kansakoulun matrikkelin perusteella voidaan olettaa, että alle 7-vuotiaina kouluun tulleet eivät olleet vielä koulukypsiä,
sillä he eivät ilmeisesti jaksaneet keskittyä samalla tavalla kuin vuotta tai kahta vanhemmat lapset.
Tampereen kansakoulussa oppilaiden koulunkäyntiä pidettiin varsin säännöllisenä,
mutta myös lopettamisia ilmeni.73 Helsingin kansakoululaitoksen alkuaikoina moni lapsi
lopetti koulunkäyntinsä vuoden tai kahden jälkeen. Yhtenä syynä oli koulunkäynnin aloittaminen iäkkäänä. Toisena syynä oli lasten osallistuminen perheen elatukseen. Poikien
eroaminen oli tyttöjä yleisempää.74
Valtakunnallisesti koulunkäynnin epäsäännöllisyyteen vaikuttivat muun muassa vanhat
tottumukset aikaisemmista kouluista, kansakoulun uutuus, työvoiman tarve ja kotien köyhyys. Ei ollut harvinaista, että ensimmäisten koulupäivien jälkeen suurin osa oppilaista jäi
pois. Moni palasi syystöiden jälkeen. Kansakoulun omia olosuhteita pidettiin syynä siihen, että moni oppilas kävi koulua ainoastaan vuoden tai kaksi. Saman opettajan piti opettaa samalla kertaa useampia luokkia, joten opettajat eivät omalta osaltaan pystyneet motivoimaan ja auttamaan heikommin menestyneitä oppilaita. Kaupungeissa tytöt kävivät poikia enemmän koulua.75
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3 Ongelmaoppilaiden opetus ennen oppivelvollisuuslakia
vuosina 1874–1920
Tässä luvussa kuvataan Oulun kaupungin kansakoululaitosta aikana, jolloin sen opetus ei
ollut vielä yhtenäistynyt ja vakiintunut, sekä 1900-luvun alkupuolella, jolloin opetus alkoi
saada yhtenäisiä ja järjestyksellisiä piirteitä. Aluksi käsitellään kansakoulun lait ja asetukset, jotka määrittelivät opettajien käytettävissä olevat kurinpidolliset keinot. Seuraavaksi
tutustutaan Suomen kansakouluissa esiintyneisiin opetusoppeihin sekä opettajien lähinnä
Etelä-Suomen kansakouluihin suuntautuneisiin opintomatkoihin ja kouluylihallituksen
suorittamiin tarkastuskäynteihin. Opettaja oli luokkansa tärkein motivoija ja työrauhan
ylläpitäjä. Hänen opetuksensa onnistumiseksi oli tärkeää, millainen opetustila, luokkakoko ja opetussuunnitelma hänellä oli käytettävissään. Tutkimuksessani korostan erityisesti
vähemmän tutkittuja ongelmaoppilaita, joiden elämää kuvaan niiden tekijöiden kautta,
joilla oli vaikutusta heidän elämäänsä.

3.1 Kansakoulun lait ja asetukset
Tutkimusvuosina 1874–1920 ei laeissa ja asetuksissa tapahtunut juuri muutoksia. Kansakouluasetus loi sen pohjan, jonka avulla rangaistuksia myös myöhemmässä vaiheessa
muuteltiin. Kansakouluasetuksen määräyksiä sovellettiin maamme kansakoulujen käyttöön pienin muutoksin, jotka liittyivät lähinnä, esimerkiksi rangaistuksista käytettyjen
nimitysten käyttöön. Kansakouluasetuksen kurinpitokeinot eivät merkittävästi muuttuneet myöhemmissäkään asetuksissa ja laeissa. Merkittävin muutos tapahtui kurinpitokeinojen vähenemisessä, esimerkiksi ruumiillisen kurituksen kieltäminen vuonna 1914.
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3.1.1 Kansakouluasetus 11.5.1866
Kansakouluasetus annettiin 11.5.1866. Sen mukaan kansakoulun tuli olla kaupungeissa
kuusivuotinen ja maaseudulla nelivuotinen.76 Kaupungeissa oppilaiden ikärajaksi tuli 8–
14 vuotta. Kansakouluasetus määritteli myös luokan oppilaiden enimmäismäärät: ensimmäisellä luokalla sai olla enintään 40 ja muilla luokilla enintään 60 oppilasta.77 Asetus ei
pyrkinyt tekemään kansakoulusta kaikkien koulua, vaan antamaan sille toimintasuunnan.78 Kansakouluja tuli perustaa kaupunkeihin niin, että kaikki halukkaat 8–12-vuotiaat
pääsivät kouluun. Kansakoulu jaettiin alempaan ja ylempään kansakouluun. Alemmassa
kansakoulussa tyttöjä ja poikia opetettiin samassa luokassa, mutta ylemmässä kansakoulussa heitä opetettiin omissa luokissaan.79 Tyttöjen ja poikien opettamiseen tuli muutos
27.6.1889. Toimintansa aloittaneissa kansakouluissa voitiin tyttöjä ja poikia opettaa
yhdessä, jos olosuhteet sitä vaativat.80 Kansakouluasetus ei tuonut mukanaan koulupakkoa, joten se ei voinut velvoittaa kuntia ja kaupunkeja perustamaan kansakouluja.81
Kansakouluasetuksen sallimat rangaistuskeinot. Jos oppilas ei kehotuksista ja huomautuksista huolimatta noudattanut koulun järjestyssääntöjä, oli opettajilla oikeus käyttää
kansakouluasetuksen sallimia rangaistuksia. Tämä ei koskenut ainoastaan häiriötä tuottanutta oppilasta, vaan opettajalla oli oikeus rangaista myös laiskaa tai huolimatonta oppilasta. Ennen varsinaista rangaistusta oli opettajan annettava oppilaalle varoitus; ja jos
tämä ei tehonnut, sai opettaja käyttää seuraavia rangaistuksia:
1. nuhteet oman luokan läsnäollessa,
2. alemmaksi muuttaminen luokassa,
3. toisista oppilaista erottaminen
4. nuhteet ja varoitukset koko luokan läsnäollessa,
5. aresti, jonka oppilas suoritti yksin,
6. ruumiillinen kuritus. Se käsitti kuusi vitsan lyöntiä kämmenelle ja se annettiin
luokan opettajan ja oppilaiden läsnäollessa,
7. koulusta erottaminen.
Rangaistukset 1–3 saattoi antaa opettaja, rangaistukset 4–6 koulun johtaja ja rangaistuksen 7 opettajakunta.82
Kansakouluasetuksessa annettiin vielä tarkemmat ohjeet, miten rangaistuksia tuli käyttää ja tulkita. Nuhderangaistus oli opettajan välitön moite oppilaan käytöksestä. Toisista
oppilaista erottaminen merkitsi esimerkiksi nurkkaan joutumista. Häiritsevä oppilas saatiin erotettua toisista lapsista, joten työrauhan uskottiin palautuvan. Tällaisia rangaistuksia
voitiin määrätä, kun oppilas esimerkiksi käyttäytyi sopimattomasti, rikkoi koulun järjestyssääntöjä tai puhui asiattomia. Nuhteita oman luokan läsnäollessa tai toisista oppilaista
erottamista oli käytettävä ainoastaan oppituntien tai välituntien aikana. Oppilaat sijoitettiin istumaan paremmuusjärjestyksessä, joten luokassa alemmaksi siirtäminen oli oppi76.
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laan istumapaikan vaihtamista. Tätä oli oikeus käyttää, kun oppilas oli huolimaton tai
laiska. Edellä mainittuja vakavammista rikkeistä annettiin nuhteet ja varoitukset koko luokan läsnäollessa. Jos tämäkään ei tuottanut toivottua tulosta, oli rangaistuksia kovennettava entisestään. Rangaistuksen ankaruuteen vaikutti oppilaan rikkomuksen törkeys. Tällaiseksi katsottiin esimerkiksi niskuroiva käyttäytyminen opettajaa kohtaan eli opettajan
arvovallan kyseenalaistaminen. Tällöin oli oppilasta rangaistava ruumiillisella kurituksella tai arestilla. Aresti hyväksyttiin ainoastaan 14 vuotta täyttäneiden poikien rangaistuksena ja se sai kestää enintään neljä vuorokautta.83
Oulussa opettajat käyttivät erilaisia kurinpidollisia menetelmiä, mutta yleensä kuitenkin toimittiin lain ja asetusten sallimissa rajoissa. Muutamana esimerkkinä mainittakoon,
että eräs naisopettaja turvautui nuhteluun, mutta toiselle tämä ei riittänyt, sillä hänellä oli
apunaan silmukaksi taivutettu rottinki. Lähdeaineisto ei mainitse sitä, käyttikö hän rottinkia, vai oliko se ainoastaan oivallinen pelotuskeino. Lisäksi hän laittoi kuria tarvitsevia
poikia kiukkuisten tyttöjen viereen kiusattavaksi. Tämä oli opettajan mielestä erinomainen ratkaisu, sillä kiusauksen kohteeksi joutuessaan kiusaaja oppi tuntemaan, miltä tuntui
olla kiusattavana.84 Lisäksi Oulun kansakoulussa käytettiin myös tukkapöllyä, karttakeppiä ja taulun takana seisottamista.85 Helsingin, Turun ja Tampereen kansakoululaitoksissa
ei erikseen mainita, millaisia persoonallisuuksia opettajat olivat. Helsingin kansakoulun
ohjesäännössä opettajille asetettiin muun muassa seuraavanlaisia tavoitteita: oppilaat piti
kasvattaa jumalanpelkoon, isänmaanrakkauteen, esivallan ja lain kunnioittamiseen, hyviin
tapoihin ja ahkeruuteen, joten kurin tuli olla ankara.86 Lähdeaineiston perusteella Tampereen ja Turun kansakoulujen ohjesäännöissä painotettiin myös ankaraa ja tarkkaa järjestystä. Aineiston perusteella voidaan olettaa, että myös Etelä-Suomen kouluissa toimittiin lain ja asetusten puitteissa.
Kansakoululaitoksen uutuus ja luokkien suuret oppilasmäärät vaikuttivat siihen, että
koulussa tuli olla tiukka ja järjestelmällinen kuri. Osa oppilaista sopeutui tähän sotilaallisen kuriin, mutta osassa oppilaista se aiheutti vastustusta koulunkäyntiä kohtaan. Varsinkin levottomien oppilaiden oli vaikea istua aloillaan, kun he eivät olleet siihen tottuneet.
Kansakoulun alkuaikojen rangaistusten määrää lisäsi se, että koulun tavat olivat outoja
oppilaille. Monen lapsen vanhemmat eivät olleet käyneet koulua, joten he eivät tässä suhteessa pystyneet opastamaan lapsiaan. He eivät myöskään arvostaneet koulunkäyntiä,
mikä näkyi lasten heikkona opiskelumotivaationa. Järjestyshäiriöiden esiintyminen oli
maamme kansakoulujen alkuvaiheen ongelma, mutta oppilaiden totuttua koulun tapoihin,
ei kurinpitoa pidetty ongelmallisena. Toisaalta oli myös lapsia, jotka olivat ”nöyriä” koulua kohtaan, joten rangaistuskeinoja heihin ei tarvinnut suuremmin käyttää. Lisäksi tilannetta helpotti kansakoulun vapaaehtoisuus, joten huonosti käyttäytyneet lapset jäivät itse
koulusta pois.87
83. KKA 11.5.1866 § 97. Författning Samlig no 12/1865–1867, kts. myös Salmela 1933, 66–67.
84. Aakkosista alettiin 1949, 54. Arajärven (1990) mukaan kiusaaja voi kiusata itsepuolustukseksi
ja tällaisen lapsen itsetunto on usein heikko. Kiusaajalla saattaa olla sisäisiä paineita, joita hän
purkaa kiusaamalla pienempiään. Kiusaaja on saattanut itse joutua kiusatuksi. Arajärvi 1990,
155–156.
85. Aakkosista alettiin 1949, 79.
86. Somerkivi 1977, 214.
87. Halila II. 1949, 300–302. Kloehnin (1979) mukaan käyttäytymishäiriöt ovat seurausta häiriintyneistä perhesuhteista. Kloehn 1979, 72.
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Kurituksen suhteen ei tehty poikien ja tyttöjen välillä eroa, sillä kansakoulun rangaistuskeinot olivat yhtenäiset. Tytöt ja pojat kuitenkin erosivat toisistaan, sillä tytöt tottelivat
poikia paremmin; oma nimi taululla oli tytöille usein riittävä rangaistus. Pojille tällä ei
ollut samanlaista vaikutusta, joten heidän kanssaan piti käydä ”isällisiä” keskusteluja. Niiden ei tullut olla lasta syyllistäviä tilaisuuksia, vaan heidät tuli saada ymmärtämään tekojensa seuraukset ja katumaan niitä.88
Aina ei puhe tehonnut, joten opettaja joutui turvautumaan ohjesääntöjen sallimiin rangaistuskeinoihin. Jälki-istuntoa käytettiin paljon, varsinkin kaupunkien kansakouluissa.
Helsingin kansakouluissa ne suoritettiin alkuaikoina sunnuntaisin, mutta pian ne siirrettiin
arki-iltapäiviin. Jälki-istunnossa oli yksi oppilas opettajan valvonnassa.89 Myös Tampereen kansakoululaitoksessa jälki-istuntoa käytettiin, sillä johtokunta päätti 1800-luvun
loppupuolella hankkia niitä varten oman aivan erillisen huoneen.90 Oulun kansakoulussa
jälki-istunto otettiin virallisesti käyttöön vasta vuonna 1908 julkaistussa ohjesäännössä.91
Lähdeaineistosta ei käy ilmi, minkä verran Oulun kansakouluissa annettiin jälki-istuntoa.
Todennäköisesti se ei tilanahtauden vuoksi kuitenkaan ollut kovin yleinen rangaistuskeino. Muita maamme kansakoulujen käyttämiä rangaistuksia olivat nurkassa tai luokan
ulkopuolella seisottaminen ja käden tai jalan ylhäällä pitäminen. Muutamissa kansakouluissa tappelijoita rangaistiin niin, että ”kovia päitä lyötiin yhteen.”92 Kovimpiin rangaistuksiin kuului fyysinen rasitus tai tuskan tuottaminen, jonka uskottiin olevan tehokas.93
Ruumiillinen kuritus herätti 1890-luvulla paljon keskustelua puolesta ja vastaan. Asiasta kirjoitettiin paljon sanomalehdissä ja kasvatusalan ammattilehdissä. Lehdistössä
esiintyneiden kirjoitusten mukaan ruumiillinen kuritus ei enää kuulunut kansakouluun,
koska se ei vastannut tarkoitustaan ja oli häpeällistä. Kansakoulun Lehdessä vuodelta
1893 kirjoitettiin, että opettajia on jopa uhkailtu viraltapanolta, sakoilla, vankilalla ja
Siperiaan lähettämisellä. Nämä ajatukset eivät olleet pelkästään lasten vanhempien, vaan
hyvin usein sanomalehdistömme väritti niitä. Lehdistö kirjoitti muun muassa, miten joku
opettaja pieksi oppilaitaan melkein kuoliaaksi, löi heitä korville, niin että veri valui tai
jopa potki oppilaansa mustelmille.94 Helsingin kansakoululaitoksen piiritarkastajien
kokouksessa 27.–30.1.1890 kannatettiin ruumiillisen kurituksen säilyttämistä, koska sitä
tarvittiin uppiniskaisten rankaisemisessa.95 Osa maamme opettajista ja vanhemmista olivat samaa mieltä siitä, että ruumiillista kuritusta tarvittiin. Osa vanhemmista ilmoitti opettajille, että heidän lapsilleen sai antaa vitsaa, jos se oli tarpeen. Myös Oulussa keskusteltiin ruumiillisesta kurituksesta, mistä hyvänä esimerkkinä on Oulun pohjoisen piirin kansakouluntarkastajien kokous kesällä 1892. Kokous hyväksyi ruumiillisen kurituksen käyttämisen, mutta siihen tuli turvautua ainoastaan silloin, kun muut keinot eivät tehonneet.96
Turussa annettiin 1900-luvun vaihteessa muutamalle oppilaalle ruumiillista kuritusta.
Kymmenkunta vuotta myöhemmin sitä käytettiin entistä harvemmin ja silloinkin vanhem88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

Halila II. 1949, 302.
Somerkivi 1977, 218.
Telemäki 1979, 34.
Oulun kaupungin kansakouluohjesääntö vuodelta 1908. OKA.
Halila II. 1949, 302–303.
Halila II. 1949, 302–303.
Kansakoulun Lehti 1893 no 13, 107–108.
Floman W 1890, 40–41 Kansakoulun Lehti no 4–5.
Oulun pohj. piirin kk:n tarkastajien piirikok. ptk. 1886–1920, 28.–29.6.1892. OMA.

44
pien toimesta kotona.97 Tampereen kansakoululaitoksessa ruumiilliseen rangaistukseen
turvauduttiin vain poikkeustapauksissa.98 Helsingissä ruumiilliseen rangaistukseen tarvittiin tarkastajan lupa. Hän myönsi muutamia lupia vuosittain.99 Lähdeaineiston perusteella
voidaan todeta, että Oulun kansakoululaitoksessa ruumiillista kuritusta käytettiin harvoin
kuten myös Turun, Tampereen ja Helsingin kansakouluissakin.
Ongelmatapausten selvittämiseksi opettajien käytössä oli vuonna 1883 julkaistu Olai
Wallinin teos, jota pidettiin omana aikanaan erittäin merkittävänä ja sitä myös käytettiin
paljon.100 Hänen mukaansa kurin piti perustua kurisanaan, joita olivat käsky, kielto, yleinen ohje ja neuvo. Käskyä ja kieltoa tuli käyttää silloin, kun oppilaille ilmoitettiin se, mitä
heiltä vaadittiin. Niiden tuli olla lyhyet, ytimekkäät ja peruuttamattomat. Ohjeista hyvänä
esimerkkinä oli se, että isää toteltiin äitiä paremmin, koska isän käskyt ja kiellot olivat
äidin vastaavia lyhyemmät. Opettajan oli syytä muistaa ja tiedostaa se, että mitä vähemmän erilaisia määräyksiä oli, sitä paremmin niitä noudatettiin. Kaikilta oppilailta tuli vaatia samanlaista käyttäytymistä, joten järjestyssääntöjen noudattamisen merkitystä tuli erityisesti korostaa.101
Jos oppilas ei keskustelun avulla muuttanut huonoja tapojaan, oli opettajan Wallinin
mielestä käytettävä seuraavia kurinpitokeinoja:
1. Nuhde, jonka tuli olla lyhyt ja toteutettavissa silmäyksellä, viittauksella tai sanalla.
Sanallinen nuhde saatettiin antaa oppilaan kanssa kahden kesken tai koko koulun
läsnäollessa.
2. Uhkaus annettiin silloin, kun oppilas ei noudattanut kurisanaa eli rikkoi antamansa
lupauksen. Opettajan uskottavuus ja luotettavuus kärsi, jos hän ei toteuttanut
uhkaustaan.
3. Rangaistus oli uhkauksen toteuttamista. Rangaistusta pidettiin myös pelotus- ja
parannuskeinona eli oppilaan uskottiin viimeistään silloin muuttavan huonoja käytöstapojaan.102
Rangaistus oli kovimpia kansakoulun käyttämistä kurinpitokeinoista, jos koulusta erottamista ei otettu huomioon. Se jaettiin seuraavalla tavalla:
1. Häpeärangaistuksen tarkoituksena oli saada oppilas häpeämään tekemäänsä rikettä
ja olemaan uusimatta sitä. Tällaisia rangaistuksia olivat oppilaan seisottaminen
omalla paikallaan tai nurkassa, jälki-istunto, istuminen opettajan valvovien silmien
alla tai paikan vaihtaminen luokassa taaksepäin. Ankarimpana häpeärangaistuksena mainittiin nuhtelu. Opettaja ei saanut loukata oppilastaan erilaisilla sanonnoilla eikä tehdä pilkkaa heistä.
2. Vapauden menettäminen oli häpeärangaistusta kovempi rangaistus. Näin siksi, että
oppilaat halusivat luonnostaan liikkua, ja sen pakolla estäminen koettiin kovana
rangaistuksena. Koulussa tällainen rangaistus annettiin yleensä kotitehtävien laiminlyömisestä. Opettajan tuli valvoa tekemättä jääneiden tehtävien suorittamista
sekä ilmoittaa asiasta oppilaan kotiin.
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3. Ruumiillinen rangaistus oli kaikista koulun käyttämistä rangaistuskeinoista kovin.
Sen hyödystä oltiin eri mieltä, ja osa Suomen kansakouluista kielsi sen käytön
kokonaan.103 Ruumiillisessa kurituksessa otettiin huomioon oppilaan ikä, sillä
mitä vanhemmasta oppilaasta oli kysymys, sitä enemmän tuli turvautua muihin
kurinpitokeinoihin. Ruumiillisessa kurituksessa opettaja ei saanut lyödä oppilasta
päähän tai korville eikä häntä saanut tukistaa.104 Wallinin ajatuksena oli ilmeisesti
se, että varttuneemmat oppilaat ymmärsivät tekojensa seuraukset keskustelun
avulla.
Wallinin mukaan oppilaalle annettava rangaistus sovitettiin rikkeen laadun mukaan,
jotta rikkeen ja rangaistuksen välillä olisi luonnollinen yhteys. Esimerkiksi toiselle oppilaalle kuiskannut tai kesken oppitunnin asiattomia kirjoittanut oppilas tuli sijoittaa toiseen
paikkaan istumaan, opetusta häirinneet seisomaan ja laiskat määrättiin jälki-istuntoon.
Rangaistuksen antaminen ei ollut helppo tehtävä, koska opettajan tuli ottaa huomioon
oppilaan ikä, vanhempien suku ja mielentila. Tämä siksi, että teon syyt saattoivat olla erilaiset samoja rikkeitä tehneillä oppilailla ja negatiivisen käyttäytymisen syy ei välttämättä
ollut pelkästään oppilaasta riippuvainen. Opettajan tuli olla oikeudenmukainen, sillä hän
ei saanut määrätä rangaistusta kiukussa eikä vihassa, vaan aina täysin selkein näkemyksin. Rangaistuksen tuli tapahtua rakkaudesta ja oppilaan parasta ajatellen. Tämä korostui
muun muassa siinä, että ankarampien rangaistusten käyttöä tuli toteuttaa muualla kuin
oppitunneilla.105

3.1.2 Mallikurssit vuonna 1881
Mallikurssien suurin merkitys oli siinä, että ne selkeyttivät ja yhtenäistivät kansakoulun
opetussuunnitelmaa. Kansakouluasetus 11.5.1866 ei antanut minkäänlaisia ohjeita opetussuunnitelman laadintaan, vaan se suositteli käyttämään Jyväskylän seminaarin mallikoulun suunnitelmaa.106 Opetussuunnitelman laadinnassa oli opettajilla hyvin vapaat kädet,
sillä esimerkiksi mallikurssit eivät velvoittaneet antamiensa mallien käyttöön, vaan ne
luotiin opettajien suunnittelutyön helpottamiseksi. Ne eivät kehittäneet mitään uutta, vaan
loivat opetussuunnitelman laatimiseen yhtenäisemmän linjan. Tätä ennen ne laadittiin
paikkakunta- ja koulukohtaisesti.107 Mallikurssien tarkoituksena oli kehittää kansakoulussa annettavaa opetusta, joten yhtenäisen opetussuunnitelman katsottiin olevan tähän
yksi keino. Niiden mukaan kansakoulun suorittamisen tuli kestää neljä vuotta, jaettuna
kaksivuotisiin alempaan ja ylempään kansakouluun. Kolmannen ja neljännen luokan ero
aikaisempiin vuosiluokkiin oli tietomäärän lisääntymisessä ja syventymisessä sekä aivan
uusissa oppiaineissa.108 Mallikurssien ansiosta Oulussa alettiin noudattaa kutakuinkin
samoja viikkotuntimääriä ja eri oppiaineiden tuntimääriä kuin muuallakin Suomessa.109
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Mallikurssit koottiin opettajien laatimien kansakoulujen opetussuunnitelmien ja omakohtaisten kokemusten pohjalta.110 Niistä oli hyötyä, sillä ne vakiinnuttivat kansakoulun
työjärjestystä. Mallikurssien avulla sovittiin yhteisistä pelisäännöistä, joissa oli kehittämisen varaa. Osa kouluista otti oppilaita kesken lukuvuoden, mikä ei ollut oikein toisia oppilaita kohtaan. Tosin oppilaiden kouluun ottamisesta oltiin sitäkin mieltä, että kouluun voitiin ottaa kesken lukuvuoden, jos oppilaasta ei ollut haittaa luokan toisille oppilaille. Johtiko tämä oppilaiden eriarvoisuuteen, koska kouluun hyväksymisen säännöistä ei ollut
yhtenäistä ohjeistoa? Koulunkäynnin vapaaehtoisuudesta huolimatta tuli opettajien huolehtia, että oppilaat kävivät koulua säännöllisesti. Järjestyshäiriöiden välttämiseksi ja
oppilaiden jaksamiseksi tuli koulupäivän teoriapäivinä kestää enintään viisi tuntia, mutta
käsityöpäivinä koulussa voitiin olla pitempäänkin.111
Mallikurssien mukaan oppiaineet kaupungeissa olivat seuraavat: uskonto, äidinkieli,
laskento ja mittausoppi, maantiede, historia, luonnontiede, tyttöjen käsityöt ja mahdollisesti poikien vieraan kielen opinnot. Oppiainerunko oli ohjeellinen, sillä kaupungit saivat
tarvittaessa lisätä oppiaineita.112 Mallikurssit eivät ainoastaan luetelleet oppiaineita, vaan
niiden yhteydessä mainittiin viikkotuntimäärät ja selostettiin, mitä asioita eri oppiaineissa
tuli käydä läpi.113 Oletettavasti oppilaiden otaksuttiin kansakoulun jälkeen työskentelevän
oman kaupunkinsa palveluksessa, joten oppiaineita voitiin räätälöidä kaupungin tarpeiden
mukaan.
Mallikurssit tehtiin käytännön työn kokemusten pohjalta ja niiden tekijöinä pidettiin
Uno Cygnaeusta ja Gustaf Lönnbeckiä. He olivat osittain saaneet ideansa yleiseurooppalaisista kursseista. Kansakouluissa työskentelevät opettajat ottivat ne ilolla vastaan,
vaikka osa heistä jatkoi entisillä systeemeillä, jotka poikkesivat huomattavasti mallikursseista. Mallikurssit eivät suuremmin mullistaneet kansakoulua, vaikka niihin oltiin yleisesti ottaen tyytyväisiä.114 Epäkohdat liittyivät muun muassa historian ja maantiedon
oppiaineisiin, joita pidettiin liian vaikeina. Kokonaisuutena mallikurssien todettiin olleen
liian laajat ja oppikirjat eivät olleet sopivia rinnakkaiskursseja varten.115 Mallikurssit epäonnistuivat käytännössä, koska niistä tuli liian pitkät.116 Suurin osa opettajista oli vajaan
kymmenen vuoden kuluttua sitä mieltä, että mallikurssit vaativat oppilailta liian paljon,
jopa mahdottomia.117 Todennäköisesti mallikurssien vaikeus aiheutti sen, että niitä ei
noudatettu tarkasti, sillä ylihallitus puuttui tähän 1900-luvun alussa.118
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3.1.3 Piirijakoasetus vuonna 1898
Vuosisadan lopun tärkeimpiä uudistuksia oli Keisarillisen Majesteetin armollinen asetus
24.5.1898 ylempien kansakoulujen perustamisen edistämiseksi maaseudulle. Asetuksen
mukaan tuli kuntien perustaa kouluja, vaikka oppivelvollisuutta ei vielä ollutkaan.119 Piirijakoasetusta pidettiin maamme ensimmäisenä kouluvelvollisuuslakina, vaikka se ei koulupakkoa merkinnytkään. Asetuksen mukaan maalaiskuntien tuli muodostaa kansakoulupiirejä ja huolehtia siitä, että jokainen kansakouluikäinen sai opetusta omalla äidinkielellään. Koulu tuli perustaa, jos koulupiirialueella oli vähintään 30 halukasta kouluikäistä
lasta. Koulumatkan tuli olla enintään viisi kilometriä.120 Tätä ei voitu noudattaa kaikkialla, sillä viiden kilometrin rajoituksen ulkopuolelle jäivät muun muassa harvaan asutut
kunnat.121 Jos kouluun tuli yli 50 oppilasta, oli perustettava uusi koulu tai otettava apuopettaja.122
Piirijakoasetusta pidettiin edistysaskeleena, mutta kaikki eivät siihen uskoneet. Mikael
Soininen oli kuitenkin sitä mieltä, että piirijakoasetus oli merkittävin laki sitten kansakouluasetuksen. Asetus velvoitti kansakoulun laiminlyöneitä kuntia toimimaan, mutta käytännössä se ei onnistunut suunnitelmien mukaisesti.123 Kentällä kävi niin, että kansakoulu
kehittyi entisestään siellä, missä se jo oli. Piirijakoasetuksen ensimmäisenä vuonna oppilasmäärä lisääntyi noin 5000 oppilaalla. Koululaisia alkoi olla maaseudulla yhä enemmän,
sillä piirijakoasetuksen alussa oppilaita oli noin 68 000, mutta vuonna 1920 jo yli 190
000. Piirijakoasetuksen kurinpitokeinot suunniteltiin maalaiskansakouluille. Kaikilla
oppilailla oli velvollisuus käydä säännöllisesti koulua ja noudattaa koulun laatimia järjestyssääntöjä. Jos oppilas oli luvatta poissa koulusta, tuli hänelle antaa rangaistukseksi
varoitus, mutta jos epäsäännöllisen koulunkäynnin syy oli vanhemmissa, tuli oppilas erottaa. Tällöin otaksuttiin, että koulu ei pystynyt vaikuttamaan lapsen koulunkäyntiin, jos
vanhemmat eivät olleet siinä mukana. Jos oppilaan epäsäännöllisen koulunkäynnin syy ei
ollut vanhemmissa, tuli koulun selvittää tilanne kansakouluasetuksen määräämillä kurinpitokeinoilla.124
Opettajalla oli oikeus nuhdella oppilasta luokan läsnäollessa, erottaa hänet toisista
oppilaista tai jättää hänet tarvittaessa luokalle. Toisista oppilaista erottaminen sallittiin silloin, kun oppilas käyttäytyi sopimattomasti oppitunnin tai välitunnin aikana. Hänen luokalle jättämisensä hyväksyttiin silloin, kun osaamattomuus, huolimattomuus ja laiskuus
olivat syynä. Jos edellä mainitut kurinpitokeinot eivät tehonneet, tuli silloin turvautua
koulun johtajan apuun. Hänen kurinpitokeinonsa alkoivat nuhtelusta ja varoituksista koko
koulun läsnäollessa. Jos nämä eivät auttaneet, turvauduttiin arestiin tai ruumiilliseen kuritukseen. Ruumiillinen kuritus saattoi olla rangaistuksena myös törkeästä rikoksesta. Tällainen törkeä rikkomus oli ”röyhkeys ja loukkaus opettajaa kohtaan sekä hyvää tapaa vasten sopiva vallattomuus”. Koulusta erottamisesta päätti ainoastaan opettajakunta yhdessä.
119. Piirijakoasetus 1898 § 1. Suomen Asetuskokoelma 20/1898, kts. myös Päivänsalo 1971, 108–
109.
120. Piirijakoasetus 1898 § 1–3. Suomen Asetuskokoelma 20/1898, kts. myös Nurmi 1983, 77.
121. Piirijakoasetus 1898 § 2 ja 3. Suomen Asetuskokoelma 20/1898, kts. myös Aminoff 1914, 5.
122. Piirijakoasetus 1898 § 3. Suomen Asetuskokoelma 20/1898, kts. myös Heporauta 1945, 183.
123. Halila III 1949, 31–32.
124. Piirijakoasetus 1898 § 95–97. Suomen Asetuskokoelma 20/1898, kts. myös Aminoff 1914,
361–362.
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Oppilas tuli erottaa silloin, kun hän syyllistyi pahaan rikokseen, sai tuomion julkisessa
oikeudessa tai kävi epäsäännöllisesti koulua.125 Piirijakoasetuksen ja kansakouluasetuksen kurinpitokeinot olivat täsmälleen samat.126
Piirijakoasetus ei suoranaisesti koskenut Oulun kansakoululaitosta tai muitakaan
maamme suurimpien kaupunkien kansakouluja. Piirijakoasetus kuitenkin poisti kansakoululaitoksessa esiintyneitä epäkohtia, vaikka alkuopetus jäikin vielä varsin puutteelliseksi ja hajanaiseksi. Piirijakoasetuksen ansiosta maamme kansakoululaitoksen kasvu
nopeutui, jopa vaikeiden sortovuosienkin aikana.127 On ymmärrettävää, että piirijakoasetus ei tuonut merkittäviä muutoksia kaupunkien kansakouluihin, sillä se oli koulunperustamisvelvollisuus maalaiskunnille. Kaupunkien vastaava velvollisuus säädettiin jo vuoden
1866 kansakouluasetuksessa.128

3.2 Pedagogiset virtaukset
Monet tekijät vaikuttivat kansakoululaitoksemme opetusmenetelmien syntyyn. Ratkaisevassa osassa oli opettajan saama koulutus ja näkemys siitä, mikä menetelmä toi parhaan
oppimistuloksen. Jyväskylän seminaarin harjoituskoulun opetusmetodi oli tärkeä tekijä
Suomen kansakoululaitoksen alkuvaiheessa. Jyväskylän seminaarissa käytettiin pestalozzilais-diesterwegiläistä oppia, joka korosti opetuksen havainnollisuutta ja kehittävyyttä.129 Suomessa ilmestyi vuonna 1871 sveitsiläisen H.R Rueggin ”Kasvatus- ja opetusopin” suomennos, jonka oppien mukaan Suomen kansakoulujen opetus eteni aina vuoteen
1883 saakka, jolloin ilmestyi Wallinin kirjoittama kasvatusopin oppikirja ”Yleinen kasvatus- ja opetusoppi”.130 Wallinin teoksen ajatukset perustuivat Rueggin Kasvatus- ja opetusopin suomennokseen. Wallinin mukaan opetuksen oli oltava kristillissiveellistä, kasvattavaa, voimia tasapuolisesti kehittävää ja lapsen itsekasvatusta tukevaa. Hän kannatti
oppilaiden edellytysten mukaista opetusta, ajatuksia herättävää opiskelua sekä havainnollista ja omatoimista työskentelyä.131 Wallinin teos oli suosittu, sillä siitä otettiin uusi painos vuonna 1892 ja sitä käytettiin opettajaseminaarissa vielä vuosisadan lopussakin.132
Wallinia pidetään kansakoulun didaktiikan luojana.133
Suomen kansakoulujen alkuvaiheen opetukseen vaikutti myös Z.J. Cleve, joka toimi
seminaarin lehtorina. Hegeliläinen Cleve oli Wallinin ajatusten kannattaja. Cleven vuonna
1884 ilmestynyt ja vuonna 1886 suomennettu Kasvatusoppi oli opettajaseminaarissa
yhtenä oppikirjana.134 Herbartilaisuus sai maamme kasvatustieteessä jalansijaa 1880125. Piirijakoasetus 1898 § 23–25. Suomen Asetuskokoelma 20/1898, kts. myös Aminoff 1914,
362–363.
126. KKA 11.5.1866 § 96–97. Författning Samlig no 12/1865–1867, kts. myös Lönnbeck 1907, 36
ja Heporauta 1945, 83.
127. Tuunainen-Nevala 1986, 23.
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luvulla hegeliläisyyden väistymisen aikoihin. Merkittävimpänä tekijänä pidetään Waldemar Ruinin vuonna 1887 ilmestynyttä väitöskirjaa Om koraktärbildningens didaktiska
hjelpmedel. Tutkimuksen perustana olivat J.H. Herbartin ja T. Zillerin opit.135 Ruin toimi
muun muassa Helsingin yliopiston kasvatus- ja opetusopin professorina. Hänen väitöskirjaansa pidetään maamme ensimmäisenä Herbartin kasvatusopin perusteella toteutettuna
teoksena.136 Ruinin ansiosta herbartilaisuus saavutti suosiota ainakin pedagogisten tieteenharjoittajien keskuudessa. Ruinin väitöskirjaa käytettiin myös Helsingin opettajaseminaarin opetuksessa.137
Yksi kansakoulumme merkittävimmistä vaikuttajista oli kansakoulun isä Cygnaeus,
joka omaksui pestalozzilaisen pedagogiikan perusajatukset.138 Häntä pidettiin pestalozzilais-diesterwegiläisenä pedagogina koko sydämestään.139 J.H. Pestalozzin ja Cygnaeuksen mukaan yhteiskunnan kehittymisen kannalta oli tärkeää panostaa yksilön kasvattamiseen. Jokaisen aikuisen tuli huolehtia lapsen ”ruumiin- ja sielunvoimien tasapainoisesta
kehittämisestä”. Koulun tuli opettaa sekä teoria- että taitoaineita, kuten esimerkiksi käsitöitä ja voimistelua. Koulun tehtävänä oli huolehtia siitä, että tieto muuttuu oppilaassa
”eläväksi vakaumukseksi”.140 Cygnaeuksen mukaan kansakoulun tuli perustua kristillisyyden pohjalle, mutta sen tuli olla myös käytännöllisiä taitoja opettava koulu. Hänen
mielestään kansakoulu ei saanut olla pelkästään läksynlukupaikka. Kansakoulun tuli olla
koko kansan pohjakoulu.141 Cygnaeus pyrki herättämään rakkautta myös huono-osaisia
kohtaan.142 Hänen tavoitteenaan oli kehittää kansakoulua käsitöiden pohjalta, sillä oppilaissa tuli harjaannuttaa silmän, havaintokyvyn ja kauneudentajun kehittämistä sekä opettaa työkalujen käyttöä.143
Cygnaeuksen ajatukset törmäsivät täysin J.V. Snellmanin ajatusten kanssa: Snellman
oli sitä mieltä, että kansakoulun tärkein tehtävä oli ”tiedollinen kasvattaminen”.144 Snellmanin näkemykset pohjautuivat pitkälti Hegelin oppeihin, joten hän usein turvautui tähän
abstraktioita ja järkeilyä kannattavaan filosofiaan. Snellmanin mielestä koulu onnistui
tehtävässään, kun oppilas rakastui tiedon hankintaan.145 Oleellisin ero Cygnaeuksen ja
Snellmanin mielipiteissä oli siinä, että Snellman piti tiedollisen sivistyksen antamista koulun pääasiallisena tehtävänä, kun taas Cygnaeuksen mukaan oppilasta tuli kehittää sopusointuisesti.146 Näiden kahden herran erimielisyyksistä huolimatta Suomen kasvatusopillisista asioista keskusteli pieni joukko. Keskusteluun osallistuneet saivat samantyyppisen
pedagogisen koulutuksen, joten todennäköisesti maassamme oli melkoinen pedagoginen
yhtenäisyys ennen herbartilaisuutta.147 Lähdeaineiston perusteella Snellmanin ajatukset
voittivat, koska kansakoulusta kehittyi tietoa painottava koulu.
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3.2.1 Herbartilaisuus
Maamme kansakouluissa vaikutti 1900-luvun alkupuolella ennen muuta herbartilaisuus,
joka nähtiin selkeänä opetusopillisena pelastuksena 1800-luvun loppupuolen hajanaisen
opetusopin jälkeen.148 Herbartilaisuus korosti siveellisyyttä, harrastuneisuutta ja keskittymistä.149 Sen oppi perustui opettajajohtoisuuteen, jolloin opettaja vastasi siitä, mitä luokassa opiskeltiin.150 Opettajalla oli siis keskeinen asema luokassa, ja sitä korosti hänen
paikkansa korokkeella.151 Mikael Soininen kiinnostui jo 1890-luvulla herbartilaisuudesta. Hän saikin mainetta suomalaisena herbartilaisuuden esitaistelijana. Herbartin perusajatusta noudattaen Soininen oli sitä mieltä, että opetuksen tuli olla kasvattavaa eli siinä piti
kiinnittää erityistä huomiota siveellisyyteen.152 Soinisen mukaan siveellisyys saavutettiin herättämällä oppilaissa kiinnostus erilaisiin harrastuksiin.153 Soininen oli enimmäkseen herbartilaisuuden oppien kannalla, mutta ei täysin hyväksynyt opin kaikkia yksityiskohtia. Herbartilaisuus esimerkiksi korosti pakottamalla tekemistä ja tätä hetkeä, kun taas
Soininen painotti positiivisia toimintoja ja tulevaisuutta. Soininen arvosti niin ikään silmän ja käden taitoja, joita Herbart ei pitänyt kovin merkittävinä.154 Soininen julkaisi vuosina 1901 ja 1906 kaksiosaisen opetusoppinsa,155 jota erityisesti kansakoulunopettajat
sovelsivat opetukseensa. Tästä huolimatta opettajilla oli vapaus valita mieleisensä opetusoppi.156 Soinisen mielestä koulun käyttämä kuri oli liian ankara silloin, kun opettaja ei
perustellut oppilailleen antamiaan käskyjä ja kieltoja.157 Soinisen teokset ja useat kirjoitelmat vakiinnuttivat herbartilaisen katsontakannan maamme opettajien keskuudessa.158
Hänen vaikutuksensa kohdistui lähinnä nuoreen opettajapolveen.159 Soinisen ajatusten
juurtumista edesauttoi hänen taitonsa soveltaa herbartilaisia oppeja suomalaisiin oloihin
soveltuviksi. Hänen oppinsa siirtyivät lähinnä oppikirjojen välityksellä, joten monet opettajat toimivat Soinisen aatteiden ja neuvojen mukaisesti.160 Oli ymmärrettävää, että vastavalmistuneet opettajat olivat uusista opetusopeista kiinnostuneempia kuin omat
menetelmänsä luoneet opettajat.
Herbartilaisuuden kasvatuksen tärkein muoto oli opetus, jossa opettajalla oli merkittävä rooli. Oppilaat piti suurista opetusryhmistä huolimatta ottaa huomioon yksilöinä.161
Soininen painotti myös opettajan merkitystä, mutta hän oli sitä mieltä, ettei opettajan auktoriteetille ollut hyväksi lähestyä liiaksi oppilaita. Hänen oppinsa mukaan opetustuntien
rakenne oli seuraava:
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1. läksyn kuulustelu,
2. uusi tehtävä,
3. harrastuksen herättäminen,
4. oppiaineksen käsittely ja erittely,
5. opetetun asian kertaus ja tiedon lisääminen,
6. opetetun asian harjoittaminen.162
Soinisen opetusopissa yhteistyö oli harvinaista, koska koulun opetus tähtäsi yksilön
kasvattamiseen. Hänen oppinsa antoivat opettajille metodiset suuntaviivat ja vakiinnuttivat kansakoulun työmenetelmät.163 Oppitunnit pidettiin ennalta suunnitellun ohjelman
mukaan, ja sitä taitavampi opettaja oli, mitä tarkemmin oppitunti sujui suunnitelman
mukaan. Lasten piti istua hiljaa omalla paikalla (kädet pöydällä, ei pään kääntämistä).
Heidän osallistumisensa oli enimmäkseen kuuntelemista, hieman katselemista ja hyvin
vähän puhumista tai muuta tekemistä. Oppilaat työskentelivät joko yksin tai opettajan
johdolla.164 Ei ihme, jos oppilaat väsyivät ja käyttäytyivät levottomasti.
Oulussa 1911 pidetyssä kokouksessa herbartilaisuus oli edelleen esillä, mutta silloin
sen johtoasema kyseenalaistettiin. Oulun piirin tarkastajat tekivät parhaansa siitä tiedottaessaan, varsinkin oululainen tarkastaja Onni Rauhamaa, joka oli tunnetuin herbartilaisuuden puolestapuhuja. Opettajat saivat tietoa herbartilaisista ajatuksista osallistuessaan eri
kokouksiin ja kuunnellessaan alan esitelmiä.165 Herbartilaisuuden heikkona puolena
pidettiin opettajan aktiivisuutta, jolloin oppilas oli passiivinen tiedon vastaanottaja. Tämä
näkyi myös Soinisen opetusopillisissa esimerkeissä, joissa oppituntien rakenne oli liian
kaavamainen ja oppilaan oma-aloitteisuutta ehkäisevä.166

3.2.2 Reformipedagogiikka
Herbartilaisuutta vastustivat reformipedagogiikan edustajat, jotka vaativat sen syrjäyttämistä. Tämän suunnan kriittisimmät edustajat nimittivät koulua ”pakkolaitokseksi, rangaistuslaitokseksi tai kirjakouluksi”. Rangaistuksia antaneet opettajat alistivat oppilaita,
herättivät pelkoa ja tuhosivat heidän itsenäiset sielulliset prosessinsa. Herbartilainen koulu ei heidän mielestään suosinut vapautta ja keskittyi liiaksi älyn kehittämiseen. Reformipedagogiikka korosti yksilöllisyyden lisäksi lasten vapautta. Reformipedagogiikan edustajien mielestä oppilailla tuli olla omat tavoitteet ja opettajan tuli toimia lähinnä ohjaajan
roolissa, ja ottaa huomioon oppilaiden aktiivisuus.167 Reformipedagogiikan pääpaino oli
ihmisessä ja erityisesti lapsissa. Tunnetuimmat lapsiin perehtyneet pedagogit olivat J.J.
Rousseau (1712–1778) ja Pestalozzi (1746–1827). Rousseaun mielestä lapsi oli luonnostaan hyvä ja kasvattajan tuli olla mahdollisimman passiivinen. Pestalozzin mielestä lapsi
kasvaa hyväksi ihmiseksi, jos hän saa huolellisesti suunniteltua opetusta.168
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Reformipedagogiikan yksi nimekkäimmistä edustajista oli saksalainen Georg
Kerschensteiner. Hänen ajatuksenaan oli tehdä kansakoulusta työkoulu, jonka toimintaajatus ei rajoittunut ainoastaan käsitöiden opettamiseen, vaan sen tuli ohjata kaikkien opetusaineiden opetusta.169 Hän uskoi, että työkoulun periaatteilla kasvatettiin hyviä työntekijöitä, opetettiin sosiaalisuuteen ja yhteenkuuluvuudentunteeseen sekä ryhmätyöhön ja
yhteisten asioiden hoitoon.170 Työkouluun sisältyivät seuraavat kolme seikkaa:
1. Koulun tuli opettaa oppilailleen työntekoa ja korostaa sen merkitystä yhteiskunnan
säilymiseksi. Oppilaiden piti ymmärtää, että jokainen työ oli yhtä tärkeä ja tekijäänsä eettisesti velvoittava.
2. Työ tuli tehdä ajatusten kanssa. Oppilaiden piti esimerkiksi valmistaa puusta jokin
rakennelma, johon annettiin ainoastaan materiaali. Heidän oli itse löydettävä oikea
ratkaisutapa. Kansakoulun tehtävänä oli henkisen puolen kehittäminen, joten tämä
tavoite saavutettiin parhaiten erilaisten työtehtävien avulla.
3. Työkoulu toteutti lapsikeskeisyyden ihannetta, joten työkasvatuksen avulla voitiin
kehittää oppilaiden luontaisia taipumuksia.171
Kershensteinerin mielestä lapsi varttui aikuiseksi tekemällä käsillään erilaisia asioita.
Hän oli sitä mieltä, että jos kasvatuksessa haluttiin vaikuttaa lapseen, oli tämä tehtävä lapsen lahjat huomioon ottaen ja suunniteltava opetus sen mukaisesti. Työkoulun näkyvin
tunnusmerkki oli työkirja, johon kerättiin erilaisia havaintoja.172 Suomessa työkoulua esiteltiin vuonna 1911 pidetyssä kansakoulukokouksessa. Aiheesta piti esitelmän Onni Rauhamaa, joka teki useita opintomatkoja ulkomaille.173 Vuonna 1914 pidetyssä seminaarinopettajien kokouksessa keskusteltiin työkoulun toteuttamisesta.174 Sen suosio kasvoi jatkuvasti ja saavutti huippunsa vuosikymmenen puolivälissä. Ensimmäisen maailmansodan aiheuttamat taloudelliset vaikeudet johtivat työkouluaatteen romahtamiseen. Se oli
1910-luvulla ehdottomasti tunnetuin uuden koulun suunnista Suomessa.175 Vaikka työkoulun suosio alenikin, suunta pysyi kiistelyn kohteena Suomessa 1910-luvulta 1930luvulle. Sen mukanaan tuomia uudistuksia olivat muun muassa työvihot ja leirikoulut.176
Työkoulun ansiosta suomalaiset kiinnostuivat myös muista reformipedagogiikan ajatuksista. Suomalaisissa kansakouluissa käytettiin ryhmätyötä ja omatoimisuutta korostavia työmuotoja.177 Omatoimisuuden tuomista maamme kansakouluihin pidettiin työkoulun tärkeimpänä saavutuksena.178 Reformipedagogiikan edustajien tavoitteena oli saada
varsinkin alempien luokkien oppilaille kokonaisopetussuunnitelma. Useat suomalaiset
kansakoulun asiantuntijat olivat sitä mieltä, että kokonaisopetuksen tavoitteet olivat liian
korkeat. Helpoiten kokonaisopetusta pystyttiin toteuttamaan siten, että eri oppiaineissa
käsiteltiin samoja aihepiirejä, jolloin niistä toiseen siirtyminen oli helppoa.179
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3.3 Oulun kansakoulunopettajien opintomatkat sekä
kouluhallituksen tarkastusmatkat
Oulun kansakoulun opettajat eivät tehneet opintomatkoja ensimmäisten vuosikymmenten
aikana, eikä kouluylihallitus tehnyt kuin yhden tarkastusmatkan Ouluun. Kouluylihallitus
kontrolloi tarkoin kansakoulujen tekemisiä kiertokirjeillä, joilla myös tiedotettiin maassamme käytetyistä opetusopeista. Tietoa saatiin myös kirjallisuudesta, alan lehdistä ja
opettajainkoulutuksesta. Kansakoulujen tuli myös ilmoittaa kirjeitse kouluun liittyvistä
opetuksellisista asioista. Kansakoulun alkupuolella opintomatkoja oli vähän oppivelvollisuuslain jälkeiseen aikaan verrattuna. Vähäisistä opintomatkoista huolimatta Oulun kansakoulu kehittyi enimmäkseen muiden Suomen kansakoulujen mallien mukaisesti. Opettajien opintomatkat suuntautuivat enimmäkseen Etelä-Suomeen, koska Helsingin kansakoulun oli helppo saada tietoa siitä, mitä Suomessa tapahtui ja millaisia suunnitelmia tehtiin valtakunnallisella tasolla.180 Käsittelen ainoastaan ne opinto- ja tarkastusmatkat, joilla oli vaikutusta oppilaiden käytöshäiriöiden vähentämissä.
Kouluylihallituksen ainoa tarkastusmatka 1800-luvun loppupuolella tehtiin vuoden
1891 alkupuolella. Tarkastuksen suorittaneen henkilön nimeä ei mainittu. Matkan pohjalta
järjestettiin palautekeskustelu 26.2.1891. Kouluylihallituksen tarkastajan mukaan Heinätorin kansakoulussa oli kaksi liian pientä luokkahuonetta ja eteistiloista puuttuivat tulisijat.
Kajaanintullin kansakoulussa kaksi luokkahuonetta oli sijoitettu siten, että molempien
luokkien oppilailla oli sama oviaukko luokkaan, joten toiseen luokkaan jouduttiin kulkemaan toisen luokan lävitse. Molemmissa kansakouluissa oli liian vähän opetustilaa, joten
koulua jouduttiin pitämään eri vuoroissa. Opetuksen suurin epäkohta oli tyttöjen liikunnan
opetuksen laiminlyönti. Se oli terveyden kannalta huono ratkaisu, ja ilman sitä päästötodistukset olivat ”puuttellisia ja laittomia”.181 Lähdeaineiston perusteella voidaan todeta,
että opetusmenetelmät eivät olleet kansakoulun ensimmäisinä vuosikymmeninä samalla
tavalla esillä kuin myöhemmässä vaiheessa. Kansakoulu haki omaa paikkaansa ja sen opetus ei ollut mitenkään yhtenäistä. Tilojen suhteen löytyi runsaasti huomauttamista, koska
niitä ei alun perin suunniteltu koulujen käyttöön.
1900-luvun ensimmäinen kouluylihallituksen tarkastusmatka Ouluun tehtiin loppuvuodesta 1903. Sen suorittanut tarkastaja H.J. Basilier oli tyytyväinen kansakoulujen järjestyksenpitoon, opetukseen ja opettajiin. Epäkohtiakin löytyi, sillä ensimmäisen luokan
oppilailla olisi pitänyt olla oma opettaja ja heidän viikkotuntimääränsä oli liian vähäinen.
Lisäksi opetus oli liian ainepainotteista, kun sen olisi pitänyt olla luokkaopetusta.182
Luokkaopetus erosi aineopetuksesta siinä, että kaikille oppilaille opetettiin samassa ajassa
samat asiat.183 Oulun ylemmässä ja alemmassa kansakoulussa oli kolme luokka-astetta,
kun alemmassa kansakoulussa piti olla kaksi ja ylemmässä neljä luokka-astetta. Muutos
tehtiin, jotta ylemmän kansakoulun opettajat pystyivät opettamaan oppilaitaan pitempään.
Tämän uskottiin edesauttavan hyvien välien muodostumisessa ja vaikuttavan positiivisesti
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oppilaan koulumenestykseen.184 Luokkaopetuksen voidaan otaksua kuuluneen herbartilaisuuteen, jossa opetus tapahtui opettajajohtoisesti.
Ensimmäinen Oulun kaupungin opettajien opintomatka tehtiin vuonna 1905 Kööpenhaminaan, jossa järjestettiin yhdeksäs pohjoismainen koulukokous. Kokouksessa korostettiin ihanteellista sivistystä, jonka mukaan kouluissa tuli kiinnittää huomiota kauneuteen: esimerkiksi koulurakennusten tuli olla oppilaita kannustavia ja motivoivia. Kokouksen toinen tärkeä asia koski heikkolahjaisia oppilaita, jotka tuli sijoittaa 10–20 oppilaan
pienryhmiin. Ratkaisusta hyötyivät myös hyvin menestyneet oppilaat, koska opettajan
aika ei mennyt heikkolahjaisten opettamiseen.185
Opettajien ensimmäisestä opintomatkasta ehti kulua noin kahdeksan vuotta ennen kuin
tehtiin seuraava opintomatka. Tampereelle loppuvuodesta 1913 suuntautunut matka oli
ensimmäinen kotimaan opintomatka 1900-luvulla. Tampereen kansakoulujen opetuksessa painotettiin oppilaiden kohteliasta käytöstä. Se tuotti tulosta sillä perusteella, että
lukuvuonna 1912–1913 erotettiin ainoastaan 11 oppilasta, jotka syyllistyivät varastamiseen, tottelemattomuuteen ja epäsäännölliseen koulunkäyntiin. Pahantapaiset pojat sijoitettiin kasvatuslaitokseen, jossa moni oppilas pääsi paheistaan eroon.186 Lähdeaineiston
perusteella voidaan todeta, että Tampereen kansakoululaitoksen oppilaiden ongelmat olivat samanlaiset kuin Oulussakin.
Kolmas opettajien tekemä opintomatka toteutettiin Turun ja Helsingin kansakouluihin
vuonna 1915. Matkasta keskusteltiin 10.6.1915 pidetyssä opettajainkokouksessa. Turussa
opetus toteutettiin luokkaopetuksena. Poikkeuksena oli musiikin ja käsityön opetus, joista
vastasivat aineenopettajat. Opetusvälineistö oli uudenaikainen, mutta veistosaleja ei ollut
tarpeeksi. Helsingin kansakouluissa luvattomia poissaoloja varten oli erilliset kaavakkeet, joilla ilmoitettiin kansakouluntarkastajalle. Luvatta poissaolleen oppilaan vanhemmille toimitettiin kirjallinen kutsu saapua kasvatuslautakunnan kokoukseen, jossa keskusteltiin opetuksen ja kasvatuksen merkityksestä. Monen kohdalla tämä oli tehokkain tapa
lopettaa luvattomat poissaolot. Helsingissä toimi kaikkiaan neljä kasvatuslaitosta, joista
kaksi oli ns. avonaisia kasvatuslaitoksia. Oppilaat asuivat kasvatuslaitosten läheisyydessä
olevissa taloissa, joista he kävivät koulua. Kansakouluopintojen lisäksi oppilaat saivat
opetusta eri käytännön ammateista, kuten puusepän, räätälin ja suutarin työstä. He saivat
oman kiinnostuksensa mukaan valita ammatin, johon halusivat perehtyä. Kasvatuslaitosten vastuu oppilaista ei päättynyt koulun loputtua, sillä se auttoi oppilaita työpaikan löytämisessä ja seurasi heidän käyttäytymistään myös koulun jälkeen.187
Kouluylihallitus suoritti neljännen tarkastusmatkansa Oulun kansakouluihin
5.12.1918. Sen tarkoituksena oli tutustua opetukseen, opetusmenetelmiin ja opettajien
asennoitumiseen työhönsä. Opetussuunnitelmat laadittiin kuten muissakin maamme kansakouluissa. Poikkeuksena olivat vuosittain laadittavat opetussuunnitelmat, jotka olivat
liian suppeita sisältäen ainoastaan oppikirjat. Oppiaineista puuttui yhteinen teema, jonka
perusteella ne tuli käsitellä. Opetettavat asiat tuli valita oppilaita lähellä olevista asioista
ja pyrkiä opettamaan oppilaita kiinnostavia asioita. Koulupäivä piti aloittaa asiaopetuksella ja lopettaa muotoaineisiin. Teoriatunneilla käsitellyt asiat piti siirtää myös taitoainei184.
185.
186.
187.

Oulun kk:n johtok. ptk. 12.12.1903 § 1. OKA.
Oulun kk:n opettajien opintomatkakertomuksia 1905–1952, 1905. OKA.
Oulun kk:n opettajien opintomatkakertomuksia 1905–1952, 12.11.1913. OKA.
Oulun kk:n opettajien opintomatkakertomuksia 1905–1952, 10.6.1915. OKA.

55
siin. Opettajien käyttämissä opetusmenetelmissä oli huomattavia eroja, sillä osa opettajista opetti oppikirjan mukaan, osa taas sovelsi oppikirjan asioita omilla ideoillaan.188
Oulun kansakoulujen huonot ja ahtaat opetustilat vaikeuttivat opetuksen järjestämistä.
Työskentely-ympäristöä voitiin parantaa rakentamalla pienempiä koulutaloja, joissa tuli
olla omat puutarhat ja opettajainasunnot.189

3.4 Kansakoulurakennukset
Suomen ensimmäiset koulutalot olivat monessa tapauksessa rakennuksia, joita ei tarkoitettu koulujen käyttöön. Tästä yhtenä esimerkkinä oli Lohtajan kansakoulu, jossa tytöt ja
pojat joutuivat käymään koulua eri vuoroissa.190 Kansakoulun tontiksi valittiin yleensä
halvin muuhun käyttöön kelpaamaton alue. Rakentaminen annettiin halvimmalle tekijälle, joka usein suoritti työnsä mahdollisimman pintapuolisesti voittoa saadakseen.191 Tästä oli seurauksena se, että monet uudet koulut olivat alusta alkaen puutteellisia ja huonosti rakennettuja. Tämä johti siihen, että köyhien perheiden lapset eivät voineet käydä koulua, sillä heillä ei ollut kunnollisia vaatteita kylmiä luokkia varten. Kylmyys olikin yhtenä syynä siihen, että oppilailla oli eniten poissaoloja tammi- ja helmikuussa.192
Taulukko 2. Ouluun ennen oppivelvollisuuslakia perustetut kansakoulut.193
Kansakoulu

Aloittamisvuosi

1.

Heinätori

1874

2.

Kajaanintulli

1874

3.

Kirkkotori

1893

4.

Tuira

1900

5.

Aleksanterintori

1908

Heinätorin uusi koulurakennus valmistui kaksi vuotta myöhemmin eli vuonna 1876.194
Se oli yksi Suomen komeimmista koulurakennuksista, mutta täydellinen se ei siitä huolimatta ollut. Tästä hyvänä osoituksena oli se, että kerran eräs koulun ohi kulkenut oululainen totesi, että ”Onpa Oulussakin Punaisen Ristin sairashuone!” Koulun sisätilat suunniteltiin huonosti, koska luokat olivat täysin erillään toisistaan. Tämä aiheutti sen, että oppilaat näkivät toisiaan ainoastaan välitunneilla, minkä uskottiin vaikuttaneen negatiivisesti
oppilaiden toisiinsa tutustumiseen. Vähäistä kanssakäymistä pidettiin syynä siihen, että
oppilailla esiintyi hyvin paljon erimielisyyksiä. Opettajat tekivät parhaansa, jotta koulu188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.

Kouluhallituksen tarkastuskertomukset 1909–1950, 5.12.1918. OKA.
Ibid.
Halila I 1949, 169–170.
Etelälahti 1920, 6–7, 12.
Ibid.
Kalajoki 1974, 11–18.
Kaiku 21.9.1878.

56
laisille olisi saatu yhteinen oleskelutila. Kaupunginpäättäjät kuitenkin hylkäsivät tehdyn
esityksen. Hylkäämisen he perustelivat sillä, että ”mitä kurjempi olo opettajalla, sitä
paremmin opettaa”.195 Kaupunginvaltuustojen jäsenten asennoituminen kansakoulujen
lisärakentamiseen oli kielteinen kaikkialla Suomessa. Heidän mielestään kansakoulu oli
tullut toimeen 30 vuotta entisissä tiloissa, joten ei ollut syytä rakentaa uusia ja kalliita
rakennuksia.196
Heinätorin ja Kajaanintullin koulurakennukset olivat vielä 1890-luvun alussa puutteellisia. Niissä oli liian vähän luokkatiloja, joten koulua jouduttiin käymään kahdessa eri
vuorossa.197 Tämä oli ongelmallista varsinkin talvisin, sillä ovia ja ikkunoita ei voinut
pitää auki, joten ilma oli huono.198 Ikkunoiden aukipitäminen olisi johtanut lämmön karkaamiseen, mikä muutenkin oli puutteellinen Heinätorin kansakoulussa, sillä sen eteistilat
olivat kylmiä. Lisäksi kahdessa luokkahuoneessa oli liian vähän neliöitä. Kajaanintullin
kansakoulussa kaksi luokkaa sijoitettiin siten, että molempiin luokkiin kuljettiin samasta
ovesta, joten jälkimmäiseen luokkaan jouduttiin kulkemaan toisen luokan lävitse.199
Siellä ei ollut liikuntasalia, vaan liikuntatunnit pidettiin joko luokassa tai ulkona.200
Oulun kaupungin kansakoulun piti selvitä lisääntyvästä oppilasmäärästään kahdella
koulurakennuksella melkein kaksi vuosikymmentä ennen kuin saatiin kolmas koulurakennus. Sen hankkimiseen vaikutti merkittävästi kouluylihallituksen suorittama tarkastusmatka Oulun koululaitokseen vuonna 1891.201 Kouluylihallituksen kehotuksesta piti löytää tilat, joten käyttöön saatiin Pateniemestä siirretty laivaveistämön työväestön entinen
asunto.202 Raatihuoneen koulu aloitti toimintansa 1.9.1893, jolloin sen käytettävissä oli
neljä luokkahuonetta ja opettajainhuone. Myöhemmässä vaiheessa sen nimeksi muutettiin
Kirkkotorin kansakoulu.203 Nimen vaihtaminen johtui alueesta, johon koulurakennus
sijoitettiin, sillä aluetta alettiin vuoden 1822 suurpalon jälkeen nimittää Kirkkotoriksi.204
Se ei enää toimi koulurakennuksena, mutta se on edelleen alkuperäisessä koulupaikassaan: Asemakadun ja Torikadun kulmassa kaupungintalon vieressä.
Oulu sai neljännen kansakoulunsa 1.9.1900, kun Tuiran kansakoulu avasi ovensa.205
Oppivelvollisuuslain alkuun mennessä kansakoulurakennuksia oli viisi, joista Aleksanterintorin kansakoulu otettiin koulukäyttöön vuonna 1908.206 Siellä oli seitsemän luokkahuonetta, joissa opiskeli 11 oppilasluokkaa. Koulun opetus keskittyi 1. ja 2. luokan oppilaisiin. Luokkahuoneiden lisäksi koulussa oli vielä voimistelusali. Luokat soveltuivat varsin hyvin opetuskäyttöön lukuun ottamatta kolmea luokkahuonetta, joissa oli puutteellinen valaistus.207 Aleksanterintorin kansakoulu sijaitsee Aleksanterinkadun ja Saaristonkadun kulmassa, Aleksanterinkatu 33:ssa.
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Oulun kansakoulujen suurimpana ongelmana oli huono valaistus ja puutteellinen tuuletus. Valaistus ei täyttänyt terveyden vaatimuksia, sillä se oli joko liian himmeä tai kirkas.
Oppilaiden silmät rasittuivat nopeasti, ja he kärsivät runsaista päänsäryistä.208 Luokkia
tuli tuulettaa usein, koska samassa luokkatilassa opiskeli useampi luokka. Tehokkaan tuulettamisen takia luokkien lämpötila aleni, ja kosteus pahensi huonoa ilmaa.209 Puutteellisen tuuletuksen takia lämpö- ja kosteusongelmat pahenivat. Oulun kansakoulujen huonon
tilanteen uskottiin johtuneen päättäjien itsepintaisuudesta, sillä uusien koulutalojen suunnitelmia ei kartoitettu eikä niitä suunnitelmista huolimatta toteutettu.210 Lähdeaineiston
perusteella voidaan olettaa, että oppilaiden kouluihin sijoittamiset ratkaistiin tilapäisratkaisuin hetkellisesti, kunnes jälleen törmättiin uusiin vaikeuksiin.
Helsingin kansakoululaitos aloitti toimintansa suurimmaksi osaksi vuokratiloissa, sillä
siellä oli ainoastaan yksi oma koulutalo. Toinen oma koulurakennus oli köyhäintalon lisärakennus, mikä saatiin koulukäyttöön vuonna 1871. Tehdyistä korjauksista huolimatta se
oli koulukäyttöön sopimaton. Vuokrahuoneistojen ongelmaksi koituivat vuokrien nousu
ja koulukäyttöön sopimattomat tilat. Helsingin kansakoululaitos sai seuraavat koulutalonsa vuosina 1877 ja 1886. Tilanne parani huomattavasti 1800-luvun loppupuolella, sillä
seuraavan vuosisadan kahden vuosikymmenen aikana valmistui yhdeksän koulutaloa.211
Tampereen kansakoululaitoksen ensimmäinen koulurakennus valmistui syksyllä 1875 ja
vuonna 1880 koulua käytiin viidessä vuokratussa koulutalossa ja yhdessä kunnan omistamassa huoneistossa.212 Maamme kaupunkikansakoulujen tilanne muuttui 1800-luvun loppuun mennessä, sillä vuonna 1896 toimineista kansakouluista ainoastaan 23 % oli vuokratiloissa.213 Uusien rakennusten epäkäytännöllisyys johtui puutteellisesta rakennusvalvonnasta ja varojen vähäisyydestä. Kaupungeissa tilanne oli erityisen huono, sillä samassa
luokassa opiskeli useampi eri luokka. Monessa luokassa loppui ilma, joten oppilaiden ja
opettajien pyörtymiset eivät olleet mitenkään harvinaisia.214 Oulun, Helsingin ja Tampereen kansakoulujen tilanne ei ollut mitenkään poikkeava, sillä oletettavasti kylmyys ja
ahtaus olivat kansakoulurakennusten pahimpia ongelmia.

3.5 Oppilaat
Oppilasmäärän kasvu aiheutti jatkuvia ongelmia, sillä suurin osa luokista joutui turvautumaan vuorolukuun. Sen tarve kasvoi vuosisadan loppuun mennessä, sillä lukuvuonna
1893 luokkahuoneita oli 18, mutta oppilasluokkia 29. Kansakoulun tilat säilyivät entisellään, vaikka oppilasluokkien määrä kasvoi vuosittain niin, että lukuvuonna 1899 niitä oli
jo 35.215 Oulun kaupungin kansakoulun oppilasmäärän kasvaminen oli valtakunnallinen
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ilmiö, sillä kansakoulun oppilasmäärä lisääntyi nopeasti maamme muissakin kansakouluissa.216
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Kuvio 1. Oulun kansakoulun oppilasmäärä vuosina 1874–1919.217

Oppilasmäärän kasvuun vaikutti merkittävästi kaupungin väkiluvun lisääntyminen,
sillä vuosisadan alussa asukkaita oli noin 16 000 ja 1920-luvun lopussa yli 23 000. Oulun
väestönkasvun yhtenä merkittävänä syynä oli kaupungin teollistuminen.218 Oulun kaupunkiin lähikunnista muuttaminen ja Alalaanilan liittäminen kaupunkiin kasvattivat asukasmäärää.219 Oppilasluku kasvoi vuosittain lukuvuotta 1910–1911 lukuun ottamatta
lukuvuoden 1917 loppuun saakka, jolloin oppilaita oli 1835. Seuraavan lukuvuoden
alussa kansakoululaisten lukumäärä romahti, sillä lukuvuoden 1918 alussa heitä oli enää
1619. Sisällissodan taantuma ja levottomat olot vaikuttivat oppilasmäärään. Ensimmäisen maailmansodan alkaminen vuonna 1914 toi ihmisille erilaisia vaikeuksia muun
muassa taloudellisella ja henkisellä puolella. Tilanne kärjistyi vuonna 1918, kun oululaiset taistelivat keskenään.220 Kansalaissota aiheutti Oulussa samat vaikeudet kuin muuallakin maassamme: ravintotilanne huonontui koko ajan. Bolshevikkien valtaantulo Venäjällä marraskuussa 1917 johti suurlakon puhkeamiseen Suomessa. Oulussa lakko alkoi
14.11.1917 eli päivää myöhemmin kuin Helsingissä. Oulussa työväestö otti haltuunsa
merkittävimmät rakennukset. Tilanne aiheutti maassamme ilki- ja väkivaltaisuutta.221
Ensimmäisen maailmansodan ja kansalaissodan 1918 aiheuttaman puutteen ja turvattomuuden vuoksi monet lapsiperheet muuttivat Oulusta pois.222 Kaikilla vanhemmilla ei
ollut taloudellisia mahdollisuuksia laittaa lapsiansa kouluun ja moni heistä joutui muuttamaan maalle.223
Helsingissä oppilasmäärä ei kasvanut vuosittain, sillä 1870-luvun puolessa välissä
siinä tapahtui jopa vähenemistä. Syy oli Helsingin korkeissa elinkustannuksissa, joiden
takia moni työläinen joutui muuttamaan pois. Tämä oli lyhytaikaista, sillä vuonna 1876
oppilasmäärän kasvu nopeutui, ja erityisen nopeaa se oli 1880-luvun loppupuoliskolla.
Nopean kasvun syynä pidettiin kaupungin ripeää rakennuskautta, joka lisäsi Helsinkiin
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muuttoa.224 Tampereen kansakouluissa aloitti 124 oppilasta. Oppilasmäärä lisääntyi
1880-luvun alkuvuosina suhteellisesti asukaslukua nopeammin. Tuhannen oppilaan raja
ylitettiin lukuvuonna 1883–1884.225
Maamme kansakouluissa oli hyvin eri-ikäisiä ja eritasoisia oppilaita.226 Oulun kansakoulun lapset olivat suurimmaksi osaksi työväestön lapsia, mutta muiden ammattikuntien
edustajien määrä kasvoi merkittävästi.227 1900-luvun kahden ensimmäisen vuosikymmenen aikana oppilaiden vanhempien ammatit monipuolistuivat. Vuoden 1910 oppilasmatrikkelin perusteella voidaan todeta, että kansakoulun oppilaiden vanhemmat edustivat
noin 40:tä eri ammattia.228 Helsingin kansakouluissa työväestön ja palveluammateissa
toimivien lasten määrä oli erityisen suuri aina 1800-luvun loppuun saakka. Seuraavalla
vuosisadalla muitten yhteiskuntaluokkien edustus kasvoi.229 Tampereen kansakoulujen
ensimmäisistä oppilaista noin puolet oli työmiesten lapsia ja porvareiden osuus oli alle 10
%.230 Maamme kansakouluissa vuosina 1909–1910 ja 1915–1916 opiskelleiden lasten
vanhemmista noin 90 % voidaan luokitella työväestöön kuuluviksi. He olivat pikkuliikkeen harjoittajia, palvelusmiehiä, pikkutilallisia, torppareita, maanviljelijöitä tai työläisiä.231 Helsingin ja Tampereen kansakouluissa ammattijakauma oli samankaltainen kuin
Oulussa.
Oulun kansakoulun ensimmäisten vuosien aikana päästötodistuksen sai ainoastaan
muutama oppilas luokkaa kohden, mutta myöhemmässä vaiheessa niitä annettiin enemmän.232 Tampereen kansakoululaitoksessa oppilaat kävivät ensimmäisenä lukuvuonna
koulua varsin tunnollisesti, sillä poissaoloja luokkia kohden oli keskimäärin 1–2 oppilasta
päivässä. Lukuvuoden 1876 lopuksi kansakoulun päästötodistuksen sai yhdeksän tyttöä ja
viisi poikaa.233 Helsingin kansakoulujen alkuvaiheessa monet oppilaat kävivät koulua
vuoden tai pari.234 Tämä oli tyypillistä maamme kansakouluissa ennen oppivelvollisuuslakia. Monet lapset saivat käydä koulua vuoden tai pari, sen verran, että oppivat lukemaan
ja kirjoittamaan.235 Helsingin suomenkielisessä kansakoulussa sai vuosina 1875–1885
päästötodistuksen noin 4–6 % oppilaista.236 Maamme kansakoululaitoksen yleisimpiä
ongelmia oli koulunkäynnin epäsäännöllisyys, mikä johtui muun muassa kansakoululaitokseen kohdistuneista epäluuloista.237 Vaikka päästötodistuksen saaneiden oppilaiden
määrä kasvoi ja heidän koulunkäyntinsä yleistyi, kävivät he koulussa edelleen epäsäännöllisesti. Siihen syynä olivat muun muassa pitkät koulumatkat, köyhyys sekä se, että lasten oli tehtävä kotonaan työtä.238 Oletettavasti vähäinen päästötodistusmäärä johtui
suurimmaksi osaksi epäsäännöllisestä koulunkäynnistä.
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Oulussa kansakoulusta eroaminen oli huolestuttavaa, sillä yhteensä 16 % oppilaista
erosi vuosina 1907–1913. Suurin syy eroamiseen olivat luokalle jäännit, joista yli puolet
tapahtui kolmannella luokalla. Eniten luokalle jäämisiä aiheuttivat matematiikka, maantieto ja äidinkieli. Muutamat koulunsa kesken jättäneet palasivat takaisin kouluun. Tällaiset oppilaat kävivät koulua entistä motivoituneempina ja yleensä suorittivat sen loppuun.
Koulunkäynti muuttui säännöllisemmäksi, sillä lukuvuonna 1919–1920 koulun aloitti
1872 oppilasta, joista ainoastaan 53 erosi lukuvuoden aikana. Yleisimmät syyt eroamiseen olivat paikkakunnalta muutot ja vakavat sairastumiset.239 Helsingin kansakouluissa
yleisimmät syyt eroamiseen olivat paikkakunnalta muutot, sairaudet, köyhyys, mutta
myös vanhempien välinpitämättömyys.240 Etelä-Suomessa koulua käytiin tunnollisemmin kuin Pohjois-Suomessa. Vuonna 1913 kouluikäisistä lapsista kävi koulua Uudellamaalla 77 % ja Hämeen läänissä 66 %, mutta Oulun läänissä ainoastaan 31 %.241 Varmaankin tähän prosenttilukuun on laskettu myös maaseutukoulut, jolloin luvun alhaisuuteen täytynee vaikuttaa esimerkiksi pitkät ja hankalat koulumatkat.

3.6 Opettajat
Suomen ensimmäinen opettajankoulutuslaitos Jyväskylän seminaari aloitti toimintansa
ennen kansakouluasetuksen antamista eli vuonna 1863. Koulutusta annettiin molemmille
sukupuolille, mutta eri rakennuksissa. Oppilaat valittiin koeoppilaiksi puoleksi vuodeksi,
minkä jälkeen opettajakunta teki päätöksen jatkosta. Opiskelu kesti neljä vuotta, mistä
ensimmäiset kolme vuotta oli varsinaisia aineopintoja ja viimeinen vuosi suurimmaksi
osaksi opetusharjoittelua seminaarin mallikoulussa.242 Opiskelunsa aloittaneista miehistä
kolmasosa lopetti ja puolet naisista jätti opintonsa kesken. Muutama nainen meni naimisiin, osa sairastui ja yksi sai työpaikan sekä yksi jäi luokalleen. Miehistä neljä jäi luokalleen, joten he lopettivat opiskelunsa. Yksi miesoppilas erosi seminaarin aloitteesta, koska
hänellä oli huonot huolellisuus- ja käytösarvosanat. Seminaarin tiukkaa kuria kuvasi
erään naisopiskelijan saama rangaistus, koska hän punasi poskiaan. Seminaarin alkuaikana heikosti menestyneet opiskelijat joutuivat istumaan etummaisiin pulpetteihin, koska
heitä oli siitä helppo valvoa.243 Lukuisten lopettamisten perusteella voidaan olettaa, että
valintamenetelmät olivat puutteelliset tai opetus ei vastannut opiskelijoiden odotuksia.
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Taulukko 3. Suomenkielisten seminaarien aloittamisvuodet vuosina 1880–1920.244
Seminaari

Aloittamisvuosi

Sortavala

1880

Raahe

1896

Rauma

1896

Heinola

1899

Kajaani

1900

Jyväskylän seminaari ei pystynyt kouluttamaan tarpeeksi opettajia maamme kaikkiin
kansakouluihin. Toisaalta oli opettajankoulutus saatava useammalle paikkakunnalle, jotta
opettajat muuttaisivat myös syrjäseudulle.245 1890-luvun puolivälissä tiedettiin opettajatarpeen kasvavan, koska vuoden 1898 piirijakoasetuksen työstäminen aloitettiin. Piirijakoasetuksen mukaan kuntien piti jakaa alueensa koulupiireihin ja perustaa niihin koulu,
jos koulunkäyntiin halukkaita oppilaita oli riittävä määrä.246 Suomenkielisten opettajien
koulutus kaksinkertaistui nopeasti.247
Pääsyvaatimuksena seminaariin oli muun muassa luku-, kirjoitus- ja hyvä laulutaito
sekä hyvä terveys ja asialliset käytöstavat. Opetuksessa painottui kristillisyys, sillä sunnuntaisin järjestettiin pakollinen jumalanpalvelus. Seminaarin opettajia tuli kunnioittaa,
olla heille kuuliaisia ja noudattaa koulun järjestyssääntöjä. Tällainen ohjeisto johti useampaan välien selvittelyyn opettajien ja miesoppilaiden kesken.248 Osa Raahen seminaarin
opiskelijoista oli sitä mieltä, että opettajat kohtelivat heitä lapsina. Opettajat olivat virallisia, jopa ylimielisiäkin. Opiskelijat toivoivat opettajien suhtautuvan heihin kaverillisemmin.249 Ei ihme, että ensimmäisinä valmistuneita opettajia pidettiin ankarina ja vaativina
opettajina.250 Seminaariin hyväksytyn oppilaan tuli olla vähintään 18 vuotta. Suurin osa
Jyväskylän seminaariin valituista oli alle 20, mutta joukossa oli muutama melkein 40vuotias.251 Seminaari toi huomattavan uudistuksen, sillä talonpoikien lapsillakin oli mahdollisuus päästä opettajakoulutukseen. Kolme neljästä seminaarilaisesta oli 1800-luvun
lopulla maaseudulta ja kaksi viidestä talonpoikien lapsia. Monille naisille seminaari tarjosi itsenäisen ammatin.252 Opettajan ammattia ei kuitenkaan pidetty yhtä hienona kuin
akateemista uraa. Ennakkoluulot murenivat, kun talonpoikien lapset aloittivat opintonsa
seminaarissa. Vuosien saatossa talonpoikaisjälkikasvu lisääntyi, sillä 1900-luvun alussa
heitä oli jo 42,1 % seminaarin opiskelijoista.253 Lukuvuonna 1904–1905 seminaarien
opiskelijoista peräti 74% oli talonpoikien, torppareiden tai tilattomien lapsia. Loppujen
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vanhemmat olivat muun muassa virkamiehiä, tilanomistajia, kauppiaita, tehtailijoita,
talonomistajia tai käsityöläisiä.254
Maamme kansakouluissa oli runsaasti epäpäteviä opettajia 1800-luvun ja 1900-luvun
vaihteessa. Huonoin tilanne oli Raahen, Oulun ja Kajaanin kansakoulupiireissä. Suomessa
oli 1800-luvun lopulla keskimäärin joka neljäs opettaja muodollisesti epäpätevä.255
Oulun kansakoululaitoksen alkuvaiheessa jouduttiin palkkaamaan epäpäteviä opettajia,
mutta muuten pätevien opettajien saaminen ei ollut ongelmallista. Epäpätevän opettajan
tilanne ei ollut helppo, sillä hän joutui huomattavasti helpommin lasten vanhempien valituksen kohteeksi kuin pätevä opettaja. Oulun kansakoulun opettajien tausta oli huomattavasti ei-agraarisempi kuin maamme muiden kansakoulun opettajien. Jyväskylän ja Sortavalan käyneistä opettajista 38 % oli talonpoikaisperheistä, kun Oulussa vain viidennes
opettajista oli talonpoikaisalkuperää. Oululaisten opettajien vanhempien ammatteja olivat
muun muassa pappi ja merimies. Oulun kansakoulunopettajat eivät tulleet säätyläisperheistä.256 Oulun kansakoululaitoksen alussa opettajia oli neljä, mutta 1900-luvun alkupuolella heitä oli jo 36. Oulun opettajien tasoa pidettiin hyvänä, mikä johtui monista virkoihin pyrkijöistä. Monet opettajat kehittivät itseään osallistumalla erilaisille kursseille ja
tekemällä opintomatkoja.257
1900-luvun alussa seminaarien nopean lisääntymisen johdosta koulutoimen ylihallitus
halusi niiden toimivan samanlaisilla periaatteilla. Uudistuksista puhuminen sai alkunsa
herbartilaisuudesta ja Mikael Soinisen oppikirjoista. Jyväskylän ja Sortavalan seminaareissa opetettiin herbartilaisilla opeilla jo 1890-luvulla. Soinisen opetusoppien ilmestyttyä, käytettiin niitä kaikissa maamme seminaareissa. Herbartilaisuuden lisäksi seminaareissa tunnettiin myös uuden koulun ajatuksia eli reformipedagogiikan virtauksia. Varsinaisesti ne tulivat laajempaan tietoisuuteen 1910-luvulla. Ennen oppivelvollisuuslain
aikaa seminaarien opetus pohjautui kristillissiveelliseen ja isänmaalliseen henkeen. Oppilaiden käyttäytymistä valvottiin tarkasti, ja siinä koettiin olleen parantamista. Yhteiskunta
edellytti, että opettajat olivat mallikansalaisia, joten esimerkiksi tupakointi pyrittiin lopettamaan apurahan eväämisellä.258
Oulun kansakoululaitoksen opettajisto kaksinkertaistui vuosina 1886–1903. Tämä johtui oppilasmäärän lisääntymisestä, mutta myös siitä, että johtokunta pyrki opetuksen
tehostamiseen luokkia pienentämällä. Opettajien saaminen virkoihin ei tuottanut vaikeuksia, sillä Oulu houkutteli muuttovoittoisena kaupunkina päteviä opettajia.259 Tilanne oli
samankaltainen muuallakin, sillä vuosisadan alussa koulutoimen johdolla perustettiin
uusia seminaareja, nostettiin niiden oppilasmäärää ja lisättiin apurahoja. Kaupungeissa oli
huomattavasti enemmän päteviä opettajia kuin maaseudulla.260
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Cygnaeuksen mukaan opettajan persoonallisuutta oli pidettävä tärkeänä kasvatuksen
tekijänä. Cygnaeuksen mielestä opettajan tuli esiintyä aina vakavan maltillisena. Hän
tapasi useita opettajia, jotka unohtivat tämän, sillä he suhtautuivat oppilaisiinsa liiallisella
ylpeydellä tai pitämällä liian kovaa kuria. Monet nuoret opettajat turvautuivat kovaan
kuriin säilyttääkseen arvokkuutensa, mutta myös vanhemmista opettajista löytyi kurin
kannattajia. Luokka saattoi olla ulkoisesti hyvin toimivan oloinen, mutta todellisuudessa
opettajaa ei arvostettu, koska hän oli liian etäinen.261 Cygnaeuksen mielestä opettaja oli
esikuva ja kutsumustyöntekijä. Hänen mielestään seminaarissa keskinkertaisesti menestyneet opiskelijat olivat parhaita opettajia, koska he olivat onnellisia työstään ja tarpeeksi
kyvykkäitä sitä tekemään.262 Cygnaeuksen mukaan opettajan kutsumus näkyi hänen rakkautenaan kansaan ja isänmaahan.263
Opettajan persoonallisuuden lisäksi 1900-luvun alkupuolella keskusteltiin naisopettajien suuresta määrästä. Kouluylihallituksen ylitarkastaja O. Rauhamaa piti huolestuttavana sitä, että lukuvuonna 1912–1913 oli kaupunkiemme 1338 opettajasta miehiä 364 ja
naisia 974. Hänen mukaansa miehiä tarvittiin kurin ja järjestyksen pitäjiksi.264 Oppivelvollisuuslain kynnyksellä keskusteltiin opettajapuutteesta kansakoulussa. Opettajien
palkka jäi jälkeen muiden alojen palkkauksesta, joten moni opettaja siirtyi toiselle alalle.
Sama suuntaus näkyi myös seminaareissa, joihin pyrkineiden määrä väheni huolestuttavasti.265

3.7 Opetussuunnitelmat
Oulun kansakoulun myöhäinen aloittaminen oli eduksi opetussuunnitelmien laatimisessa,
koska maamme muiden kansakoulujen kokemukset olivat Oulun käytettävissä.266 Kansakouluntarkastaja Aarne Lahtisen mukaan Oulun kansakoululaitoksen opetussuunnitelmat
laadittiin enimmäkseen kansakouluasetuksen ja myöhemmässä vaiheessa mallikurssien
pohjalta. Annetuista ohjeista huolimatta Oulun kansakoulujen alkuajan opetussuunnitelmat olivat hyvin ylimalkaisia. Niissä mainittiin käytettävät oppikirjat, oppimäärät ja eri
oppiaineiden tuntimäärät.267 Opetussuunnitelmien puutteellisuuteen vaikutti oppikirjojen
puute, jolloin opettajat joutuivat suunnittelemaan opetuksen omien näkemystensä perusteella.268 Opetussuunnitelman pohjana olivat tuntijakosuunnitelmat, joista huolimatta
opettajat suunnittelivat itse luokkansa opetussuunnitelmat ja toteuttivat ne oman mielensä mukaan. Opetussuunnitelma ei ollut vielä valmis, sillä kansakoulun johtokunta ja kansakouluntarkastaja kävivät ne läpi ja tekivät niihin tarvittavia muutoksia.269
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Kansakouluntarkastaja Konrad Dahlström määräsi vuonna 1879 opettajat käyttämään
opetuksen suunnittelussa apunaan kansakouluopettajaseminaarin mallikoulun oppikursseja.270 Pari vuotta myöhemmin tilanne parani huomattavasti, kun kouluylihallituksen toimesta ilmestyivät mallikurssit vuonna 1881. Ne helpottivat ja yhtenäistivät opetussuunnitelmia, sillä niissä määriteltiin opetuksessa vaadittavat oppimäärät.271 Lahtisen mukaan
mallikurssien ansiosta opetussuunnitelmat alkoivat vakiintua, mutta niiden erojen ja puutteiden poistaminen vei useita vuosia.272 Mallikurssien ansiosta Oulun kansakouluissa
alettiin noudattaa kutakuinkin samoja viikkotuntimääriä ja eri oppiaineiden tuntimääriä
kuin muuallakin Suomessa.273 Kansakoulujen opetussuunnitelmat ovat aina muotoutuneet valtakunnallisten ohjeiden mukaan, joista ensimmäinen yhteinen oli mallikurssi.274
On ymmärrettävää, että ohjeissa oli alkuaikoina eroja.
Oulun kansakoulun johtokunta päätti vuonna 1886, että koulun johtajien tuli osallistua
opetussuunnitelmien tekoon laatimalla luettelo koulussa pidetyistä kursseista ja oppitunneista. Kaikista muutoksista huolimatta opetussuunnitelmat olivat puuttellisia, koska ne
eivät olleet mallikurssien mukaiset. Mallikursseista oli hyötyä, sillä poikien teknisten töiden opetus aloitettiin syksyllä 1883.275 Tyttöjen liikunnan opetus aloitettiin vasta vuonna
1891.276 Lähdeaineiston perusteella voidaan olettaa, että opetussuunnitelmien suurin
heikkous oli taitoaineiden laiminlyöminen, mikä johtui tarvittavien tilojen puutteesta.
Tampereen kansakoululaitoksessa opettajien tuli laatia opetussuunnitelma, joka jätettiin tarkastajan tarkastettavaksi. Opetussuunnitelmat noudattivat tiukasti ainejakoisuutta,
joten opetus oli erittäin opettajakeskeistä. Runsaat kotiläksyt aiheuttivat jälki-istuntoja,
sillä oppilaat eivät jaksaneet tehdä tehtäviä.277 Helsingin kansakoululaitoksessa opettajien
oli esitettävä tarkastajalle ehdotuksensa. Tarkastajalla ei kuitenkaan ollut aikaa tehdä
muutoksia, joten opetuksen järjestäminen jäi jokaisen opettajan harteille. Helsingissä opetettiin kutakuinkin kaikkia oppiaineita, jotka mainittiin kansakouluasetuksessa.278 Tampereen kansakoululaitoksen ongelma oli sama kuin Oulussakin: oppimäärät olivat liian
suuret ja rasittavat.
Ennen vuosisadan vaihdetta Oulun kansakoululaitoksen opetussuunnitelmat kirjoittivat
opettajat. Ensimmäinen painettu opetussuunnitelma julkaistiin vuonna 1900. Tämä 12sivuinen vihkonen sisälsi luettelon oppikirjoista, joita aikaisemmin ei mainittu, oppiennätykset ja viikkotuntimäärät.279 Ilmeisesti kaikki opettajat eivät kuitenkaan olleet tyytyväisiä, sillä muutaman vuoden kuluttua alettiin keskustella tarvittavista muutoksista. Asiaa
perusteltiin sillä, että äidinkielen-, luonnontiedon-, maantiedon- ja piirustuksen oppikirjat
eivät olleet toimivia. Kansakouluntarkastaja V.G. Aulinin mielestä kirjoituksen opettami-
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sessa ei ollut johdonmukaisuutta.280 Esiin nousseet epäkohdat herättivät keskustelua, ja
opettajat olivat sitä mieltä, että yhteiskunnan muuttumisen takia kirjat vanhentuivat.281
Asiasta käydyt keskustelut johtivat siihen, että johtokunta hyväksyi 1.6.1908 uuden
opetussuunnitelman.282 Sivumäärä lisääntyi kahdeksalla sivulla, ja käsityön ja havaintoopin opetus uudistettiin kokonaan.283 Täysin uutena tuli tuntijako, joka käsitti kaikki
luokka-asteet ja eri oppiaineet.284 Samaan aikaan julkaistiin Oulun kansakoulun uusi
ohjesääntö, jonka mukaan Oulussa toimi alempi ja ylempi kansakoulu. Alemmassa kansakoulussa tytöt ja pojat opiskelivat samassa luokkatilassa, mutta ylemmässä koulussa he
olivat omissa ryhmissään.285 Uudessa ohjesäännössä alempi kansakoulu muutettiin kaksivuotiseksi ja ylempi kansakoulu nelivuotiseksi, mikä oli asetuksen mukaista. Ohjesäännön suosittelema oppilasmäärä ensimmäisellä luokalla oli 30 ja ylemmillä luokilla enintään 40 oppilasta.286
Opetussuunnitelmiin tehdyistä muutoksista huolimatta Oulun kaupunki sai kouluylihallitukselta moitteita opetussuunnitelmista kolmeen eri kertaan vuosina 1913–1914.
Opetussuunnitelmat eivät olleet kansakouluasetuksen mukaiset, sillä ne olivat pelkästään
oppimäärien luetteloita. Kouluylihallitus kehotti useamman kerran kiertokirjeillä Oulun
kansakoulun johtokuntaa laatimaan opetussuunnitelmat siten kuin ne toteutettiin maalaiskouluissa.287 Korjausten tekeminen johti siihen, että Oulun kansakoululaitos sai
28.5.1915 uuden 30-sivuisen opetussuunnitelman. Se tarkensi ja täsmensi entisestään
oppiaineiden sisältöjä.288 Ennen oppivelvollisuuslakia Oulun kansakoululaitoksen opettajilla oli käytössään yhteinen opetussuunnitelma, jonka pohjalta jokaisen opettajan oli vuosittain laadittava luokkansa opetussuunnitelma.289 Mallista huolimatta opetusta tuli yhtenäistää, sillä luku- ja taitoaineissa käsiteltiin eri asiat. Jos opettaja käsitteli maantiedossa
esimerkiksi karhua, tuli sama aihe käsitellä myös kuvaamataidossa. Toinen tehokas tapa
oli pitää opettajien yhteisiä ”kritiikkitunteja”, joissa keskusteltiin eri oppiaineista.290 Osa
opettajista teki ainoastaan kirjaluettelon, mikä ei riittänyt, koska eri oppiaineet jäivät irralleen toisistaan. Opetussuunnitelman aiheiden tuli olla oppilaille tuttuja, ja eri oppiaineissa
oli käsiteltävä samat aihepiirit.291
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3.8 Kurinpidon ja opetuksen järjestämisen menetelmät
Kurinpitokeinot käsittävät tässä työssä kaikki ne keinot, joiden avulla oppilaat yritettiin
saada noudattamaan koulun järjestyssääntöjä. Koko tutkimusajanjakson aikana kurin
peruslähtökohdat olivat samat. Oppilaan rikottua sovittuja sääntöjä tuli opettajan ensimmäiseksi keskustella hänen kanssaan asiasta ja kehottaa oppilasta käyttäytymään asiallisesti jatkossa. Oppilas oli saatava ymmärtämään tekonsa seuraukset sekä itselleen että
toisille oppilaille. Jos oppilaan käytös ei keskustelun avulla parantunut, oli opettajalla
oikeus käyttää muita kurinpitokeinoja. Kansakoulun alkuajan yleisimmät kurinpitokeinot
olivat nuhtelu, varoitus, ruumiillinen rangaistus ja koulusta erottaminen väliaikaisesti tai
lopullisesti.292 Pahantapaisten oppilaiden tekemiä rikkeitä ja niistä annettuja rangaistuksia käsitellään muun muassa oppilaskuvauksissa, joiden tarkoituksena on elävöittää tutkimuksen sisältöä ja täydentää oppilaisiin liittyviä asioita.
Opetukselliset keinot käsittävät tässä tutkimuksessa koulun käyttämät opetusmenetelmät ja keinot, joiden avulla opetus pyrittiin saamaan niin mielenkiintoiseksi, ettei järjestyshäiriöitä esiintynyt. Oppilaat kiinnostuivat opetuksesta, jos heihin suhtauduttiin asiallisesti ja opetuksessa käsiteltiin monipuolisesti eri asioita. Paras oppimistulos saavutettiin,
kun opetus suunniteltiin vanhan ja uuden opetusopin pohjalta. Opetuksessa oli syytä
korostaa me-hengen ja yhteistyön merkitystä.293 Oulun kansakoulun käyttämät opetukselliset keinot olivat pääsääntöisesti sidoksissa Suomessa vallinneisiin opetusoppeihin. Parhaana esimerkkinä tästä on 1900-luvun alkupuolella vallinnut herbartilainen opetusoppi,
jonka opetusideoita Oulun piirin tarkastaja Rauhamaa pyrki levittämään.294

3.8.1 Kurinpidolliset keinot
Kansakouluasetuksen rangaistusmääräysten toteuttaminen jäi jokaisen opettajan harteille, sillä Oulun kansakoululaitoksen ohjesäännöt vuosilta 1873 ja 1880 eivät puuttuneet
ollenkaan kurinpidollisiin seikkoihin. Samoin oli myös Tampereen kansakoulussa, kun
ohjesäännössä vuodelta 1872 ei mainittu kurinpidosta mitään. Seuraavassa ohjesäännössä vuodelta 1889 todettiin, että koulussa tuli olla ankara ja tarkka järjestys.295 Samoin
mainittiin Helsingin kansakouluissa, mutta Turun kansakoulun ohjesäännössä vuodelta
1871 mainittiin opettajien käytettävissä olleet rangaistuskeinot, jotka pohjautuivat kansakouluasetukseen.296 Todennäköisesti kaikissa maamme kouluissa rangaistuskeinoja ei
tarkoituksella laitettu ohjesääntöihin, koska opettajien ilmeisesti otaksuttiin käyttävän
kansakouluasetuksen ohjeita. Toisaalta ongelmatapauksiin ei osattu edes varautua.
A. Taipaleen (1939) mukaan kansakouluasetuksen ohjeista huolimatta maamme opettajat kehittivät omia keinoja kurin ylläpitämiseksi. Monella opettajalla oli rottinkikeppi,
292. Oulun kk:n johtok. ptk. 26.11.1883 § 2, 28.4.1884 § 4, 28.1.1889 § 8. OKA. Paukkusen (1982)
mukaan monet väliaikaisesti erotetut oppilaat syyllistyivät koulusta poissaollessaan rötöksiin,
koska heillä oli ylimääräistä aikaa. Paukkunen 1982, 278–279.
293. Oulun kk:n opekok. ptk. 24.2.1945 § 4. OKA.
294. Suutarinen 1992, 213.
295. Telemäki 1979, 16–17, 34.
296. Kivirauma 1987, 168.

67
jota hän tarpeen tullen käytti. Jos oppilas kesken oppitunnin katseli taaksensa, asetettiin
hänet istumaan kasvot luokan toisiin oppilaisiin päin. Häiriötä aiheuttanut oppilas siirrettiin luokkataulun taakse seisomaan. Tätä huomattavasti ankarampi rangaistus oli luokan
edessä seisottaminen. Rangaistuksen kovuutta lisäsi se, että oppilaan piti seistä kädet kohtisuoraan ylös tai vaakasuoraan sivuille ojennettuina. Monet oppilaat saivat opettajan
antaman luunapin tai opettaja tukisti heitä. Tällaisiin keinoihin turvautuivat opettajat,
joilla ei ollut kykyä saada oppilaitaan muuten opiskelemaan.297 Suomen kansakoulun
kuria pidettiin tiukkana ja siitä todettiin seuraavanlaisesti: ”Väliaikoina ei siellä saanut
ääneen puhuakaan ja tunnilla tuskin liikahtaakaan, kun jo opettaja torui ja rankaisi.”298
Tuskin kaikki opettajat ylläpitivät sotilaallista kuria, vaan muutamien kurinpitäjien perusteella helposti yleistettiin.
Oulun kansakoulu oli yksin kurinpidollisten keinojen suhteen, kunnes 1890-luvulla
alkoi yhteistyö vaivaishoidon ja köyhäinhoitohallituksen kanssa. Koulun keinojen loputtua käännyttiin jommankumman puoleen, koska heillä oli oikeus toimittaa ongelmainen
oppilas sijaisperheeseen maalle tai kasvatuslaitokseen. Ympäristön vaihdoksen uskottiin
parantavan oppilaan huonon käytöksen.299 Lapsen ongelmien oletettiin johtuneen tavalla
tai toisella kodista. Kaikki ongelmat eivät kuitenkaan olleet lähtöisin kodista, sillä myös
huonojen koulurakennusten uskottiin edistävän ongelmien syntymistä. Koulussa syntyi
riitoja, koska oppilaat olivat liian vähän tekemisissä toistensa kanssa. Heillä olisi pitänyt
olla yhteinen kokoontumistila, jossa he olisivat voineet tutustua toisiinsa.300 Ilmeisesti
välituntien ei uskottu riittävän tutustumisiin tai sitten luokat olivat välitunneilla eri aikaan.
Yleisesti oltiin sitä mieltä, että kurinpidollisia keinoja tarvittiin, sillä kurinpidon tarkoituksena oli kasvattaa oppilaasta yhteiskuntakelpoinen ihminen.301 Ruumiillisen kurituksen käyttäminen herätti paljon keskustelua puolesta ja vastaan. Oulussa siitä käytiin laajempi keskustelu kesällä 1892 pidetyssä Oulun pohjoisen piirin kansakouluntarkastajien
kokouksessa. Suurin osa oppilaiden vanhemmista hyväksyi ruumiillisen kurituksen käyttämisen kansakoulussa, mutta osa vastusti sitä. Kokousedustajista osa salli ruumiillisen
kurituksen jopa toisten oppilaiden läsnäollessa. Toisten mielestä se oli huono rankaisukeino, ja sen sijasta tuli käyttää arestia, joka oli tehokkaampi tapa. Kokous päätti, että ruumiillista kuritusta tarvittiin, mutta sitä ennen oli käytettävä muita rankaisukeinoja.302 Lähdeaineiston perusteella voidaan todeta, että Oulun kansakoululaitoksessa yleisimmin
käytettyjä rangaistuksia olivat nuhtelu, varoitus ja koulusta erottaminen kokonaan tai
määrätyksi ajaksi sekä ruumiillinen rangaistus.
Tampereen kansakoululaitoksessa järjestyksenpito oli yleinen keskustelunaihe. Oppilaiden erottamisten todettiin johtaneen huonoille teille. Lisääntyneen vapaa-ajan seurauksena erotetut lapset viettivät aikaansa kadulla, jossa he saivat huonoja vaikutteita. Yhtenä
parannuskeinona tähän esitettiin lasten ohjaamista urheiluun ja työn tekoon. Toisena keinona pidettiin ongelmaisen lapsen sijoittamista sijaisperheisiin.303 Helsingissä ei oppituntien aikana saanut kuulua yhtään ylimääräistä ääntä. Oppilaat jopa kulkivat varpaillaan
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luokassa. Ruumiillista kuritusta käytettiin, mutta harvoin ja ainoastaan vaikeimmissa
tapauksissa.304 Vanhan koulun opiskelu oli varsin yksitoikkoista, kun opetus oli pitkälti
kyselemistä ja kuulustelemista, joten levottomuutta esiintyi. Cygnaeus kehotti opettajia
käyttämään toisista oppilaista erottamista, arestia, istumapaikan vaihtamista ja hätätilassa
ruumiillista kuritusta. Käytetyimpiä rangaistuskeinoja maamme kansakouluissa olivat
jälki-istunto sunnuntaisin ja nurkassa seisottaminen.305
Oulun kaupungin kansakoululaitoksen ohjesäännössä vuonna 1908 mainittiin ensimmäisen kerran opettajien käytettävissä olleet rangaistuskeinot. Vuoden 1913 ohjesäännössä ne määriteltiin samalla tavalla kuin 1908. Koulussa tuli olla hyvä ja tarkka järjestys.
Jos oppilas ystävällisestä muistutuksesta tai varoituksesta huolimatta käyttäytyi huonosti,
opettajan käytettävissä olivat seuraavat rangaistukset:
1. Nuhtelu luokan läsnäollessa.
2. Oppilaan seisottaminen oman paikan vieressä tai luokan sivustalla tunnin loppuun.
3. Oppilaan erottaminen kavereista.
4. Jälki-istuntoa enintään kaksi tuntia. Opettajan rangaistuskeinot loppuivat tähän, ja
seuraavat rangaistukset saattoi määrätä koulun johtaja.
5. Nuhtelu tai varoitus koulun oppilaiden läsnäollessa. Koulun lailliset kurinpitokeinot loppuivat tähän, mutta kansakouluntarkastajalla oli oikeus:
6. Määrätä oppilas arestiin, jota ei saanut suorittaa pimeässä huoneessa. Arestirangaistus ei saanut kestää yli 20 tuntia, ja sen suorittaminen oli jaettava kahdelle päivälle. Se ei saanut alle 14-vuotiaalla kestää kahta tuntia pitempään ilman taukoa, ja
tätä vanhemman oppilaan rangaistus ei saanut kestää yhtäjaksoisesti yli 8 tuntia.
Kansakouluntarkastajan ja kansakoulun johtokunnan oikeudet olivat seuraavat:
7. He saivat antaa oppilaan vanhemmille määräyksen ottaa lapsi pois koulusta.
8. He pystyivät erottamaan oppilaan joko lopullisesti tai väliaikaisesti.306
Merkittävä muutos kansakouluasetuksen rangaistuksiin oli ruumiillisen kurituksen
poistaminen: se kiellettiin Oulun kaupunginvaltuuston päätöksellä 14.1.1908.307 Tästä
asiasta keskusteltiin paljon 1800-luvun lopusta ja varsinkin 1900-luvun alusta alkaen.
Asiaa edesauttoivat todennäköisesti uuden koulun ajatukset, Ruotsin kansakoululaitoksen
esimerkki ja Soinisen ja Albert Liliuksen ajatukset asiasta. He molemmat pitivät ruumiillista kuritusta turmiollisena keinona.308 Tampereen kansakouluissa sitä käytettiin ainoastaan poikkeustapauksissa.309 Helsingissä sen käyttäminen harventui jo 1890-luvulla, kun
tarkastaja antoi siihen muutamia lupia vuosittain. Seuraavan vuosisadan alussa niitä ei
juuri myönnetty eikä niitä ilmeisesti pyydettykään.310 Turussa kävi samalla tavalla, sillä
1900-luvun alussa ruumiillista kuritusta annettiin muutamalle oppilaalle, mutta kymmenkunta vuotta myöhemmin erityisen harvoin, ja silloinkin vanhempien toimesta.311
Kouluylihallitus kiinnostui Oulun kansakoululaitoksen kokemuksista, kun sen tekemän
tarkastuskäynnin yhteydessä 8.–12.2.1909 keskusteltiin ruumiillisen kurituksen poistami304.
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sen vaikutuksista Oulussa. Sen kieltäminen jakoi opettajat kahteen eri leiriin: osa heistä
oli sitä mieltä, että ongelmat lisääntyivät, osa taas sitä, että ne vähentyivät. Vastustajien
mielestä opettajan piti turvata työrauha omalla persoonallisuudellaan, rauhallisuudellaan
ja ennen kaikkea oikeudenmukaisella suhtautumisellaan.312 Aksel Rosenqvistin kirjoitus
on erinomainen kannanotto hänen ajatuksistaan kurinpidollisiin toimiin 1910-luvun loppupuolella. Hänen mukaansa jokaisella opettajalla oli oma kurinpitotapansa aina opettajan
persoonallisuuden mukaan. Vastavalmistuneet opettajat esiintyivät mahtipontisesti, käyttivät kovaa ääntä ja turvautuivat karttakeppiin tai jopa nyrkkeihinsä. Tällainen käytöstyyli
herätti nuoremmissa oppilaissa hetkellistä pelkoa, mutta vanhemmissa oppilaissa pilkallista naurua. Tällaista opettajaa pidettiin kylmänä ja etäisenä metodikkona, opetusvirkamiehenä. Toisenlainen opettaja loi oppilaisiinsa huomattavasti läheisemmät suhteet, laski
jopa leikkiä ja oli puheissaan ei-virallinen. Hän astui luokkaan omana persoonallisuutena.
Käytöshäiriöt syntyivät silloin, kun opettaja ei pystynyt innostamaan oppilaitansa opiskelemaan.313 Myös Cygnaeus korosti opettajanpersoonallisuutta. Hänen mielestään koulussa ei ollut suurempia kurinpito-ongelmia, jos koulun ilmapiiri saatiin hyväksi.314
Opettajat eivät mielellään turvautuneet ruumiilliseen kuritukseen, sillä siinä oli aina
omat varjopuolensa. Monet opettajat tuomittiin sakkoihin oppilaan ruumiillisesta kurittamisesta.315 Osittain opettajiin kohdistunutta ajojahtia lietsoi lehdistö, joka kirjoitti paljon
myös liioiteltuja tai vääristyneitä juttuja. Opettaja siis saattoi joutua syytetyksi pahoinpitelystä rikoslain 21 luvun mukaan. Opettajan oli pystyttävä todistamaan, että hän ei syyllistynyt pahoinpitelyyn, vaan sallitun kuritusvallan käyttämiseen. Kansakouluasetusta tulkittiin niin, että opettajalla oli oikeus antaa kuusi lyöntiä kämmenelle. Opettajan oli vedottava kansakouluasetukseen, jonka tulkinta jäi tuomarin päätettäväksi.316 Opettajien toimet
kiinnostivat kansaa, sillä tieto koulussa käytetystä ruumiillisesta kurituksesta levisi helposti ja se yleistettiin. Asiasta sen enempää tietämättä vaadittiin opettajalle rangaistusta.317 Usein opettajia osoiteltiin sormella ja paneteltiin.318 Ei ihme, että osa opettajista
halusi päästä ruumiillisesta rangaistuksesta eroon.
Ruumiillisen kurituksen saama laaja julkisuus johti siihen, että maalaisliitto jätti
ensimmäisten joukossa eduskunnalle anomuksen ruumiillisen rangaistuksen poistamiseksi kansakouluista.319 Eduskunta teki vuonna 1911 asiasta aloitteen.320 Sivistysvaliokunnan mielestä kansakouluissa pystyttiin työskentelemään ilman ruumiillista kuritustakin. Se saattoi joskus johtaa toivottuun tulokseen, mutta yleensä sen vaikutus oli negatiivinen. Malttinsa menettänyt opettaja saattoi aiheuttaa oppilaalleen huomattavia terveydellisiä haittoja ja saada oppilaansa halveksimaan häntä. Poistamista puolsi sekin, että monet
opettajat luopuivat vapaaehtoisesti sen käyttämisestä.321 Eduskunta päätti huhtikuussa
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1912 jättää anomuksen ruumiillisen kurituksen kieltämiseksi valtion ylläpitämissä oppilaitoksissa.322 Se kiellettiin vuonna 1914.323
Ruumiillisen kurituksen poistaminen ei suinkaan ollut Oulun kansakoulun suurin huolenaihe, vaan koulusta erottaminen. Sitä pidettiin koulun rangaistuskeinoista kovimpana,
sillä sen myötä oppilaalta vietiin oikeus opetukseen ja kasvatukseen. Siihen oli turvauduttava silloin, kun koulun muut kurinpidolliset keinot eivät tehonneet. Tällaisessa tapauksessa oppilaan käytöksellä oli negatiivinen vaikutus toisiin oppilaisiin. Väliaikaisella erottamisella ei ollut toivottua vaikutusta, joten oppilas oli erotettava lopullisesti. Tällainen
oppilas ei saanut jäädä yksin, vaan hänet oli vanhempiensa toimesta toimitettava kasvatuslaitokseen.324 Ennen erottamista oli selvitettävä,
1. oliko oppilaalla sellainen luonteen vika, ettei muuta mahdollisuutta ollut tai
2. oliko lapsen huonon käyttäytymisen syy vanhemmissa. Vanhemmat saattoivat huonolla kasvatuksella vaikuttaa lapsen käyttäytymiseen. Tällaisessa tapauksessa
oppilasta ei saanut erottaa ennen kuin asiasta keskusteltiin hänen vanhempiensa
kanssa.
3. Erottamiseen ei ollut aihetta, jos toiset lapset painostivat huonoon käyttäytymiseen.325
Huonosti käyttäytyneet oppilaat aiheuttivat Oulussa päänvaivaa opettajille, sillä kurinpidollisia keinoja pidettiin riittämättöminä. Opettajat olivat yksimielisiä siitä, että ”huonokuntoiset” ja ”pahantapaiset” lapset tuli pelastaa ”hyödyllisen elämän alalle.” Ongelmaoppilaat vaikeuttivat kansakoulun työtä, mutta heistä ei haluttu päästä eroon ainoastaan
erottamisella, sillä he olisivat jääneet ilman opetusta. Asia ratkaistiin ottamalla mallia
Helsingistä. Siellä pahantapaiset koululaiset sijoitettiin toisenlaiseen ympäristöön, esimerkiksi maaseudulle, jossa heitä varten oli oma koulunsa. Tällaisen koulun opettajan tuli
olla oppilailleen kuin isä, jonka piti opetuksessaan korostaa työn merkitystä.326 Selvästikin miehiä pidettiin naisia parempina kurinpitäjinä.
Suurimpiin kaupunkeihin perustettiin kasvatuslautakuntia, joihin malli saatiin Norjasta. Helsingissä ja Turussa lautakunnat perustivat koulusiirtoloita, jotka myöhemmässä
vaiheessa muutettiin kasvatuslaitoksiksi. Niiden valvonta oli kasvatuslautakunnan tehtävä, mutta tarkastus kuului kansakoulujen johtokunnille.327 Helsingissä pahantapaisia ei
heti siirretty kasvatuslaitokseen vaan aluksi kaupungissa toimineeseen ”vastaanottokotiin”, josta he kävivät kansakoulua. Jos oppilaan käyttäytyminen ei siellä muuttunut, toimitettiin hänet kasvatuslaitokseen maalle. Ne olivat joko avoimia tai suljettuja tai osittain
molempia. Niihin sijoitetut oppilaat asuivat joko laitoksessa tai sen vieressä olevissa
taloissa. Kasvatuslaitokseen joutunut oppilas pääsi sieltä pois aikaisintaan 15-vuotiaana.
Poispääsy edellytti moitteetonta käytöstä. Tampereella ongelmaoppilaat sijoitettiin myös
maalle, mutta he eivät asuneet itse laitoksessa vaan sijaiskodeissa, joista he kävivät kansakoulua. Oppilaat eivät olleet ainoastaan kasvatuslaitoksen tai sijaiskodin valvonnan alaisia, vaan heidän kasvatuksestaan huolehti myös lastenhoidontarkastaja.328
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Siihen oli aihetta, sillä Oulun väkiluku kasvoi, työttömyys lisääntyi ja asunto-olosuhteet huononivat. Se näkyi myös lasten pahoinvointina. Tilanne oli valtakunnallisesti
samanlainen, sillä lapsille ja nuorille ei ollut mitään järjestettyä toimintaa. Koulunkäynnin
säännöllisyys riippui vanhempien aktiivisuudesta, ja varsinkin monet ongelmaoppilaat
lopettivat koulunkäyntinsä vanhempiensa luvalla tai luvatta. Tällaisten lasten tulevaisuus
sai osan Oulun kaupungin päättäjistä huolestumaan. Oulun suojelukasvatusvaliokunta
päätti 9.4.1915 pitämässään kokouksessa perustaa suojelukasvatuslaitoksen pahantapaisille pojille.329 Oulun kansakoulun kurinpitokeinot paranivat syksyllä 1915, kun laiminlyötyjä ja vaikeasti hallittavia lapsia varten avattiin kasvatuslaitos Oulujoella. Sen uskottiin olleen huomattava apu kansakoululle, sillä nuorisolla esiintyi monenlaisia ongelmia.330 Lähdeaineiston perusteella voidaan todeta, että sijoittamisen tarve olisi ollut
huomattavasti suurempi, mutta tilat olivat rajalliset. Oletettavasti poikakotiin joutumisen
pelon uskottiin vähentävän huonoa käyttäytymistä.
Kaino Oksasen kirjoituksessa Kansakoulun Lehdessä vuodelta 1914 kurinpito oli yksi
koulun tärkeimmistä asioista, koska siitä riippui suurimmaksi osaksi opettajan menestyminen työssään. Kurin oli lähdettävä opettajasta itsestään, sillä hänen oli harjoitettava
ankaraa ja johdonmukaista itsekuria sekä esiintymisessään että sisäisissä ajatuksissaan.
Oikeana opettajana pidettiin henkilöä, joka oli vaativin itseään kohtaan. Paljon riippui
siitä, miten hyvin opettaja tunsi oppilaansa, jotta hän pystyi lukemaan oppilaittensa ajatukset. Hänellä oli oltava monipuolinen kuva oppilaittensa luonteista, taipumuksista ja
tavoista. Lisäksi hänen oli muodostettava kurinsa jokaisen oppilaansa luonteen mukaisesti
eli panostettava yksilöllisyyteen. Tämä ei onnistunut pelkästään luokkahuoneessa vaan
opettajan oli tarkkailtava oppilaitansa myös välitunneilla, retkillä ja jopa oppilaan kotonakin. Koulukuri ei saanut olla henkistä ja ruumiillista pahoinpitelyä, sillä julmuus koulussa
lisäsi sitä koulun ulkopuolella, ja aggressiivisuuteen vastattiin samalla tavalla. Käskyjä ja
kieltoja piti käyttää harkiten ja säästeliäästi. Niiden tuli olla lyhyitä ja ehdottomia.331
Oulun kansakoululaitoksessa alettiin loppuvuodesta 1912 käyttää yhtenä rangaistuskeinona käytösnumeron alentamista.332 Lyhyen kokemuksen perusteella todettiin, että
sekään ei ollut tarpeeksi tehokas ongelmien poistaja. Oulun kansakoulun tilanahtaus aiheutti ongelmia myös rangaistuskeinojen toteuttamisessa. Eniten siitä kärsi arestirangaistus,
johon ei löytynyt tiloja. Niiden puute ei ollut ainoa selitys sille, että jälki-istunto ei enää
tehonnut.333 Helsingin kansakoulussa jälki-istuntoa kutsuttiin laiskanläksyksi, sillä sitä
pidettiin tukiopetuksena. Kuitenkin se miellettiin rangaistukseksi, koska jälki-istunnon
syy oli laiskuus, jota pidettiin pahantapaisuutena. Helsingissä oltiin samanlaisen ongelman edessä kuin Oulussakin, missä opiskelu järjestettiin kahdessa vuorossa: tilat loppuivat kesken.334 Jälki-istunnon huonon tehon syynä oli varmaankin sen suorittamisen helppous ja sen käyttämisen yleisyys.
Oulussa keskusteltiin loppuvuodesta 1919 ”itsehallinta-aatteesta”, jota voitiin soveltaa
ennen kaikkea pahantapaisiin oppilaisiin. Malli saatiin amerikkalaisilta, jotka käyttivät
siitä nimeä ”school-city”. Se oli aikansa huomattavimpia uudistuspyrkimyksiä, jonka
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tavoitteena oli saada oppilaat toimimaan omatoimisesti. Mallia soveltaen ongelmaoppilaista pyrittiin kasvattamaan yhteiskuntakelpoisia kansalaisia.335 Amerikkalaisessa koulussa opettajan ja oppilaan välit olivat erinomaiset, sillä oppilaita kohdeltiin gentlemanneina vedoten heidän kunniantuntoonsa. Suomessa itsehallintaa alettiin kokeilla F.V.
Foersterin aatteiden pohjalta.336 Foersterin mielestä itsehallinta oli itsekuria, joka perustui
siihen, että oppilas luotti opettajaansa. Kuuliaisuuden ja vapauden lisäksi vedottiin lapsen
kunniantuntoon sekä hänen ihmisarvonsa tunnustamiseen. Kunniantuntoon vetoaminen
tarkoitti sitä, että lapsen tunteita ei loukattu edes silloin, kun hän teki jotain väärää. Ihmisarvon tunnustaminen oli sitä, että lasta puhuteltaessa ei käytetty häntä loukkaavia sanoja.
Saksassa ja Sveitsissä ei toimittu Amerikan malliin, sillä näissä maissa kuri oli ankara,
kohtelu tylyä ja komentaminen erittäin tavallista.337
Oulun ylemmässä kansakoulussa ehdotettiin käytettäväksi ”myötähallintaa”, joka tarkoitti kasvatusvastuun siirtämistä vanhemmille. Ongelmaoppilas oli syytä lähettää
kotiinsa ja vanhempien tehtävänä oli huolehtia lapsensa fyysisestä rankaisemisesta. Se oli
vanhempien velvollisuus, mikä monelta huoltajalta tuntui unohtuneen. Luokasta kesken
koulupäivän poistetun oppilaan oli tultava vanhempiensa kanssa koululle viimeistään seuraavana päivänä. Opettajalla oli oikeus tällaiseen rangaistuskeinoon ainoastaan kaksi kertaa lukukaudessa.338 Osa opettajista oletti, että tiukemmalla kurilla häiriökäyttäytymiset
vähenivät, joten oppilaat eivät saaneet olla oppituntien aikana käytävässä, ulkohuoneessa
tai ulkona.339 Jälki-istuntoa tehostettiin sillä, että viikon aikana rikkeitä tehneet oppilaat
jäivät miettimään tekosiaan kouluviikon päätteeksi.340 Järjestyssääntöjen vastaista käyttäytymistä voitiin vähentää selvittämällä sen syyt.341 Lähdeaineiston perusteella voidaan
olettaa, että vanhemmat yritettiin saada ottamaan entistä enemmän kasvatusvastuuta lapsistaan.
Jos lapsi torjuttiin eikä häneen luotettu ja annettu hänelle mahdollisuutta yrittää, oli
tuloksena usein häiriökäyttäytyminen. Siihen syynä olivat myös kansakoulun huonot olosuhteet, sillä oppilaiden taipumuksia ja tulevaisuudentoiveita ei pystytty ottamaan huomioon. Heille piti antaa mahdollisuus tehdä konkreettia työtä, koska se paransi lasten aktiivisuutta ja luovuutta.342 Samanlaisen huomion oli tehnyt Turun hiippakunnan piispa Juhana
Browallius jo vuonna 1751, kun hän totesi, että kouluihin otettiin oppilaita, joilla ei ollut
motivaatiota eikä lahjoja opiskeluun. Kaikille opetettiin samat asiat, vaikka opetuksen
olisi pitänyt vastata lapsen kehitystasoa. Oppilaille piti opettaa sekä yhteisiä että erikoisaineita, jotka oli syytä valita tulevan ammatin perusteella.343
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3.8.2 Opetukselliset keinot
Opettaja Hanna Hiedan mielestä Oulun kansakoululaitoksen ongelmaksi muodostui alusta alkaen lukuainepainotteisuus.344 Kansakouluntarkastaja Dahlströmin mukaan lukuaineiden uskottiin kehittävän henkisiä ominaisuuksia, mutta varsin pian se todettiin liian
yksipuoliseksi keinoksi ja sen uskottiin heikentävän oppilaiden kiinnostusta koulunkäyntiä kohtaan. Kiinnostuksen puute taas aiheutti ongelmaista käyttäytymistä.345 Kirjakoulu
ei ollut ainoastaan Oulun kansakoulun ongelma, vaan koko maamme kansakoulussa
arvostettiin tiedollista sivistämistä.346 Matti Koskenniemen (1944) mukaan maamme
kansakouluissa käytettiin 1800-luvun lopulla luokkaopetusta, jolloin jokaiselle oppilaalle
opetettiin samalla kerralla samat asiat. Luokkaopetuksesta esimerkkinä on kaunokirjoitustunti, jota pidettiin seuraavasti: ”Kynät esiin nyt, mustepullot auki nyt, kynänterät kastakaa, valmiiksi yksi, kaksi, yksi, kaksi.” Tämän ohella suosittiin kehittävää kyselyä, jolloin
kysymykset suunnattiin keskitasoisille oppilaille; osalle ne olivat liian helppoja ja osalle
liian vaikeita.347 Oulun kansakouluntarkastaja Dahlströmin mukaan koulun tavoitteena
oli kehittää oppilaan sekä fyysisiä että henkisiä ominaisuuksia. Hänen mielestään leikki,
liikunta, työ ja lepo kehittivät fyysisiä ominaisuuksia. Käsitöiden otaksuttiin kehittävän
oppilasta kokonaisvaltaisesti ja vaikuttavan myös tämän henkiseen puoleen positiivisesti.348 Cygnaeuksen mielestä käsitöitä ei saanut opettaa ammattiin valmistavana, vaan
muodollisena sivistyskeinona.349
Oulun kansakoululaitoksen opettajat kävivät 1900-luvun alkupuolella useita keskusteluja opetusmenetelmien parantamisesta, jotta koulussa esiintyneitä häiriöitä olisi saatu
vähennettyä.350 Opetusta pyrittiin parantamaan lisäämällä teon periaatetta eli opettamalla
entistä enemmän käytännön aineita, kuten esimerkiksi käsitöitä ja askartelua. Toiminnallisuus koettiin yhdeksi tehokkaaksi keinoksi vähentää häiriökäyttäytymistä ja rikollisuuteen
sortumista.351 Teoria-aineita oli hyvä rinnastaa jokapäiväiseen elämään, sillä tällä tavoin
pystyttiin parantamaan opiskelumotivaatiota.352 Myös Helsingin kansakouluissa pohdittiin, miten kansakoulu saataisiin käytännöllisemmäksi.353 Oulun ajatukset olivat valtakunnallisia, sillä maahamme alkoi tulla tietoa reformipedagogiikasta ja erityisesti työkoulupedagogiikasta.
Osa Oulun kansakoululaitoksen opettajista opetti oppikirjan mukaan, jolloin oppilaille
ei annettu mahdollisuutta omatoimiseen ja tutkivaan oppimiseen, koska opettaja oli tiedon
jakaja ja oppilas passiivinen vastaanottaja. Heille ei ollut haasteita oppitunnin aikana, sillä
tehdyt kysymyksetkin olivat suurimmalle osalle oppilaista liian helppoja.354 Oppilaille
tuli antaa mahdollisuus omatoimiseen työskentelyyn ja opettajan oli oltava ainoastaan
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työn käynnistäjä. Tällaistakin opetusta toki oli, ja jotta näin olisi ollut kaikilla luokilla, tuli
järjestää ”kritiikkitunteja”. Kritiikkituntien avulla pyrittiin löytämään kaikille sopiva,
paras tapa. Opetuksen onnistumisen perusedellytys oli, että oppilaalla oli koulunkäynnin
ajan sama opettaja.355
Maamme kansakoulun käytännöllisemmäksi muuttaminen herätti monenlaisia keskusteluja ja synnytti erilaisia kirjoituksia. Monen maallikon mielestä kansakoulu kasvatti herroja, jotka koulunsa suoritettuaan eivät kyenneet virkoihin, mutta eivät myöskään pystyneet tekemään talonpojan töitä. Monen kansakoulun suorittaneen todettiin halveksuneen
maataloustöitä. Jo Ateenassa jokaisen isän velvollisuus oli opettaa lapselleen jonkin
ammatin salat. Muutos huonompaan tapahtui keskiajalla, kun lasten piti opetella ulkoa
muun muassa latinankieltä. Kansakoulumme alkuvaiheessa maamme kansakoululaisten
tuli osata luetella ulkoa sotapäällikköjen nimet välittämättä siitä, ymmärsikö hän lukemastaan yhtään mitään. Syynä pidettiin seminaarien vanhentuneita opetusoppeja, joten uudistus oli aloitettava seminaareista.356 Samoihin aikoihin kansakoulunopettajat puhuivat
metsänistutus- ja kylvötyöhön innostamisesta. Asiasta tehtiin vuonna 1911 kansalaisaloite, jonka Mikael Soininen allekirjoitti. Koulunuorisoa yritettiin kannustaa metsänviljelyyn, koska puu oli maamme tärkein vientiartikkeli. Yhteiskunnassamme oli pelko, että
metsän hoitaminen vähenee, jolloin vientimme laskee oleellisesti.357

3.8.3 Kodin ja koulun yhteistyö
Koulu yksinään ei pystynyt kasvattamaan oppilaistaan esimerkillisiä kansalaisia, vaan siinä tarvittiin kotien apua. Molemmilla oli tietyt velvollisuudet ja oikeudet toisiaan kohtaan. Koulun tuli perustaa kasvatuksensa samalle ajatukselle kuin tehtiin oppilaiden
kodeissakin.358 Parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi koteja ja kouluja kannustettiin tekemään tiivistä yhteistyötä. Tällöin opettajat oppivat tuntemaan oppilaansa
paremmin, ja opettajat ja vanhemmat pystyivät keskustelemaan yhteisistä kasvatusmenetelmistä. Valitettavasti tämä ei käytännössä toteutunut, sillä koulu ja koti moittivat toisiaan.359
1800-luvun loppupuolella oli vielä epäselvää kenelle kasvatus kuului. Monet olivat sitä
mieltä, että koulun tehtävä oli opettaa ja kodin kasvattaa. Koulun vastuu oli merkittävä,
koska monet vanhemmat laiminlöivät kasvatustehtävänsä, osa tarkoituksellisesti ja osa
tietämättömyyttään. Useat vanhemmat olettivat huolehtineen lapsensa kasvatuksesta, kun
antoivat hänen käydä koulua.360 Suomen kansakouluissa kodin ja koulun yhteistyötä vaikeutti kansakoulun tuntemattomuus. Yhteydenpito koteihin oli kansakoulun alkuvaiheessa aivan liian vähäistä siitä huolimatta, että Cygnaeus toivoi tiivistä yhteistyötä kotien
ja koulujen välillä. Opettajien tavoitteena oli tehdä kansakoulusta oppilaille kotoinen
paikka, josta kaikki olisivat voineet käyttää nimeä ”meidän koulu”. Yhteistyötä vaikeutti
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se, että kodeissa ei tiedetty koulun toiminnasta eikä siitä oltu yleensäkään kiinnostuneita.361
Oulussa yhteistyöstä keskusteltiin vasta 1880-luvun loppupuolella oppilaiden huonon
lukutaidon takia. Tähän syynä pidettiin lasten vanhempia, koska täysin lukutaidottomien
oppilaiden määrä lisääntyi vuosi vuodelta.362 Oulussa kodin ja koulun yhteistyö oli pitkälti sitä, että oppilaan opettaja tai johtokunnan jäsen kävi tarvittaessa oppilaan kotona.
Kotikäynti koski yleensä huonosti käyttäytynyttä oppilasta. Vastaavasti ongelmaoppilaan
vanhempia pyydettiin kuultaviksi johtokunnan kokoukseen. Jos he eivät kutsusta huolimatta saapuneet, pyydettiin poliisia toimittamaan heidät seuraavaan kokoukseen.363
Tampereen kansakoululaitoksessa koti ja koulu olivat hyvin etäällä toisistaan, jopa
vihamielisin asentein. Myös vanhempien taholta lähestyttiin koulua, kun paikallisessa
sanomalehdessä kirjoitettiin koulun arvokkuudesta ja kotien ”halpamaisuudesta”. Tuntematon kirjoittaja epäili, että koulussa suututtiin pienestäkin negatiivisesta huomautuksesta. Paikallinen Kasvatusopillinen yhdistys järjesti vuonna 1899 yhteistyöstä keskusteluillan, johon osallistui runsaasti myös vanhempia. Tilaisuudessa pidettiin esitelmä lasten
ja nuorison kasvatuksesta. Käydyssä keskustelussa oltiin yksimielisiä kodin ja koulun
lähentämisestä.364 1900-luvun alkupuolella maassamme oltiin sitä mieltä, että ajat ovat
muuttuneet myötämielisemmäksi kouluun suhtautumisessa. Tietysti edelleen oli väärinkäsityksiä, jotka johtuivat tietämättömyydestä, jonka vähentäminen onnistui parhaiten vanhempainkokouksissa ja opettajien kotikäynneillä.365
Kotien ja koulujen yhteistyö oli ajankohtainen koko maassa, sillä kouluylihallitukselta
tuli määräys parantaa kodin ja koulun välejä. Oulussa opettajien piti saada enemmän tietoa oppilaista, joten kouluun tulevan oppilaan vanhempien oli annettava koululle tietoa
lapsen luonteesta ja kotioloista.366 Vanhemmille tuli järjestää tilaisuuksia, joissa heille
annettiin tietoa kodin ja koulun yhteistyön merkityksestä lapsen kasvatuksessa.367 Opettajien tuli toimittaa oppilaiden koteihin Koti-lehteä ja kirjoittaa sanomalehtiin koteihin ja
kasvatukseen liittyvistä asioista. Vanhempainkokouksia tuli pitää lukukausittain ja vanhemmille tuli järjestää myös kotien päiviä. Opettajien suositeltiin tekevän ei-virallisia
kotikäyntejä, joiden tarkoituksena oli parantaa yhteishenkeä. Kotikäynti oli opettava
kokemus myös opettajalle, joka näiden päätteeksi näki oppilaan aivan toisessa valossa.368
Kalevaan vuonna 1917 kirjoittanut henkilö oli tutustunut Saksan ja Sveitsin kouluoloihin.
Siellä kodit ja koulut tekivät enemmän yhteistyötä kuin Suomessa. Opettajat järjestivät
huvimatkoja, joihin oppilaiden vanhemmat olivat myös tervetulleita. Matkojen anti oli
hyvä, sillä vapaamuotoinen seurustelu muutti monen vanhemman käsitykset koulusta.
Vastaavasti opettajat saivat oivan tilaisuuden seurata oppilaittensa käyttäytymistä ei-ohjatussa tilanteessa. Saksassa, Sveitsissä ja Itävallassa järjestettiin myös vanhempainiltoja,
mutta niitä ei pidetty yhtä hyvinä kuin retkiä. Erittäin hyvänä yhteistyömuotona suositel-
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tiin puhelintunteja, jolloin vanhemmat saattoivat henkilökohtaisesti keskustella lapsiinsa
liittyvistä asioista.369
Suomessa keskusteltiin ja kirjoitettiin yhteistyöstä paljon ennen oppivelvollisuuslakia.
Yleisesti myönnettiin erimielisyyksien negatiivinen vaikutus. Yleisimpiä ristiriitojen
aiheuttajia olivat muun muassa rankaisut, todistukset ja luokalle jättämiset. Monessa
tapauksessa vanhemmat uskoivat lastensa sanomisiin ja tuomitsivat opettajan kuulematta
häntä. Varsinkin luokalle jätetyn oppilaan vanhemmat olivat erityisen loukkaantuneita.
Tosin koulu sai myös ymmärtämystä osakseen. Koulun oli oltava yhteistyön parantamisessa aloitteentekijä ja kerrottava omista periaatteistaan ja menettelytavoistaan. Kaikista
hienoista ajatuksista huolimatta kansakoulut tekivät liian vähän yhteistyötä kotien ja koulun lähentämiseksi.370 Oulussa yritettiin parantaa yhteistyötä lisäämällä vuonna 1916
kurinpitokeinoihin määräys oppilaan luokasta poistamisesta. Häiriötä aiheuttanut oppilas
toimitettiin kotiin, ja tehdystä ratkaisusta ilmoitettiin viimeistään seuraavana päivänä vanhemmille.371 Ilmeisesti kotiin lähettämisellä pystyttiin lisäämään keskustelujen määrää ja
pitämään vanhemmat ajan tasalla.
Oulun kansakoululaitoksessa yhteistyö aloitettiin syksyisin luonnelipulla, joka oli
kyselylomake. Siihen kerättiin tiedot oppilaan luonteesta, kehityksestä ja kodista. Lisäksi
opettaja kirjasi muistiin oppituntien aikana tekemiään havaintoja.372 Vanhempien tuli
täyttää koteihin toimitettu kyselylomake syyskuun aikana. Lokakuusta alkaen heille varattiin 15 minuutin aika koululla, jolloin opettaja keskusteli kahden kesken vanhempien
kanssa. Ajat piti järjestää illaksi, ja vanhemmat velvoitettiin osallistumaan niihin.373 Oletettavasti luonnelipun piti kulkea oppilaan mukana koko kansakoulun ajan, koska sen
avulla seuraava opettaja sai jonkinlaisen kuvan tulevasta oppilaastaan. Huonona puolena
siinä olivat mahdolliset negatiiviset ennakkoasenteet.
1900-luvun alkupuolella yhteiskuntarakenteen muutos näkyi varsinkin teollistuneissa
kaupungeissa, joissa vanhempien aika lapsilleen oli rajallinen. Opettajia kehotettiin solmimaan läheisempiä suhteita oppilaittensa vanhempiin. Yleensä kanssakäyminen rajoittui
koulun järjestämiin juhliin. Koulujen suositeltiin järjestävän vanhempainkokouksia.
Monissa paikoissa niin tehtiinkin, varsinkin Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Kokemus
kuitenkin osoitti sen, että järjestetyt tilaisuudet eivät onnistuneet, koska ongelmaisten
oppilaiden vanhemmat jäivät saapumatta.374

3.9 Ongelmaoppilaat ja heidän tekemänsä rikkeet
Pahantapaisen oppilaan määritteleminen oli hyvin kirjavaa, sillä sellaisena pidettiin esimerkiksi oppilasta, jonka koulunkäynti oli epäsäännöllistä.375 Epäsäännöllisesti koulua
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käynyt lapsi vieraantui koulusta, kun hän esimerkiksi kodin vaikeuksien takia jäi ilman
opetusta ja kasvatusta. Monia perheitä kohtasi työttömyys, jonka seurauksena useat miehet nauttivat alkoholia runsaasti ja avioliitto rakoili, jolloin syytön lapsi joutui kärsimään. Usein ongelmaisen perheen lapsi aiheutti omalla käytöksellään ongelmia joko koulussa tai sen ulkopuolella. Suurin yksittäinen ongelma oli varastaminen. Koulussa oppilas ei suostunut noudattamaan koulun järjestyssääntöjä, ei välittänyt opettajan huomautuksista, vaan teki oman mielensä mukaisesti.376 Koulun järjestyssääntöjä rikkonut oppilas oli yleensä alemmasta sosiaaliluokasta ja kodista, jossa oli moniongelmaisuutta. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että alemman sosiaaliluokan lapset kuuluivat riskiryhmään,
mutta ylemmän sosiaaliluokan lapset oirehtivat myös. Huonosti käyttäytynyt oppilas on
tässä tutkimuksessa yleisnimitys lapselle, joka aiheutti omalla käytöksellään ongelmia
sekä koulussa että sen ulkopuolella. Huonosti käyttäytyneen oppilaan tunnusmerkit olivat epäsäännöllinen koulunkäynti, varastaminen ja oppitunteja häiritsevä käyttäytyminen.377
Vuosina 1874–1920 kansakoulunkäynti perustui vapaaehtoisuuteen, vaikka koulun
henkilökunta ei suhtautunut tähän suopein mielin. Epäsäännöllisesti koulua käynyt lapsi
saattoi olla koulussa muutamana päivänä viikossa tai hän saattoi olla muutaman viikon
poissa koulusta.378 Lähdeaineiston perusteella voi päätellä, että kansakoululaitos perustettiin kaupungeissa työväestön lapsia varten, joten oli ymmärrettävää, että koulunkäynti
alkuvaiheessa muodostui epäsäännölliseksi. Lapsia tarvittiin kotona auttamassa vanhempiensa töissä ja saman perheen kaikille lapsille ei ollut, esimerkiksi talvella kenkiä, joten
koulunkäynnin suhteen jouduttiin vuorottelemaan. Monet koulua käymättömät vanhemmat eivät kokeneet kansakoulua tarpeelliseksi, joten he eivät nähneet siinä mitään pahaa,
että perheen työt laitettiin etusijalle.

3.9.1 Varastaminen
Oulun kansakoulu ehti toimia melkein kymmenen vuotta, ennen kuin varastamisesta löytyi ensimmäinen maininta. Usean oppilaan ryhmä varasti 26.11.1883, mutta johtokunnan
pöytäkirjassa ei ole mainintaa mitä. Oppilaat eivät saaneet samaa rangaistusta, koska ne
vaihtelivat teon vakavuuden ja toistuvuuden mukaan. Lievimmän tuomion eli nuhteet sai
varastamista sivusta seurannut oppilas, joka oli paikalla ryhmän jäsenenä. Ensimmäisen
kerran itse teosta kiinni jäänyt oppilas erotettiin väliaikaisesti, mutta saman rikoksen
uusinut oppilas erotettiin lopullisesti.379 Tämä tuskin oli ensimmäinen julki tullut tapaus,
vaan niitä ei aikaisemmin kirjattu ylös.
Ensimmäisestä varastamisesta oppilaita myös puhuteltiin ja heille kerrottiin teon uusimisen seuraukset. Usein puhuttelut kaikuivat kuuroille korville, sillä moni varasti uudes376.
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taan. Tällaisen oppilaan luonnetta pidettiin ”turmeltuneena”, ja yleensä hänet erotettiin,
koska hän oli huono esimerkki toisille oppilaille.380 Kaikki vanhemmat eivät suinkaan
hyväksyneet lapsensa erottamista. Erään oppilaan äiti pyysi 1.4.1884 kirjallisella anomuksellaan johtokuntaa perumaan tekemänsä ratkaisun. Johtokunta ei suostunut siihen, koska
oppilas käyttäytyi huonosti opettajaansa kohtaan ja oli laiska.381 Ymmärrettävästi helpoin
ratkaisu oli poistaa ongelmia aiheuttanut lapsi, jolloin työrauhan uskottiin parantuvan.
Oulun kansakoululaitoksen oppilaiden varastamiset käsiteltiin ennen vuotta 1899 koulussa, joka pyysi tarvittaessa ulkopuolisen apua. Varkauksia alettiin loppuvuodesta 1899
käsitellä oikeudessa. Usea kansakoulun oppilas varasti kasarmilta, ja teon vakavuus ja
ilmeisesti koulun ulkopuolinen varastaminen johti oikeuskäsittelyyn. Opettaja velvoitettiin olemaan läsnä oikeudessa. Oikeudenpäätöstä ei saatu ensimmäisessä istunnossa, joten
epäillyt erotettiin, kunnes asiasta saatiin päätös.382 Tuomio annettiin myöhemmin, ja sen
mukaan poikien vanhempien piti tulla koululle ja koulun johtajan läsnäollessa vitsalla
kurittaa lapsiaan. Tämän jälkeen pojat saivat jatkaa koulunkäyntiään.383
1900-luvun alkupuolella Oulun kansakoululaitoksen oppilaiden koulun ulkopuoliset
rikkeet tulivat koulun tietoon poliisin kautta. Ensimmäisen kerran näin tapahtui
14.10.1909, kun kaksi poikaa syyllistyi törkeään rikkomukseen varastaessaan rahaa.384
Poliisi teki asiasta raportin, ja opettajat laativat oman selontekonsa. Johtokunta päätti poikien rangaistuksista ja erotti toisen pojista lopullisesti.385 Erottamiseen päädyttiin siksi,
että tämä ei ollut ensimmäinen kerta ja hän oli ”syvälle paheen tielle langennut” ja sopimaton kouluun. Toinen pojista selvisi kuukauden väliaikaisella erottamisella, koska hän
todistettavasti varasti ensimmäisen kerran. Poikien varastaminen käsiteltiin oikeudessa,
joka määräsi toiselle ruumiillista kuritusta kotona annettavaksi.386 Loppuvuodesta 1912
kaksi tyttöä varastivat ja käyttäytyivät koulussa huonosti. Molemmat tytöt erotettiin,
koska heidän vanhempiensa ei uskottu saavan parannusta aikaan.387 Myös käytösnumeron alentamista käytettiin yhtenä rangaistuskeinona.388 Todennäköisesti huonon käytösnumeron saaneen oppilaan oli vaikeata saada työpaikka, koska sen alentaminen oli
merkki jonkinlaisista ongelmista.
Monet varastamistapaukset tehtiin ryhmissä, jolloin oppilaan asema siellä vaikutti rangaistukseen. Oppilas, joka ei ollut ryhmänsä johtaja, saattoi selvitä ilman rangaistusta.
Tosin poliisi yleensä puhutteli oppilaan vanhempia ja siirsi seuraavaksi vastuun takaisin
koululle. Jos vanhemmat pystyivät vakuuttamaan johtokunnan, sai oppilas jatkaa koulunkäyntiään, mikäli hänen aikaisempi koulunkäyntinsä oli moitteetonta. Jos koulunkäynti
oli huonoa, erotettiin tällainen oppilas väliaikaisesti ja hänestä ilmoitettiin köyhäinhoitohallitukselle.389 Näin toimittiin kahden neljännen luokan tytön kanssa, kun he varastivat
toistuvasti ja myivät varastamiaan tavaroita. Opettajien puolesta he olisivat saaneet jatkaa
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koulunkäyntiään, jos vanhemmat olisivat heitä opettajien läsnäollessa rankaisseet. Näin ei
kuitenkaan tehty, sillä johtokunnan mielestä tämä oli tarpeetonta, koska tyttöjen ”paheet”
olivat sen verran vakavat, ettei koulu voinut heitä auttaa.390 Vastaavanlaisia tapauksia oli
useita ennen oppivelvollisuuslakia.
Valtakunnallisesti lasten ja nuorten rikollisuus lisääntyi ja muuttui entistä julmemmaksi. Teollisuus vei molemmat vanhemmat työelämään, joten lapset joutuivat olemaan
hyvin paljon yksin. Myös asuntojen ahtaus vaikutti lasten kaduilla viihtymiseen. Kaduilla
he näkivät huonoa esimerkkiä, kun seurasivat juopuneitten miesten ja paheellisten naisten
elämää.391 Vuonna 1914 oli maamme suojelukasvatustilaston mukaan suurin osa suojelukasvatuksen tarpeessa olevista lapsista perheistä, joiden vanhemmat olivat tehdastyöläisiä tai muuten ammattitaidottomia. Ainoastaan 10 % lapsista oli varsinaisten
ammattitaitoisten lapsia. Merkittävin syy pahantapaisuuteen oli perheen kyvyttömyys
kasvatukseen, taloudelliset ja siveelliset syyt sekä huono asuinympäristö. Erityisen
huomion kohteena oli avioliiton ulkopuolella syntyneet lapset, sillä heitä oli suojelukasvatuksen parissa noin 25 % kaikista lapsista. Tämän huolestuttavuutta lisäsi se, että yksinhuoltajalapsien määrä lisääntyi vuosien saatossa. Kuopiossa oli vuonna 1914 neljän kuukauden aikana sijoitetuista lapsista noin puolet aviottomia lapsia.392

3.9.2 Huono käytös ja epäsäännöllinen koulunkäynti
Oulun kansakoulun oppilaista suurin osa käyttäytyi esimerkillisesti, mutta toisenlaista
käyttäytymistäkin esiintyi. Oulun kansakoulun opettaja Yrjö Heinämaa kirjoitti vuonna
1908 seuraavasti:
”Eräällä tunnilla neljännen luokan poikaoppilas jutteli huomautuksista huolimatta.
Opettaja käski häntä jäämään välitunniksi luokkaan, mutta hän ei siihen suostunut.
Opettaja otti häntä kädestä kiinni ja pyysi jäämään, mutta oppilas otti puukon ja
uhkasi lyödä sillä. Hän sanoi: ”Jos et päästä irti, niin lyön puukolla.” Tällöin opettaja päästi hänet ulos. Eräällä toisella tunnilla hänellä oli ”leikkikapinen” kädessään. Opettaja kysyi, mikä sinulla on. Hän ei vastannut, mutta toiset oppilaat sanoivat, että ”rotta”. (nenäliinasta tehty). Opettaja käski tuoda sen pois, mutta hän ei
tuonut. Opettaja kävi etsimässä esinettä, mutta ei löytänyt. Opettaja palasi omalle
paikalleen, jolloin hänellä oli sama esine esillä. Opettaja käski antamaan sen pois,
mutta ei onnistunut, Yritin nostaa häntä kädestä, mutta hän otti puukon esille. Löin
häntä karttakepillä. Toisena päivänä hän jutteli taas kesken oppitunnin, istuen melkein selin opettajaan päin. Kielloista huolimatta hän jatkoi puhumista. Useasta
huomautuksesta hän lopetti tehtävien tekemisen, eikä aloittanut niitä. Hän sai
valita, joko kirjoittaa tai menee ulos. Hän sanoi: ”En kirjoita, enkä mene ulos.”
Yritin saada hänet ulos, mutta hän vain kierteli ympäri luokkaa. Kiertäessään
hänellä oli mustepullo, jolla hän uhkasi lyödä. Puheissaan puhui siivottomia.
Lopulta meni luokasta ulos”.393
390. Oulun kk:n johtok. ptk:n liitteet 1915, 13.3.1915. OKA.
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Oulussa opettajat uskoivat, että ongelmaisen oppilaan vaikeuksien syy oli sairaudessa.
Tällöin koulu oli voimaton, joten se turvautui ulkopuolisten apuun. Sitä saatiin vaivaishoidolta ja köyhäinhoitohallitukselta, joiden toimesta monet lapset toimitettiin joko sijaiskotiin maalle tai kasvatuslaitokseen.394
1900-luvun alkupuolella oli useita tapauksia, jotka osoittavat, että opettajan asema ei
ollut ennenkään helppo. Neljännen luokan oppilas oli 13.10.1908 tottelematon, vastasi
röyhkeästi, uhkaili opettajaansa puukolla sekä mustepullolla ja kiroili luokasta poistuessaan. Vanhempien mielestä opettaja provosoi syytöntä lasta, sillä luokan toiset oppilaat
häiritsivät opetusta luokassa. Vanhempien kertoman mukaan opettaja löi syytöntä lasta
karttakepillä. He vaativat koulua ottamaan erotetun lapsensa takaisin ja siirtämään hänet
toisen opettajan luokalle. Opettaja myönsi lyöneensä oppilastaan ennen luokasta poistamista.395 Johtokunta kuuli tapahtuneesta edellä mainitut kertomukset ja tuli siihen tulokseen, että oppilas rikkoi törkeästi hyviä käytöstapoja ja aiheutti näin opettajansa hermostumisen. Johtokunta kutsui vanhemmat koululle, jossa heidän piti pyytää luokan läsnäollessa opettajalta anteeksi.396
Yleensä vanhemmat suhtautuivat asiallisesti opettajaan, mutta toisenlaistakin käyttäytymistä oli. Oulun kansakoulun johtokunnan pöytäkirjan mukaan eräs opettaja kävi kaksi
viikkoa poissaolleen oppilaan kotona ja sai oppilaan vanhemmilta huonon kohtelun. Opettaja ilmoitti huonosta kohtelusta johtokunnalle, joka kutsui oppilaan isän seuraavaan
kokoukseensa. Isä ei kirjallisesta kutsusta huolimatta saapunut paikalle, joten seuraavaksi
turvauduttiin virkavallan apuun.397 Poliisi toimitti oppilaan isän seuraavaan kokoukseen,
jossa hänelle annettiin kehotus huolehtia lapsensa säännöllisestä koulunkäynnistä.398
Oulussa epäsäännöllinen koulunkäynti johti myös erottamisiin. Johtokunta erotti
26.2.1914 väliaikaisesti kaksi poikaoppilasta. Toinen heistä erotettiin muutamaksi kuukaudeksi ja toinen lukukauden loppuun.399 Erottamisia käytettiin paljon, mikä oli merkkinä koulun kurinpitokeinojen tehottomuudesta. Oppilaan väliaikaiseen erottamiseen päädyttiin, jos muut keinot eivät tehonneet. Yleensä tällaisessa tapauksessa oppilas käyttäytyi
pitemmän aikaa sopimattomasti. Erottaminen kesti muutamasta viikosta useisiin kuukausiin.400 Tampereen kansakouluissa erotettiin yleensä lopullisesti, mutta joskus myös määräaikaisesti. Turussa erottamiset olivat harvinaisia.401 Todennäköisesti väliaikaisella erottamisella haluttiin saada vanhemmat miettimään asioita mutta myös parantaa opettajien
työrauhaa.
Tampereen kansakoululaitoksen alkuaikoina opettajien huolena olivat näpistelevät,
varastavat, tupakoivat, valehtelevat, tottelemattomat, tappelevat ja huonosti käyttäytyneet
oppilaat. Syynä näihin rikkeisiin pidettiin puutteellista kotikasvatusta. Oppilaille annetuista rangaistuksista kovimmat olivat erottaminen ja ruumiillinen kuritus.402 Turun kan393.
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sakoululaitoksessa ensimmäinen maininta erotetusta oppilaasta on vuodelta 1875, jolloin
eräs tyttöoppilas käyttäytyi röyhkeästi ja käytti sopimatonta kieltä. Turussakin pahantapaisuuden syynä pidettiin kotien valvonnan puutetta ja hoitoa. Suurin osa näistä oppilaista
oli yksinäisten ja aviottomien naisten lapsia. Vuoden 1882 ohjesäännön mukaan pahantapaista ei saanut erottaa lopullisesti, ainoastaan määräajaksi. Näin siksi, että heille ei ollut
sijoituspaikkaa, vaan he jäivät oman onnensa nojaan. Turun alueella toimi pahantapaisille
oppilaille tarkoitettu turvakoti.403 Helsingin kansakoululaitoksessa lopullisiin erottamisiin
turvauduttiin harvoin. 1880-luvulla niitä pyrittiin välttämään sillä, että vanhempia kehotettiin toimittamaan ongelmia aiheuttanut lapsi kasvatuslaitokseen.404 Kasvatuslaitosta
pidettiin tällaisten lasten kohdalla parhaana ratkaisuna, tosin sijoitusta yksityiseen perheeseen myös puollettiin. Perhettä pidettiin luonnollisempana vaihtoehtona.405
Oulun kansakoulun kurinpitokeinot paranivat, kun aloitettiin yhteistyö Nuorten Ystävien kanssa. Tämä vuonna 1907 perustettu yhdistys teki arvokasta työtä vähäosaisten auttamiseksi, mistä hyvänä esimerkkinä on Pohjolakoti. Tämä helpotti koulun tilannetta, sillä
yhdistys usein sijoitti erotetun oppilaan kasvatuslaitokseen. Ensimmäisen kerran Oulun
kansakoulu pyysi Nuorten Ystävien apua alkuvuodesta 1915, vaikka näiden perustama
poikakoti aloitti vasta saman vuoden syyskuussa. Yleensä oppilas erotettiin siksi aikaa,
kunnes hän sai sijoituspaikan laitoksesta. Läheskään kaikki eivät sinne päässeet pienten
tilojen vuoksi. Pelkästään epäsäännöllinen koulunkäynti ja huono käytös koulussa eivät
olleet perustelu laitossijoitukselle. Tällaiseen ratkaisuun päädyttiin, kun oppilaan vanhemmat todettiin kyvyttömiksi yhteistyöhön ja lapsensa kasvattamiseen.406
Oulussa otettiin käyttöön vuonna 1913 ”sopiva tapa”, jota ei tarkemmin määritelty,
koska koulun uskottiin tietävän siihen sopivat keinot. Tämä rangaistusmenetelmä lienee
saanut alkunsa itsehallinnosta ja siihen kuuluvasta yksilöllisyyden korostamisesta. Ensimmäisen kerran ”sopivaa” tapaa käytettiin alkuvuodesta 1913, kun oikeuden päätöksen
mukaan kuudennen luokan oppilasta piti rangaista häneen parhaiten tehoavalla keinolla.
Koulu teki näin ja poika sai jatkaa koulunkäyntiään.407 Johtokunnan pöytäkirjassa ei mainita, millaista rangaistuskeinoa tässä tapauksessa käytettiin.
Pahantapaisuus opittiin aikuisilta, joten vanhempien käytösmallit olivat erittäin tärkeitä. Syynä saattoi olla myös ympäristö tai elimellinen vamma tai nämä molemmat
yhdessä.408 Monet lapset käyttäytyivät samalla tavalla kuin heidän vanhempansa. Eräs
Oulun kansakoulun poikaoppilas kieltäytyi toimittamasta opettajaltaan saamaansa kirjettä
naapurin pojalle. Syynä tähän oli oppilaiden vanhempien huonot välit, mikä ilmeisesti jäi
opettajalle epäselväksi. Opettajan arvovaltaa loukattiin aikaisemminkin, kun pojan äiti
kävi koululla keskustelemassa poikansa kasvatuksesta. Opettajan mielestä äiti käyttäytyi
loukkaavasti; hän sinutteli opettajia ja poistui koululta uhaten heitä ylemmillä tahoilla,
koska ei saanut haluamiansa ohjeita. Tämä ei ollut pojalle eduksi, joten hänet erotettiin,
koska hän oli omapäinen ja uskalsi puhua rumia sekä sinutella opettajia. Syytä oli myös
vanhemmissa, joiden pelättiin vaikuttavan ”turmiollisesti” muihin perheisiin.409
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Oulun kansakoulussa luotettiin väliaikaiseen erottamiseen ja puhutteluun. Uutena rangaistuskeinona otettiin käyttöön koeaika eli väliaikaisen erottamisen jälkeen oppilaalla oli
mahdollisuus palata kouluun, mutta siinä tapauksessa käytöksen tuli olla rikkeetöntä.410
Kaksi poikaa erotettiin väliaikaisesti, koska he käyttäytyivät järjestyssääntöjen vastaisesti.
Toinen heistä särki syksyllä 1915 kiviä heittelemällä opettajan asunnon ikkunan. Samainen oppilas tappeli alkuvuodesta 1916, mistä rangaistuksena oli käytösnumeron alentaminen. Erityisen huonosti hän käyttäytyi musiikin- ja käsityöntunneilla sekä välitunneilla ja
vapaa-aikanaan. Toinen pojista myöhästeli oppitunneilta ja rikkoi toisten omaisuutta. Hän
kieltäytyi yhdellä oppitunnilla kirjoittamasta ja poistui luokasta kesken oppitunnin omin
luvin. Poika vielä kiroili tunnin aikana ja nimitteli opettajaansa, mikä toistui myös jälkiistunnossa.411 Ikkunan rikkominen saattoi olla puhdas vahinko tai osoitus huonoista
väleistä opettajan kanssa. Tappelemiset saattoivat johtua kiusaamisesta, huonosta itsetunnosta tai huomion tarpeesta.
Oulun kansakoulun oppilaiden ongelmista ilmoitettiin sekä suullisesti että kirjallisesti
kotiin. Vanhempien oli syytä tietää lastensa vaikeuksista, sillä esimerkiksi yli 200 tunnin
poissaolot muutamassa kuukaudessa olivat huolestuttavia.412 Luvattoman poissaolon
syynä oli usein rahan hankkiminen. Oppilaat tulivat köyhistä oloista, joten osa heistä auttoi vanhempiaan ja osa hankki rahaa esimerkiksi varastamalla. Kansalaissota vuonna
1918 aiheutti puutetta ja turvattomuutta sekä samaan aikaan sattuneet kadot pahensivat
monen perheen tilannetta entisestään.413 Todennäköisesti koulun lähtökohtana oli, että
jokaisen oppilaan tekemä rikkomus käsiteltiin tapauskohtaisesti. Näin toimittiinkin, mutta
koulun käytettävissä olleet kurinpitokeinot olivat varsin samanlaiset. Yleisemmin käytettyjä olivat nuhtelu, varoitus ja väliaikainen erottaminen.

3.10 Heikkolahjaiset oppilaat
Kansakoulun alkuvaiheessa moni ujo ja hiljainen lapsi leimattiin heikkolahjaiseksi, koska hän ei uskaltanut kommunikoida toisten lasten kanssa. He kävivät koulua useamman
vuoden ajan, ennen kuin erosivat tai erotettiin.414 Heikkolahjaisten kohdalla tilanne pysyi
huonona aina vuoteen 1920, jolloin Oulun apukoulu aloitti toimintansa. Apukoulu oli
nimensäkin mukaisesti tarkoitettu oppilaille, joiden opintomenestys oli syystä tai toisesta
heikko. Apukoulun perustaminen oli selkeä askel eteenpäin, vaikka se ei kuitenkaan asettanut kaikkia lapsia tasa-arvoiseen asemaan, sillä ”täysin oppimiskyvyttöminä” pidetyt
lapset vapautettiin kokonaan oppivelvollisuuden suorittamisesta. Apukoulussa opetettiin
samat asiat kuin kansakoulussakin, mutta suppeammassa muodossa ja hitaammalla opetustahdilla. Apukoulun oleellisin etu kansakouluun verrattuna oli pienemmissä opetusryhmissä ja käytännön asioiden korostamisessa.415 Apukoulun alkuvaiheessa opettajilla oli
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merkittävä rooli oppilaiden sinne siirtämisessä. Näin siksi, että siirrot apukouluun toteutettiin ilman minkäänlaisia testejä. Opettaja yksinään ei päättänyt siirrosta, vaan hän teki
siitä aloitteen, johon oli oltava vanhempien ja koululääkärin suostumus.416
Maamme kansakoulussa oli oppilaita, jotka eivät olleet ”varustettuja yhtä runsailla
luonnonlahjoilla” kuin hyvin menestyneet oppilaat. Kaikki vanhemmat eivät uskaltaneet
laittaa lastansa kouluun, koska he pelkäsivät lapsensa joutuvan opettajien ja oppilaiden
pilkattaviksi. Osa vanhemmista lähetti lapsensa kouluun siinä toivossa, että hän toisten
lasten joukossa oppisi. Koulumaailman asiantuntijoiden mielestä ”normaaliälyisten”
oppilaiden seura oli eduksi heikkolahjaisille lapsille. He kuitenkin myönsivät heidän
hidastavan luokan työskentelytahtia ja aiheuttavan toisissa oppilaissa tympääntymistä.417
Lähdeaineiston perusteella voidaan todeta, että heikkolahjaisen tilanne pahantapaiseen
verrattuna oli huonompi, sillä heikkolahjaisuus ei ollut samalla tavalla silmiin pistävää
kuin häiriötä aiheuttanut käyttäytyminen.
Oulun kansakoulussa erotettiin eräs oppilas 26.9.1879, koska hänen ”vähämielisyytensä” aiheutti häiriötä luokan toisille oppilaille.418 Monet opettajat yrittivät pitkään, sillä
toisen luokan poikaoppilas kävi toista luokkaa neljä vuotta ja sitä ennen ensimmäistä
luokkaa kolme vuotta 1890-luvulla.419 Pojan käytyä koulua seitsemän vuotta ja oltua
vasta toisella luokalla ilmeisesti todettiin, että hän ei oppinut yhtään mitään, joten hänet
erotettiin. Erottamisen ajankohta oli opettajasta kiinni, sillä sen aikainen lääketiede oli
näissä asioissa varsin voimaton. Erottamisten perusteet olivat ymmärrettävästi hatarat,
sillä opettajien kokemukset ja koulutus eivät antaneet valmiuksia kohdata omissa oloissaan olevaa lasta. Ei ihme, että Oulun Pohjoisen piirin kansakoulutarkastajat huolestuivat
lapsista, jotka kävivät samaa luokkaa useamman vuoden. He pitivät 1880-luvun loppupuolella ja 1890-luvun alussa useita kokouksia, joissa päätettiin, että heikompikin oppilas
oli syytä siirtää seuraavalle luokalle, koska kansakoulu ei ollut ammattiin valmistava
koulu. Kansakoulun suorittaneen oppilaan heikkolahjaisuus näkyi kuitenkin päästötodistuksen huonoissa arvosanoissa. Oppilaiden vaikeudet eivät välttämättä ilmenneet kaikissa
oppiaineissa, joten kansakouluntarkastajien mielestä lasta ei tullut jättää luokalleen muutaman heikon aineen takia. Jos oppilas menestyi huonosti useammassa kuin kahdessa
aineessa, ei päästötodistusta voitu antaa.420
Suomessa heräsi 1890-luvulla kiinnostus heikkolahjaisten opetuksen järjestämisestä
omassa luokkatilassa. Ajatus tähän todennäköisesti saatiin Euroopan muista maista, joissa
toimi ennen Suomea ”erotusluokkia”. Tällaisia luokkia oli muun muassa Norjassa, Sveitsissä, Itävallassa ja Saksassa, jossa heikkolahjaisten opetusta järjestettiin jo 1850-luvulta
alkaen.421 Maamme suurimmissa kaupungeissa kokeiltiin vastaavanlaista opetusta 1890luvulla. Näiden luokkien opetus ei ollut tukiopetusta, vaan niihin kerättiin opetusta hidastaneet ja häirinneet oppilaat samaan opetustilaan.422 Oulun kansakoulussa heikkolahjais415.
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ten luokan perustamisesta keskusteltiin 5.12.1895, mutta asia jäi keskustelun asteelle,
koska osa päättäjistä halusi siirtää myös pahantapaiset samaan luokkaan.423 Ajatus luokan
perustamisesta jäi hautumaan, koska se otettiin muutama kuukausi myöhemmin uudestaan esille. Tällöin Oulun kansakoululaitoksen johtokunta antoi kansakouluntarkastajan
tehtäväksi selvittää, kuinka monta heikkolahjaista ja pahantapaista oppilasta oli Oulun
kaupungissa.424 Oulun kansakoulun opettajien mielestä molemmille ongelmaryhmille tuli
olla oma luokkansa.425
Oulussa tehdyn kyselyn perusteella todettiin, että jokaisessa kansakoulun luokassa oli
useita heikkolahjaisia oppilaita.426 Opettajien lausunnoilla oli painoarvoa, sillä kaupunginvaltuusto myönsi 100 markkaa heikkolahjaisten luokkaa varten 16.10.1896.427 Määräraha myönnettiin siksi, että heikkolahjaisten luokkaa pidettiin ”rasittavampana” ja työllistävämpänä kuin tavallista luokkaa. Kaupunginvaltuuston mielestä opetus tuli järjestää
heikkolahjaisten luokassa samalla tavalla kuin muissakin kansakoulun luokissa.428 Heikkolahjaisten oppilaiden luokalle voitiin sijoittaa enintään 30 oppilasta. Luokan toiminta
kesti ainoastaan muutaman vuoden eli vuosisadan loppuun saakka, kunnes sen toiminta
loppui, koska siitä tuli vähitellen pahantapaisten oppilaiden luokka.429 Maamme muissakin kansakouluissa heikkolahjaisten luokka täyttyi pahantapaisista oppilaista.430 On
ymmärrettävää, että opettajien houkutus tähän oli suuri, sillä näin pystyttiin toimittamaan
vastenmieliset oppilaat kyseisille luokille.
Helsingin kansakoulussa toimi lukuvuosina 1895–1899 ”huonolahjaisten” luokka.
Luokan opetustilat olivat huonokuntoisessa piharakennuksessa, ja luokan opettaja antoi
oppilaistaan surkean kuvan.431 Tampereen kansakoulussa keskusteltiin vuonna 1895 heikkokykyisten oppilaiden opetuksen järjestämisestä.432 Myös Turussa keskusteltiin 1890luvun alkupuolella heikkolahjaisten opetuksen järjestämisestä, koska tylsämieliset lapset
eivät pystyneet seuraamaan yleisopetusta. Asia jäi siihen, mutta tilanne korjaantui vuonna
1901, kun Turkuun perustettiin heikkokykyisten erikoisluokka.433 Tämän jälkeen perustettiin Helsingin (1903), Vaasan (1905) ja Tampereen (1907) apukoulut.434 Suomessa
oltiin apukoulujen suhteen myöhään liikkeellä, sillä monissa Euroopan maissa perustettiin
jo 1850–60-luvuilla apukouluja. Suomessa oli tietoa apukouluista jo melko varhain, koska
Cygnaeus tutustui Keski-Euroopan matkoillaan aistivammaisten erityisopetukseen. Hän
ei kuitenkaan halunnut ottaa erityisopetusta mukaan kansakoulun järjestelyehdotukseensa.435
Oulussa heikkolahjaisten opetuksen järjestäminen eteni hitaasti, sillä ensimmäinen asiaan perehtynyt valiokunta nimitettiin vasta vuonna 1908. Heikommin menestyneistä oppi423.
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laista keskusteltiin aina silloin tällöin, mutta keskustelut eivät johtaneet käytännön ratkaisuihin. Opettajien kokous loppuvuodesta 1908 oli tietynlainen päänavaus apukoulun suhteen, koska tällöin nimettiin valiokunta tutkimaan heikkolahjaisten tilannetta.436 Jostain
tuntemattomasta syystä valiokunta ei saanut mitään aikaan, joten 14.9.1912 nimitettiin
uusi valiokunta. Sen tehtäväksi annettiin pohtia opetuksen järjestämistä ”hitaasti kehittyneille” ja vanhemmalla iällä kansakoulun aloittaneille.437 Tämänkään valiokunnan toiminta ei tuottanut tulosta, sillä mitään ei tapahtunut viiteen vuoteen. Oulun opettajakunnan kokouksessa loppuvuodesta 1917 pidettiin esitelmä ”heikkolahjaisten ja kehityksessään jälkeen jääneiden” opetuksesta.438 Esitelmöitsijä opettaja Hanna Hiedan mukaan
heikkolahjaisille tuli perustaa oma koulu, apukoulu. Oppilas tuli sijoittaa sinne opettajan,
koululääkärin ja kansakouluntarkastajan lausuntojen perusteella. Siirrosta oli syytä keskustella, kun oppilas kävi kansakoulua kaksi vuotta oppimatta mitään. Kokous yhtyi esitettyihin ehdotuksiin ja nimesi jälleen kerran valiokunnan tutkimaan asiaa.439 Tällä kertaa
asia eteni, sillä kaupunginvaltuusto ja johtokunta myönsivät apurahan apukouluihin tutustumista varten.440
Myönnetyn apurahan turvin eräs Oulun kansakoulun opettaja tutustui alkuvuodesta
1919 Tampereen, Turun ja Helsingin apukouluihin.441 Hän esitti näkemyksensä opettajakunnalle 26.5.1919 pidetyssä kokouksessa. Esitetyt asiat eivät tyydyttäneet kaikkia opettajia, sillä apukoulun perustamisesta haluttiin lisäselvityksiä. Koulun nimeksi ehdotettiin
”supistettu kansakoulu”, koska se kuvasi parhaiten opetussuunnitelmaa. Tämä oli monen
opettajan mielestä tärkeä asia, koska heikkolahjaisten koulun suurin ero kansakouluun oli
suppeammassa oppimäärässä. Opettajat kuitenkin pääsivät yhteisymmärrykseen apukoulu-nimestä, mutta muuten asia palautettiin takaisin valiokunnalle.442 Oulussa apukoulun viivästymistä selitettiin kouluhallituksen tarkastaja Rauhamaan kielteisellä suhtautumisella erityisluokkiin. Hänen mielestään Oulun tuli ottaa mallia saksalaisesta järjestelmästä, jossa heikommin menestyneet oppilaat selviytyivät yleisopetuksessa apuopettajan
avulla. Tämä ratkaisu tuotti hyviä tuloksia Saksassa, sillä vanhemmat, opettajat ja oppilaat olivat tyytyväisiä siihen.443

3.10.1 Oulun apukoulu
Oulussa ei kuitenkaan toteutettu Rauhamaan tekemää ehdotusta, sillä Oulun apukoulu
avasi ovensa 16.10.1920. Oppilaan toimittamisessa apukouluun ei käytetty minkäänlaisia
testejä, sillä niitä ei ollut. Yleisesti sovittiin, että oppilas voitiin siirtää apukouluun, jos
kahdessa vuodessa ei tapahtunut oppimista, mutta aikaisemminkin, jos opettaja oli varma
hänen oppimisongelmistaan. Siirtoa ei voinut tehdä ilman vanhempien lupaa ja kansakou436.
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lulääkärin suostumusta.444 Oppilaan siirtäminen apukouluun toteutettiin muuallakin
maassamme samalla tavalla. Opettaja teki aloitteen, joka eteni kansakouluntarkastajan
harkinnan sekä koululääkärin toimittaman yksityiskohtaisen tutkimuksen perusteella.445
Turussa apukoulusiirtoa harkittiin kahden vuoden ajan ennen kuin tuohon ”häpeälliseen”
ratkaisuun ryhdyttiin.446 Tampereella apukouluun siirrettiin oppilaita, jotka opiskelivat
vähintään vuoden kansakoulussa. Heidän siirtämiseen tarvittiin vanhempien suostumus,
koska koulunkäynti oli vapaaehtoista. Lopullisen päätöksen siirrosta tekivät opettaja ja
koululääkäri yhdessä.447 Helsingissä oppilaat aloittivat varsinaisessa kansakoulussa, jossa opettaja ja koululääkäri seurasivat heidän kehittymistään. Oppilaan siirtämiseen tarvittiin vanhempien lupa.448 Lähdeaineiston perusteella voidaan todeta, että Oulussa apukoulusiirrot olivat hapuilevia kuten muuallakin Suomessa. Kaikesta huolimatta Oulussa,
Turussa, Tampereella ja Helsingissä siirrot toteutettiin samalla tavalla.
Oulun apukouluun oli tarkoitus perustaa neljä eri luokka-astetta, mutta oppilaiden
vähäisyys muutti suunnitelmat. Koulun oppilaslukua tiedusteltiin etukäteen, minkä perusteella I ja II luokalle piti tulla 19 oppilasta ja III ja IV luokalle kuusi oppilasta. Kuudelle
lapselle ei perustettu omia luokkia, vaan he jatkoivat opintojaan kansakoulussa.449 Apukoulussa koulunkäyntinsä aloitti tai jatkoi opintojaan 23 oppilasta. Luokka-asteita oli
ainoastaan kaksi: ensimmäinen ja toinen luokka. Opetus aloitettiin vuokrahuoneistossa,
Aleksanterinkatu 12:ssa, jossa apukoulun käytössä oli kaksi pientä luokkahuonetta. Siirrot
tehtiin opettajien aloitteista, seuraavaksi koululääkäri tarkasti oppilaat, ja lopuksi siirtoihin haettiin vanhempien suostumus. Osa vanhemmista suostui epäillen.450 Tampereella
oli siirroissa sama tilanne kuin Turussakin, sillä osa vanhemmista vastusti apukoulusiirtoja. Vanhempien oli vaikea myöntää lapsensa olevan heikkokykyinen. Eniten asiaa vastustivat koulua käymättömät vanhemmat.451 Tämä oli ymmärrettävää, sillä ilmeisesti
pelättiin leimautumista ja apukoulun tuntemattomuutta.
Oulun apukoulun ensimmäisen opettajan Anna Vapaasalon mukaan osa apukoulun
ensimmäisistä oppilaista itki ja osa katseli ihmeissään ympärilleen. Osa oppilaista pelkäsi,
mikä ei ollut ihme, sillä muutamissa kodeissa, jopa äidit itkivät. Kaikki lapset eivät suinkaan olleet arkoja, sillä osa heistä olisi mielellään pelleillyt ja leikkinyt. Vapaasalon
mukaan monet oppilaat olivat likaisia ja heidän vaatteensa olivat rikkinäiset.452 Oulun
apukoulussa opiskeltiin kansakoulun luokkia pienemmissä ryhmissä ja opetus eteni kansakoulua rauhallisemmin. Koulupäivät kestivät keskimäärin neljä tuntia. Koulussa opiskeltiin muun muassa uskontoa, laskentoa, kirjoitusta, käsitöitä, havainto-oppia, lukemista,
laulua, piirustusta ja voimistelua.453 Maamme apukouluissa opetus sovellettiin oppilaita
ajatellen havainnollisemmaksi ja käytännöllisemmäksi kuin kansakoulussa. Opetus keskittyi pääasiassa ympäristö- ja kotiseutuopetukseen, askarteluun, käsitöihin, kodinhoi444.
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toon sekä kotitalousoppiin.454 Tämä oli luonnollista, sillä apukoululaisten uskottiin
työskentelevän käsillään, ja varsinkin tyttöjen rakentavan uraansa kotiäitinä.

3.10.2 Ensimmäiset oppilaat
Oulun apukoulun ensimmäisellä luokalla oli 9 oppilasta ja toisella luokalla 14 oppilasta.
Luokkien vähyydestä johtuen oppilaiden välinen ikäero muodostui huomattavaksi. Oppilaista vanhin oli jo 15-vuotta, kun nuorin oli vasta 8-vuotta. Oppilaista yhdeksän aloitti
koulunsa 7-vuotiaana, yhdeksän 8-vuotiaana ja loput vanhempina, vanhin oppilas 12-vuotiaana. Oppilaista kaksi aloitti koulunkäyntinsä suoraan apukoulussa, kun muut tulivat
kansakoulusta.455 Käsittelen molemmat luokka-asteet yhdessä, koska toisen luokan
oppilaista ainoastaan neljästä oppilaasta mainittiin hieman enemmän kuin nimi ja syntymäaika.
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Kuvio 2. Oulun apukoulussa aloittaneiden oppilaiden kotitilanne.456

Apukouluun siirrettyjen oppilaiden perhetaustan perusteella voidaan tehdä suuntaaantavia luokituksia, sillä varsinkin toisen luokan oppilaiden tiedot ovat hyvin puutteelliset. Heistä apukouluun sijoitettiin kahdeksan oppilasta ilman muuta mainintaa kuin ikä.
Voidaan olettaa, että oppilaat kärsivät perhetaustansa takia, koska usean oppilaan siirtopapereissa mainittiin oppilaan perhetilanne. Tuskin yksinhuoltajuus oli mikään peruste apukoulusiirtoon, mutta ilmeisesti sen oletettiin vaikeuttavan vanhemman auttamismahdollisuuksia kotitehtävien tekemisessä. Ilmeisesti yksinhuoltajuus katsottiin negatiiviseksi asiaksi silloin, kun lapsella meni koulussa huonosti. Isällä ollut alkoholiongelma myös edisti
apukoulusiirtoa, sillä tällaisessa tilanteessa perheen äiti oli pitkälti yksinhuoltaja. Todennäköisesti lapsi kärsi runsaista ennakkoasenteista, sillä hieman yksinkertaiseksi tai lapsel454. Rosenqvist 1934, 46.
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liseksi luokiteltu huoltaja tai sukulainen oli lapsen oppimisille ja kehitykselle taakka, sillä
perintötekijöiden uskottiin kulkevan sukupolvelta toiselle. Kasvatuksen laiminlyönti
ilmeni monella eri tavalla.
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Kuvio 3. Oulun apukoulussa aloittaneilla oppilailla esiintyneet vaikeudet457.

Ensimmäisellä luokalla yli puolet oppilaista todettiin heikkolahjaiseksi. Toisen luokan
oppilaiden heikkolahjaisten määrä olisi todennäköisesti ollut hieman suurempi, jos heidän
papereissaan olisi ollut jonkinlainen maininta oppilaan koulunkäynnistä. Vaikeasti hallittavan oppilaan vaikeudet olivat enimmäkseen huonossa käyttäytymisessä, jonka todellinen syy saattoi hyvinkin olla heikkolahjaisuus. Ainoastaan yksi oppilaista lähetettiin tarkempiin tutkimuksiin Helsinkiin. Lääkärin lausunnon mukaan hän ei enää kehittynyt henkisesti, joten hän erosi apukoulusta.
Taulukko 4. Oulun apukoulussa aloittaneiden oppilaiden ikä ja sukupuoli.458
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Ensimmäisen ja toisen luokan nuorimmat ja vanhimmat oppilaat olivat kutakuinkin
samanikäiset. Ensimmäisen luokan oppilaista kahta oppilasta lukuun ottamatta muut lapset olivat enintään 10-vuotiaita. Toisen luokan oppilaista enemmistö oli 11–13-vuotiaita.
Luokkien välinen ikäero johtui siitä, että apukoulussa aloitti ainoastaan kaksi vuosiluokkaa, joten suurimmaksi osaksi ylempien luokka-asteiden oppilaat sijoitettiin toiselle luokalle. Ensimmäisellä luokalla oli ainoastaan kaksi tyttöä, kun toisella luokalla oli yhtä
monta tyttöä ja poikaa. Apukoulussa aloittaneista oppilaista pojat olivat enemmistönä.
Ensimmäisen luokan oppilaista kahta lukuun ottamatta muut aloittivat opintonsa kansakoulussa, josta heidät siirrettiin 1–3 vuoden jälkeen apukouluun. Toisen luokan oppilaista
kaikki aloittivat kansakoulussa, josta heidät siirrettiin 2–5 vuoden jälkeen apukouluun.
Osa oppilaista ehti opiskella kansakoulussa monta vuotta, koska apukoulu perustettiin
vasta vuonna 1920. Ensimmäisen luokan oppilaiden siirtojen syyksi mainittiin muun
muassa äidin lapsellisuus, hidas oppiminen ja opiskelumotivaation puuttuminen, ”jokseenkin heikkolahjainen”, hidas oppiminen, ”luultavasti afaasia” sekä puhe ja liikkuminen olivat ”epävarmaa”.459
Ensimmäisen luokan oppilaiden osalta mainitaan jonkinlainen siirron syy, vaikka sen
perustelut oppilasmatrikkelin mukaan olivat varsin erilaiset ja vähäiset. Lapset leimattiin
ongelmaisten tai heikosti menestyneiden vanhempiensa vuoksi tiettyyn ryhmään. Apukoulun oppilasmatrikkelin perusteella voidaan olettaa, että oppilaat kärsivät perhetaustansa takia, koska usean oppilaan siirtopapereissa mainittiin oppilaan perhetilanne. Tällaisesta perheestä tulleella lapsella oletettiin olleen oppimisvaikeuksia, koska heidän perheessään tai suvussaan esiintyi jotain normaalista poikkeavaa. Lapsi kärsi runsaista
ennakkoasenteista, sillä hieman yksinkertaiseksi tai lapselliseksi luokiteltu huoltaja oli
lapsen oppimiselle ja kehitykselle taakka. Perintötekijöiden uskottiin kulkevan sukupolvelta toiselle, sillä suvussa todettu heikkolahjaisuus vahvisti käsitystä oppilaalla esiintyneiden ongelmien korjaamattomuudesta. Oppilaan lieviä ongelmia ja huonoa kotitaustaa
pidettiin pätevänä syynä siirtoon. Heikkokykyisyyden todettiin johtuneen sekä perintötekijöistä että ympäristöstä. Lääkäri Piperin tutkimusten mukaan 20 % heikkolahjaisista
lapsista oli henkisesti sairaiden vanhempien lapsia ja 15 % oli alkoholistiperheistä. Lääkäri Bournevillen tutkimuksessa 75 % :lla heikkolahjaisista lapsista oli alkoholistivanhemmat.460
Toisen luokan oppilaiden apukoulusiirron syyt olivat erittäin epäselvät, sillä apukoulun
14:stä oppilaasta ainoastaan kuuden kohdalla mainitaan siirron syy. Vaikka oppilasmatrikkelissa ei olekaan tarkempia tietoja, niin siirtoja ei siitä huolimatta tehty hetken mielijohteesta. Ilman kirjallista mainintaa apukouluun siirretyt oppilaat opiskelivat kansakoulussa
kahdesta vuodesta jopa viiteen vuoteen. Oletettavasti tänä aikana opettajille muodostui
varsin selkeä kuva heidän oppimistasostaan. Neljän lapsen kohdalla siirron tekemistä helpotti kotitausta eli ympäristö: kahdessa tapauksessa oppilaan äiti oli yksinhuoltaja, toisessa näistä isä oli alkoholisti ja äiti ”hermostunut”. Kolmannessa tapauksessa kotikasvatusta pidettiin huonona, koska lasten annettiin kulkea kerjuulla. Neljännessä tapauksessa
isä oli alkoholisti. Oppilailla mainitut syyt olivat seuraavat: heikkolahjainen, hidas oppimaan, ei ollut ”kykyä ponnistaa” koulussa ja ”lahjaton”.

459. Oulun apukoulun oppilasmatrikkeli 1920–. OKA.
460. Laitakari 1919, 8–12.
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Aikakauden käsityksen mukaisesti heikkolahjaisuuden syyt johtuivat perimästä tai
muusta orgaanisesta tekijästä.461 Oppilasta saatettiin pitää heikkolahjaisena, jos hän esimerkiksi puhui ja liikkui heikosti. Fyysiset poikkeavuudet, kuten näkö ja kuulo olivat
merkittäviä tekijöitä apukoulusiirroissa. Maamme muissa apukouluissa tilanne oli samanlainen, sillä apukouluihin sijoitettiin oppilaita muistakin syistä kuin heikon menestymisen
takia. Tällaisia syitä olivat esimerkiksi huono kuulo tai näkö.462 Kirjattujen siirtoperusteiden perusteella voidaan olettaa, että Oulun apukoulun oppilasaines oli varsin homogeeninen, vaikka raja pahantapaisuuden ja heikkolahjaisuuden välillä olikin epäselvä.
Tampereen kansakoulusta apukouluun vuonna 1903–1904 siirretyistä oppilaista 22%
oli heikkokykyisiä, 34 % oli kehittymättömiä, 25 % oli huolimattomia ja 7 %:lla kotitausta oli huolestuttava. Turun kansakoulusta siirretyt oppilaat olivat suurimmaksi osaksi
lahjattomia, ruumiillisesti heikkoja ja huonolla opiskelumotivaatiolla varustettuja. Nämä
eivät olleet ainoat syyt, sillä 20 % oppilaista tuli avioeroperheistä ja vajaa 20 % oppilaista
sai käytöksen alennuksen kansakoulussa.463 Apukoulusiirrot toteutettiin Keski-Euroopan
mallin mukaisesti, sillä siellä siirto käynnistettiin yhden tai kahden vuoden opiskelun jälkeen. Opettaja käynnisti siirron ja koululääkäri tutki oppilaan. Monessa tapauksessa siirtojen esteenä oli vanhempien ennakkoluulot.464
Oulussa apukouluun toimitettujen lasten siirtojen perusteet olivat ymmärrettävistä
syistä hatarat, sillä tehty siirto perustui suurimmaksi osaksi opettajan ammattitaitoon.
Opettajan lausunnot perustuivat pitkälti hänen omaan tuntemukseensa, sillä siirtojen
perusteina ei tarvittu minkäänlaista mainintaa tai parhaimmillaan riitti maininta hidas
oppimaan tai heikkolahjainen. Oulun apukoulun oppilaat olivat alemmista sosiaaliluokista, joissa vanhempien toimeentulo oli heikko. Turussa apukouluun siirretyt oppilaat
tulivat noin 75 %:sesti työntekijöiden perheistä.465 Apukouluun siirretyt oppilaat todennäköisesti olivat perhetaustansa vuoksi erityisopetuksen tarpeessa, mutta tuskin kaikki
älyllisen jälkeenjääneisyytensä takia, vaan virikkeettömän ympäristönsä vuoksi. Heillä
kaikilla kuitenkin esiintyi oppimisvaikeuksia, mikä oli ymmärrettävää, koska osa aloitti
koulunsa vasta yli 10-vuotiaana.

3.11 Pohjolan Poikakoti vuosina 1915–1920
Nimi suojelukasvatus tulee Saksasta, ja Suomessa sen otti käyttöön senaatin vuonna 1902
nimittämä komitea, joka pohti pahantapaisten ja huolenpitoa vaille jääneiden lasten kasvatusta. Suojelukasvatuksella tarkoitettiin yhteiskunnan suojelua, vaikka se suunniteltiin
käytöshäiriöisille lapsille. Se ei suinkaan ollut rangaistus, vaan kasvatustoimenpide, jonka avulla nuoren turmeltumista yritettiin ehkäistä. Yhteiskunta piti jo keskiajalla huolta
varattomista lapsista Englannissa, Ranskassa ja Saksassa. Englannissa suojelukasvatus oli
laitoskasvatusta, mutta Belgiassa se järjestettiin sotilasoppien mukaisesti eikä yksilöllistä
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kasvatusta käytetty. Sveitsissä arvostettiin kotikasvatusta, joten laitoksetkin pyrittiin
rakentamaan kodinomaisiksi. Suomessa ja Saksassa laitoskasvatus toteutettiin ambivalentisti. Teoriassa korostettiin yksilöllisyyttä ja kodinomaisuutta, mutta käytännössä kasvatus oli laitosmaista.466
Laitoskasvatuksen tarpeessa pidettiin 1900-luvun alkupuolella lasta, joka ei ollut kodin
ja koulun kurinpitokeinoin hallittavissa. Tällaista luokittelua ei ollut aiheellista tehdä
hätäisesti, sillä lapsen kohdalla piti kokeilla erilaisia keinoja pitemmän aikaa useita kertoja, ennen kuin ne voitiin todeta tehottomiksi. Senaatin vuonna 1902 nimittämän komitean tehtävänä oli valmistella lastensuojelulakiehdotus. Komitea määritteli pahantapaisen
lapsen seuraavasti:
1. Lasta oli vaikea kasvattaa, mutta hän ei tehnyt rikoksia.
2. Lasta oli vaikea kasvattaa ja hän sortui rikoksiin.
Komitea korosti, että lapsen jako jompaankumpaan ryhmään ei ollut täysin luotettava,
sillä sattumalla oli merkittävä vaikutus. Suomessa kasvatuslaitos esiintyi lainsäädännössä
jo vuonna 1889. Tuolloin 7–15-vuotias lapsi voitiin jättää tuomitsematta, jos hänet sijoitettiin kasvatuslaitokseen. Hallinnollisesti laitokset kuuluivat vankeinhoitoviranomaisten
alaisuuteen.467 Ympäristön haitallinen vaikutus yhdistettiin teollisuuteen. Kaupungeissa
molemmat vanhemmat kävivät töissä kodin ulkopuolella. Teollisuuden uskottiin olevan
verrannollinen pahantapaisuuden määrään. Samantapainen tehdastyö vaati vastapainokseen rentoutumista, jota haettiin huvituksista. Perheen yhdessäololle jäi entistä vähemmän
aikaa, ja koulusta erottamiset lisäsivät monen lapsen joutenoloa. Lapsilla ei ollut mitään
tekemistä, joten hyvin moni pahantapaisista oli toimettomuuden uhri.468 Alkuvaiheessa
Oulussa toimineen ja myöhemmin Muhokselle vakiintuneen Pohjolan Poikakodin tuleva
johtaja Yrjö Siltanen totesi vuonna 1910 seuraavaa sen hetkisestä tilanteesta:
”Ihmekö tuo on, jos nuorten rikollisuus kasvaa, kun kodista puuttuu kotihartaus,
perheolot ovat peräti rappeutuneet, riidat, kiroukset, juopottelut ja epäsiveellisyys
ovat ainoina kasvattajina.”469
Maassamme erityistoimenpiteiden kehittäminen sai siis alkunsa yhteiskunnallisista tarpeista. Ongelmalapset oli pystyttävä kasvattamaan tuottaviksi yksilöiksi eikä taloudellisiksi rasitteiksi. Lisäksi haluttiin parantaa yhteiskunnan turvallisuutta ja ennaltaehkäistä
rikollisuutta. Ongelmalasten hoito ja kasvatus oli tarpeen, sillä tämä oli ainoa keino estää
johdateltavissa ollutta ainesta sortumasta rikollisuuteen.470 Pohjolan Poikakodin perustamisen sysäyksenä oli Oulun kaupungin sosiaaliset ongelmat. Työväestön määrä lisääntyi
nopeasti, ja monessa perheessä molemmat vanhemmat kävivät kodin ulkopuolella työssä.
Työttömyydestä kärsineet henkilöt joutuivat hankkimaan ruokansa tavalla tai toisella.
Monessa tapauksessa mielialaa kohennettiin viinan voimalla. Erityisen huolestuneita
oltiin lapsista, joilla ei ollut muuta vapaa-ajan viettopaikkaa kuin katu. Siellä viettivät
aikaansa lapset, jotka eivät viihtyneet koulussa eivätkä saaneet töitä. Tilanne oli samanlainen muissakin maamme kaupungeissa, sillä nuorille ei järjestetty minkäänlaista ohjattua
toimintaa.471 Harrastustoiminnan merkitys korostui jo tuolloin.
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1900-luvun alkupuolella rikollisuus ja huono käyttäytyminen olivat työväestön poikien
suurimmat ongelmat. Huonon käytöksen katsottiin johtuneen heikosta kotikasvatuksesta,
jonka vuoksi monet lapset olivat ”kaltevalla pinnalla.”472 Oulun Kaupungin väkiluvun
kasvu, ahtaat asunnot ja työttömyys pahensivat tilannetta. Yhteiskunnallinen tilanne heijastui myös nuorison käyttäytymisessä. Tilannetta pidettiin huonona sen vuoksi, että koko
Pohjois-Suomessa ei ollut pojille tarkoitettua kasvatuslaitosta. Pastori Unto Wegelius järjesti 1.10.1907 tilaisuuden, jossa päätettiin perustaa Nuorten Ystävät -yhdistys, jonka toiminta kohdistettiin nuoriin. Toimintamuodoiksi sovittiin kesäsiirtolat, erilaiset työkurssit,
työkoulut, hengelliset tilaisuudet ja kasvatuslaitokset.473 Kasvatuslaitoksen tarpeellisuutta
osoitti se, että 1910-luvun alkupuolella Oulussa oli kasvava ryhmä noin 10 vuoden ikäisiä
poikia. Heistä oltiin huolestuneita huonojen kotiolojen tai koulunkäynnin lopettamisen
takia.474 Suojelukasvatusvaliokunnan kokous pidettiin 9.4.1915 ja siinä päätettiin perustaa Ouluun kasvatuslaitos. Laitoksen enimmäismääräksi suunniteltiin enintään 15 oppilasta, joita ei missään kohdassa pöytäkirjaa mainittu pahantapaisiksi.475
Suojelukasvatuksesta saadut kokemukset olivat rohkaisevia, sillä niistä koottujen tietojen perusteella voitiin 1914 todeta, että keskimäärin 70–90 % poikakodissa olleista oli laitosajan jälkeen yhteiskunnalle hyödyllisiä jäseniä. Onnistuminen oli sitä parempaa, mitä
varhaisemmassa vaiheessa lapsi saatiin tuettuun kasvatukseen. Varttuneempien oppilaiden
uusien asioiden omaksuminen oli huonompaa: he olivat ylimielisiä ja tottuneet tiettyihin
tapoihin sekä joukkosieluja.476 Kasvatuslaitosten vuosikertomuksessa vuodelta 1915 vastaava luku oli 60–90 % eli tämä joukko muuttui laitosaikanaan kunnon kansalaiseksi.
Suojelukasvatustyötä oli monenlaista, esimerkiksi ehkäisevää ja pelastavaa. Pohjolan Poikakodin toiminta-ajatuksena oli pelastava työ eli auttaa kasvatusta vaille jääneitä poikia,
joilla oli taipumusta rikollisuuteen.477
Heitä varten yksityinen yhdistys Nuorten Ystävät perusti Pohjolan Poikakodin. Sen oli
tarkoitus aloittaa jo keväällä 1915 Oulun kasarmilla, mutta hanke epäonnistui tilojen
puuttumisen takia. Tiloja etsittiin, kunnes ne löytyivät Oulujoelta, josta saatiin vuokrattua
Sutela-niminen mökki. Toiminta aloitettiin siis Oulujoella syksyllä 1915 pienissä tiloissa,
sillä mökissä oli pirtin lisäksi muutama huone. Vähäisten tilojen takia oppilaita voitiin
ottaa ainoastaan viisi.478 Poikakodin johtajaksi valittiin kansakoulunopettaja Yrjö Siltanen, jolla oli aikaisempaa kokemusta vastaavanlaisesta toiminnasta. Poikakotiin otettavien oppilaiden iäksi sovittiin 7–15 vuotta. Itse laitoksessa he saivat täyden ylläpidon
vaatteista alkaen. Heillä oli mahdollisuus suorittaa vielä kansakoulun jatkokoulu ja rippikoulu. Lisäksi heille opetettiin maanviljelyä, puutarhanhoitoa ja karjanhoitoa sekä annettiin opetusta suutarin, räätälin, sepän ja puusepän ammattiin. Oppilaat olivat laitoksessa
18 ikävuoteen saakka elleivät he sitä ennen pystyneet selviytymään itsenäisesti poikakodin ulkopuolella. Heidän kasvatuksensa ei päättynyt laitoksesta poislähtemiseen, vaan
heille pyrittiin järjestämään työpaikka, jossa heitä käytiin katsomassa ja auttamassa.479
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Oulujoelta Muhokselle Poikakoti muutti joulukuun puolivälissä 1915, jolloin oppilasmäärä lisääntyi 12:een.480 Poikakodin ensimmäisen toimintavuoden lopussa oppilaita oli
13. Tulijoita olisi ollut huomattavasti enemmän, mutta tilat eivät riittäneet useammalle.
Oppilaat olivat 8–14-vuotiaita, ja suurin osa heistä oli työväestön lapsia.481 Muhokselle
toimitetuista kahdeksan tuli Oulun kaupungista ja loput Oulun lähikunnista. Suurin osa
heistä eli 11 lopetti tai laiminlöi koulunkäyntinsä ja kolmella oppilaalla oli negatiivisia
perinnöllisiä taipumuksia. Heidät toimitettiin laitokseen enimmäkseen huonon käytöksen
takia. Se myös vaikutti merkittävästi sieltä poispääsyyn samoin kuin kodin tilanne. Poikakotiin joutuneet olivat 21-vuotiaiksi eli täysi-ikäisiksi asti suojeluvalvonnan alaisia. He
saattoivat kuitenkin päästä 17–18-vuotiaina ”koepalvelukseen”, mitä edisti opiskelupaikan- tai työpaikan saaminen. Koeajalle päässeelle määrättiin valvoja, joka saattoi toimittaa oppilaan takaisin poikakotiin, jos siihen oli aihetta.482
Poikakodin oppilasmäärä lisääntyi niin, että tammikuussa 1916 heitä oli 12, mutta
saman vuoden syyskuussa jo 25. Tämä luku ei paljasta todellista ongelmien laajuutta, sillä
oppilaita olisi ollut tulossa 70, jos heille olisi löytynyt tilat. Ahtaudesta huolimatta oppilaiden määrä kasvoi tasaisesti. Vuonna 1919 poikakodissa oli 43 oppilasta. Tulijoita olisi
ollut enemmänkin, sillä 38 jouduttiin käännyttämään takaisin. Tilanahtaus paheni entisestään vuonna 1919 sattuneen tulipalon takia. Siksi vuonna 1920 oppilaiden määrässä ei
tapahtunut muutoksia.483 Toimintaan vaikutti merkittävästi myös vuoden 1918 sota, joka
lisäsi turvattomuutta. Tilannetta huononsivat samoihin aikoihin tapahtuneet kadot, jotka
heikensivät maamme ravintotilannetta.484 Myös ensimmäinen maailmansota aiheutti työttömyyttä ja elintarvikepulaa. Oulussa vuonna 1918 käyty taistelu kiristyi äärimmilleen
helmikuun 2. päivänä. Punakaartilaiset aloittivat kahdelta suunnalta, mutta joutuivat ylivallan edessä antautumaan seuraavana päivänä. Taistelu oli merkittävä, sillä se oli ensimmäinen isompi taistelu punaisten ja valkoisten välillä. Taistelun tuhot olivat suuret, sillä
punaisia kaatui 27, valkoisia 33, yksi venäläinen ja 8 siviiliä menettivät henkensä. Oulun
taistelut olivat nopeasti ohi, mutta itse sota jatkui vielä saman vuoden toukokuuhun asti.
Vuonna 1918 elintarviketilanne oli niin huono, että osa ihmisistä joutui kerjäämään.485
Poikakotiin sijoitetut lapset tulivat edelleen suurimmaksi osaksi Oulusta, sillä vuoden
1918 oppilaista 15 oli oululaisia.486

3.11.1 Kasvatus ja opetus
Pohjolan Poikakodissa toteutettiin suojelukasvatusta, jonka tavoitteena oli kasvattaa
pahantapaisesta oppilaasta yhteiskuntakelpoinen. Asetettu tavoite saavutettiin sitä paremmin, mitä nuorempana oppilas tuli poikakotiin. Kasvatuksen suhteen parhaassa iässä olivat 7–12-vuotiaat lapset, jotka pääsivät helpommin eroon ongelmistaan kuin tätä vanhem480.
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mat. Yli 12-vuotiaiden tilannetta huononsi se, että he olivat jo oppineet huonot tavat.487
Pohjolan Poikakodissa lapset sijoitettiin ryhmiin ikänsä, henkisen kehityksensä, luonteensa ja muiden ominaisuuksiensa perusteella. Ryhmistä huolimatta kasvatuksessa korostettiin yksilöllisyyttä. Lapsille opetettiin hyviä tapoja, työn tekoa, siisteyttä, rehellisyyttä ja
ahkeruutta. Tavoitteena oli opettaa siviilielämässä tarvittavat tiedot ja taidot. Lisäksi
pojille annettiin ammattiopetusta. Poikakodissa tutustuttiin eri ammatteihin siksi, että
oikea työ löytyisi helpommin. Tämän jälkeen jokainen oppilas sai esittää ammattitoivomuksensa, jotka pyrittiin toteuttamaan.488
Valinnanvara ei ollut kovin suuri, sillä ensimmäisenä toimintavuonna oppilaat saattoivat tutustua vain suutarin-, räätälin-, maalarin- ja puusepäntöihin. Sen lisäksi, että he
tutustuivat em. ammatteihin oppilaat joutuivat tekemään poikakodissa erilaisia askareita.
Syksystä 1916 alkaen ammattiopetuksesta vastasi oma opettaja. Hän erikoistui maanviljelykseen, joten opetuksen painopiste asetettiin maanviljelykseen, karjan- ja puutarhanhoitoon. Muut työt jäivät opetuksen suhteen vähemmälle huomiolle.489 Poikakodin kansakoulussa annettiin sekä teoria- että ammattiopetusta. Kansakoulussa oli apukoulu, valmistava koulu, yläkansakoulu ja jatkokoulu.490 Poikakodissa käytännön työtä kuitenkin
arvostettiin, sillä sitä pidettiin kasvattavana, suojelevana ja uuteen elämään valmistavana
tekijänä. Tätä perusteltiin sillä, että työn avulla oppilas pystyi elättämään itsensä.491
Ilmeisesti Poikakoti pyrki tulemaan mahdollisimman itsenäisesti toimeen, joten myös
oppilaat saivat antaa oman työpanoksensa sen hyväksi. Ammattiaineiksi tarjottiin
tehtäviä, joita tarvittiin poikakodin toiminnan turvaamiseksi. Tällainen käytäntö todennäköisesti sopi monelle oppilaalle, sillä heitä kiinnostivat ”kätten” taitoa vaativat työt
enemmän kuin lukeminen ja kirjoittaminen. Poikakodissa annettu opetus ei suinkaan keskittynyt pelkästään laitosta hyödyttäneisiin töihin, vaan oppilaille opetettiin käytäntöön
liittyvien asioiden lisäksi myös teoriaa.
Poikakodin henkilökunnan mukaan heillä ei ollut ongelmia kurin suhteen, koska sitä
koskevat päätökset tehtiin yhdessä henkilökunnan ja oppilaiden kanssa. Poikakodin ajatuksena oli totuttaa pojat pois pahasta ja edetä siitä hyvään. Apuna käytettiin ns. itsehallintoa. Oppilaiden tuli huolehtia oman käytöksensä lisäksi myös toisten oppilaiden käyttäytymisestä.492 Jokainen oppilas oli vastuussa omista tekemisistään, mitä korostivat
yhdessä henkilökunnan kanssa laaditut säännöt ja määräykset. He itse myös valvoivat niiden noudattamista. Heidän keskuudestaan valittiin vuorollaan yksi oppilas, joka toimi
”poikapoliisina.”Valvontavuorossa olleella oppilaalla oli oikeus toimittaa huonosti käyttäytynyt oppilas tuomioistuimen kuultavaksi. Tuomioistuin koostui myös oppilaista, joiden tehtävänä oli tutkia ja antaa tuomio.493 Yleisimmät olivat julkinen nuhtelu, varoitus,
eri asteiset vapausrangaistukset ja sakko, joka maksettiin oppilasrahastoon.494
Ryhmiä oli neljä ja oppilaat itse saivat sijoittaa toisensa käytöksen ja ahkeruuden
perusteella eri ryhmiin, joiden muodostamista valvoi laitoksen johtaja. Neljäs ryhmä oli
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arvostetuin, sillä siihen sijoitettiin parhaiten käyttäytyneet, kun taas huonoimmin käyttäytyneet sijoitettiin ensimmäiseen ryhmään. Hyvä käytös palkittiin erilaisilla vapautuksilla:
viikoittaisella vapaapäivällä, kuukausirahalla ja kirjaston käyttöoikeudella. Oppilaiden
käyttäytymistä seurattiin koko ajan ja kahden viikon välein pidettiin kokous, jossa päätettiin, saiko oppilas jatkaa samassa ryhmässä vai siirrettiinkö hänet toiseen ryhmään.495
Alemmissa ryhmissä oppilaiden edut olivat ylempiä vähäisemmät, sillä heillä saattoi olla
ylimääräinen läksyjenluku tai sisälläolopakko ja anteeksipyynnöt.496
Aina ei oppilaiden ojentamiseen riittänyt pelkästään ryhmän vaihtaminen, vaan oppilaiden varalle oli toisenlaisiakin rangaistuskeinoja. Järjestyssääntöjen vastaista käyttäytymistä tuli pyytää anteeksi kaikilta poikakodin oppilailta tai oppilaskunnalta. Seuraavaksi
saatettiin kokeilla sisälle eristämistä toisten ollessa ulkona. Jos käytös ei parantunut, joutui oppilas laitoksen johtajan erityisvalvonnan alaiseksi.497 Poikakodissa oli sovitut rangaistukset siltä varalta, että oppilas ei puhuttelun ja varoituksen antamisen jälkeen muuttanut tapojaan. Pohjolan Poikakodissa käytettiin useita rangaistuksia. Oppilaan liikuntaja toimintavapauksia rajoitettiin sekä heiltä vähennettiin tai otettiin pois myönnettyjä etuisuuksia. Oppilaan ravintoa vähennettiin päiväksi tai häneltä kiellettiin jokin jälkiruoka.
Alle 14-vuotias voitiin eristää korkeintaan kahdeksi päiväksi, mutta yöksi hänet piti päästää pois. 14–16-vuotiaan eristäminen sai kestää enintään neljä vuorokautta ja yli 16-vuotiaan kuusi vuorokautta. Eristämisen ei ollut hyvä olla pelkästään istumista tai lepäämistä,
vaan siihen tuli liittää myös työntekoa. Oppilaalle määrätty ruumiillinen kuritus käsitti
enintään kymmenen vitsan lyöntiä. Se kiellettiin valtion ylläpitämissä oppilaitoksissa,
mutta yksityisissä laitoksissa kuten poikakodissa se oli vielä laillinen rangaistuskeino.
Oppilaalle saatettiin määrätä edellä mainituista rangaistuksista yksi tai vaikka kaikki.
Oppilaan terveys oli aina otettava huomioon rangaistuksia määrättäessä.498

3.11.2 Poikakotiin sijoitetut oululaiset lapset
Seuraavassa kuvaan Pohjolan Poikakotiin vuosina 1915–1920 sijoitettuja oululaisia lapsia, joita oli 19. Kuvaan oppilaiden perhetilannetta, kodin ja koulun ulkopuolisia mahdollisia vaikeuksia, menestymistä koulussa, poikakotiaikaa ja laitoksen jälkeistä elämää.
Martti Kailan tutkimuksessa (1946) selvitettiin Helsingin keskusvankilassa 1.1.1936–
30.2.1939 olleiden alle 21-vuotiaiden kuritushuonevankien kotioloja, koulunkäyntiä jne.
Kailan mukaan tutkittaessa rikollisuuteen syyllistyneiden kotioloja ja kasvatusta on
aiheellista selvittää muun muassa perherakenne, taloudellinen asema ja asunto-olot.499
Viitteet ovat välillä laajoja, koska olen niissä mainittujen oppilaiden perusteella koonnut
esimerkiksi oppilaiden iät. Tämän vuoksi en ole maininnut jotain tiettyä oppilasta. Yksittäistapausten pohjalta voidaan esittää laajempia tulkintoja ja teorioita, koska niiden avulla voidaan tehdä johtopäätöksiä oppilaiden käyttäytymisestä. Tutkimukseni oppilaat näyttäytyvät eri valossa, kun heidän käyttäytymisensä mahdollisista syistä luodaan monipuo495.
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linen kuva. Oppilaalla esiintyneitä ongelmia ja oppilasta itseään voidaan ymmärtää
paremmin. Yksittäisiä oppilaita verrataan keskenään ja heistä muodostetaan kokonaiskuva. Näin ollen esimerkiksi perhekoot viestittävät jotain oppilaan käyttäytymisestä. Tutkimukseni oppilaista löytyneet tiedot olivat vähäiset verrattuna seuraavan ajanjakson
poikiin. Olisin kaivannut tarkemmat tiedot oppilaiden kotiosoitteista, sillä lähdeaineistoissa oli ainoastaan maininta heidän käymästään koulusta. Tämän vuoksi en ole tässä
osiossa tehnyt kaupunkianalyysia. Yleensäkin oppilaaseen ja hänen perheeseensä liittyvät tiedot olivat hyvin vähäiset.

3.11.2.1 Perhetilanne
Poikakotiin vuosina 1915–1920 toimitetut lapset olivat 8–14-vuotiaita. Heistä suurin osa
oli 7–12-vuotiaita, sillä tätä vanhempia lapsia oli ainoastaan viisi.500 Lieneekö sijoittamisessa noudatettu suojelukasvatuslaitoksista saatua kokemusta, että laitokseen paras
sijoittamisikä oli 7–12 vuotta, koska tämän ikäisen luonteeseen voitiin vielä vaikuttaa.
Taulukko 5. Poikakotiin
kotitilanne.501
Perhetausta

vuosina

1915–1920

toimitettujen

oululaisten

lasten

Oppilaita

äiti yksinhuoltaja

8

isä yksinhuoltaja

1

koti varaton

7

molemmat töissä

1

isä ulkomailla töissä

1

kasvatusäiti

1

Yhteensä

19

Suurimmaksi osaksi pojat tulivat yksinhuoltajaperheistä, joissa yhtä isää lukuun ottamatta äiti huolehti lapsistaan. Kaikki yksinhuoltajaperheet mainittiin varattomiksi ja kahdessa tapauksessa yksinhuoltajaperheen huoltajan todettiin alkoholisoituneen. Viidessä
tapauksessa leskeksi jääminen masensi äidin niin, että hän ei kyennyt huolehtimaan itsestään saati sitten lapsistaan. 1900-luvun alkupuolella oltiin erityisen huolestuneita aviottomista ja rikkinäisten perheiden lapsista, koska kasvatuslaitosten oppilaista joka neljäs oli
juridisesti isätön. Vuonna 1900 oli aviottomia lapsia köyhäinhoitolapsista Helsingissä ja
Tampereella 36 %, Turussa 44 % ja Oulussa peräti 49 %. 1900-luvun alun kasvatuslaitosten oppilaista 73 % oli köyhästä perheestä ja vanhempien runsas alkoholinkäyttö oli 35
%:lla oppilaista taustatekijänä.502
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501. Ibid.
502. Pulma 1987, 81, 108, 116.

97
Vanhempien ammatit antavat viitteitä perheen taloudellisesta tilanteesta ja sosioekonomisesta asemasta, mutta ainoastaan yhden oppilaan isän ammatti mainittiin asiakirjoissa.
Lapsista hieman alle puolet tulivat kodista, jossa oli molemmat vanhemmat, mutta perheiden ongelmaksi mainittiin köyhyys. Lisäksi kahden perheen isällä oli alkoholiongelma.
Varattomuutta on pidetty varsinkin omaisuusrikollisuuden tärkeimpänä syynä. Se ei pelkästään altista rikollisuuteen, vaan se edistää rikollisuutta niillä ihmisillä, joilla on muitakin edellytyksiä siihen. Tällaisia tekijöitä ovat muun muassa vanhempien asosiaalisuus,
luonteenlaatu ja perheenjäsenten keskinäiset suhteet.503 Yhdessä tapauksessa isä
työskenteli ulkomailla, jolloin äiti huolehti lapsistaan yksin eli oli pitkälti yksinhuoltajan
asemassa. Yhdessä tapauksessa pojan kasvatuksesta vastasi kasvatusäiti, joka ei lähdeaineiston perusteella kyennyt tai halunnut tiedostaa ottolapsensa heikkouksia. Yhdessä
tapauksessa molemmat vanhemmat kävivät töissä.
Poikakotiin vuosina 1915–1920 toimitetuista oppilaista suurin osa (15) tuli omasta
kodista, kun (4) oli sijoituskodista. Yhdessä tapauksessa pojan alamäki alkoi äitinsä kuoleman jälkeen, kun hänen isänsä sortui juomaan eikä hän pystynyt huolehtimaan pojastaan. Poika sijoitettiin vieraiden hoitoon, minkä jälkeen hänen käytöksensä muuttui. Hän
oli vuoden aikana useassa eri sijoituskodissa isänsä juomisen ja oman käytöksensä
takia.504 Perheiden lapsimäärästä voidaan tehdä olettamuksia, koska ainoastaan viiden
pojan perhekoko mainittiin. Kaksi perheistä todettiin suurilukuisiksi, kahdesta perheestä
toisessa oli 8 ja toisessa 9 lasta, kun pienin mainittu lapsimäärä oli 3.505
Edellä mainitut syyt eivät kuitenkaan ole toisiaan poissulkevia, sillä perheessä oli
yleensä useita ongelmia, joista yksi nousi ylitse muiden. Poikien vaikeudet johtuivat vanhempien ongelmista. Hoito oli huonoa vanhempien työssäkäynnin takia. Muutama isä ei
välittänyt lapsistaan eikä heidän tekemisistään, ja äitikin oli yksin voimaton kasvattamaan. Monen vanhemman työttömyys vaikutti heikentävästi lastensa tekemisten kontrolloimiseen. Kaikki meni hyvin niin kauan kuin perhe eli tasapainoista elämää. Toisen vanhemman kuolema, sairastuminen tai työttömyys johtivat oirehtivaan käyttäytymiseen.
Erkki Saaren tutkimuksessa (1951) selvitettiin, millaisia poikia toimitettiin Järvilinnan
vastaanottokotiin vuosina 1921–1927. Saaren tutkimuksessa toisen vanhemman kuolema
oli merkittävä vajavaisten perheiden aiheuttaja ja sai aikaan muutoksen lapsen elämässä.
Vanhemman kuolema rikkoi perheen 45,5 %:ssa Saaren tutkimustapauksissa.506

3.11.2.2 Kodin ja koulun ulkopuoliset vaikeudet
Poikakotiin vuosina 1915–1920 toimitetuista lapsista vähintään 74 % varasti. Osa oppilaista elätti itseään myymällä kaupungilla kaikenlaista rihkamaa sekä varastamalla ja kerjäämällä. Osa pojista joutui itse hankkimaan elantonsa, osa varasti karkumatkoillaan
ravinnon hankkimiseksi ja osa pojista varasti kaikkea sitä, mitä ilman jäätiin. Viidessä
tapauksessa lapsi varasti omilta vanhemmiltaan. Vanhemmiltaan varastaneista eräs oli
503. Kaila 1946, 54–55.
504. Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 1–50. OMA. Erityisesti oppilasnumero 14.
505. Kaila 1946, 128–129.
506. Saari 1951, 58–59.
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yksinhuoltajaäidin poika, joka joutui olemaan paljon yksin. Vastaavanlainen tilanne oli
muillakin vanhemmiltaan varastaneilla, sillä kaikki heistä saivat viettää vapaa-aikaansa
niin kuin itse halusivat. Syynä tähän mainittiin muun muassa isän toisella paikkakunnalla
työskenteleminen ja äidin ravinnon hankkiminen perheelleen. Toisessa tapauksessa isä
viihtyi työpäivän päätteeksi ravintoloissa ja äiti ei jostain tuntemattomasta syystä huolehtinut lapsestaan. Neljässä tapauksessa lapsen ongelmaksi mainittiin rikoksiin houkutelleet kaverit.507
Yleensä pahantapainen oppilas varasti monestakin eri syystä. Lapsen piti huolehtia itse
ruokansa hankkimisesta. Varastaminen oli myös tehokas tapa kiinnittää vanhempiensa
huomio itseensä, sillä osa lapsista halusi jäädä kiinni. Lisäksi se oli näkyvä merkki lapsen
kotona esiintyneistä ongelmista. Tällä tavalla lapsi viestitti usein tiedostamattaan, että
kodin asiat eivät olleet kunnossa. Varastaminen saattoi olla myös hätähuuto henkisistä
paineista. Yhteiskunnallinen tilannekin oli huono, sillä ensimmäisen maailmansodan ja
kansalaissodan vuoksi elintarvikepula koetteli oululaisten kärsivällisyyttä. Monta perhettä
kohtasi työttömyys ja useassa perheessä mies joutui olemaan töissä toisella paikkakunnalla. Monet pojat saivat varttua ilman isää ja isänmallia. Vanhempien vaikeudet näkyivät
poikien käyttäytymisessä. Oppilaat tulivat huonoista asunto-oloista, varsinkin ahtaat tilat
pahensivat tilannetta. Poikien tarinat olivat hyvin samanlaisia. Lapset kärsivät turvattomuudesta.

3.11.2.3 Menestyminen kansakoulussa
Oppilaista kaikki kävivät kansakoulua, sillä Oulun apukoulua ei vielä tänä ajanjaksona
ollut perustettu. On vaikea sanoa, kuinka moni heistä olisi ollut apukouluoppilas, sillä
ainoastaan yksi oppilas mainittiin asiakirjoissa heikkolahjaiseksi. Kahdesta oppilaasta toinen edistyi hitaanlaisesti ja toinen ei edistynyt ollenkaan. Eräs oppilas oli ahkera, mutta
edistyi siitä huolimatta hitaanlaisesti508. Nämä olivat todennäköisesti opettajien esittämiä
arviointeja oppilaistaan, joten niiden perusteella ei voi tehdä kovin pitkällisiä johtopäätöksiä.
Taulukko 6. Poikakotiin vuosina 1915–1920 sijoitettujen oululaisten oppilaiden
opintomenestys ja käytös koulussa.509
Edistys

Määrä

Käytös

Määrä

Huono
Välttävä

9

Huono

4

7

Välttävä

3

Tyydyttävä

2

Tyydyttävä

4

Hyvä

1

Hyvä

8

Yht.

19

Yht.

19

507. Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 1–100. OMA. Erityisesti oppilasnumerot 8, 10, 12, 22 ja 26.
508. Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 1–100. OMA
509. Ibid.
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Oppilaista 47 % edistyi opinnoissaan huonosti, sillä seitsemän oppilaan sanallinen
arviointi oli huono edistys ja kahden numerollisesti arvioidun oppilaan keskiarvot olivat
5,0 ja 5,56. Oppilaista 47 % edistyi opinnoissaan joko välttävästi tai tyydyttävästi. Yhden
oppilaan keskiarvo oli 6,0, minkä lisäksi hänen edistymisensä oli arvioitu sanallisesti:
välttävä. Tämän perusteella voidaan olettaa, että välttävästi menestyneiden keskiarvo oli
vähintään 6,0. Tyydyttävästi menestyneiden keskiarvo oli oletettavasti lähempänä 7,0.
Ainoastaan yhden oppilaan opintomenestys arvioitiin hyväksi. Näin ollen hieman yli 94
% oppilaista menestyi opinnoissaan enintään tyydyttävästi. Joukossa oli oletettavasti
myös apukoulutasoisia oppilaita, mutta suurimmaksi osaksi heikot arvosanat johtuivat
runsaista poissaoloista, sillä varmuudella noin 32 % oppilaista kävi epäsäännöllisesti koulua. Määrä on oletettavasti mainittua suurempi, sillä kotien vaikeuksien ja heikon koulumenestyksen perusteella voidaan olettaa, että suurimman osan koulunkäynti oli epäsäännöllistä. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että kaikista vuonna 1917 poikakotiin toimitetuista oppilaista peräti 82,7 % pinnasi tai keskeytti koulunkäyntinsä.510
Oppilaista 42 % käyttäytyi koulussa hyvin, sillä puolet heistä luokiteltiin kiltiksi ja
yhtä oppilasta pidettiin hiljaisena sekä nöyränä. Oppilaista noin kolmasosa käyttäytyi
koulussa huonosti. Heistä käytettiin seuraavanlaisia nimityksiä: ilkeämielinen, vallaton,
tottelematon ja pahantapainen. Yhden heistä mainittiin häirinneen opetusta ja toisen tuottaneen opettajalleen jatkuvaa harmia. Oppilaista ainakin 5 erosi koulusta ja 2 oppilasta
erotettiin. Suurimmaksi osaksi eroamiset tapahtuivat kansakoulun kolmannelta luokalta ja
monessa tapauksessa luokalle jäämisen seurauksena.511

3.11.2.4 Poikakodissa oloaika
Poikakodissa vuosina 1915–1920 olleista oppilaista vähintään neljäsosa selvisi ilman
minkäänlaista rangaistusta. Oppilaiden tekemät rikkeet jakaantuivat varsin tasan karkaamisen, varastamisen ja huonon käytöksen kesken. Huonoon käytökseen luokiteltiin muun
muassa röyhkeys, julmat puheet, tehtävien laiminlyönti ja onanointi. Yleensä niistä rangaistiin vitsalla ja eristämällä. Oppilaista hieman alle puolet yrittivät karata heti ensimmäisen kuukauden aikana. Suurin osa epäonnistuneista ei yrittänyt toista kertaa. Oppilaat, jotka varastivat laitosaikana, tekivät sitä aikaisemminkin, joten tällainen käyttäytyminen ei ollut mitenkään yllättävää. Huonosti ja röyhkeästi käyttäytyneitä lapsia oli yllättävän vähän, mikä osoitti sen, että kaikki laitokseen joutuneet eivät olleet käytöshäiriöisiä. Toisaalta tällaiseen käyttäytymiseen ei kiinnitetty samalla tavalla huomiota, sillä pelkästään kiroileminen oli jo huonoa käyttäytymistä. Ainoastaan yhden oppilaan mainitaan
käyttäytyneen rangaistavasti henkilökuntaa ja toisia oppilaita kohtaan. Eräs oppilas syyllistyi petokseen ja näpistykseen, mistä hän sai rangaistukseksi sakot ja julkiset nuhteet.
Tällaisen poikkeavan rangaistuksen määräsi raastuvanoikeus poikakodin ulkopuolisesta
rikoksesta. Eräs oppilas syyllistyi röyhkeään käytökseen, mutta hän selvisi poikkeuksellisesti pelkällä varoituksella. Poikakotiaika meni suurimmalla osalla lapsista hyvin, sillä

510. Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 1–100. OMA. Kasvatuslaitosten
vuosikertomukset 1917–1923, Pohjolan Poikakodin vuosikertomus 1917. KA.
511. Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 1–100. OMA.

100
ainoastaan kaksi oppilasta käyttäytyi alusta alkaen huonosti. Toinen heistä erotettiin oman
sekä vanhempiensa huonon käytöksen takia.512
Taulukko 7. Poikakotiin vuosina 1915–1920 sijoitettujen oululaisten oppilaiden
luonteenpiirteet.513
Luonne
Flegmaattinen

Määrä
4

Psykopaatti

2

Sangviininen

2

Melankolinen

2

Koleerinen

1

Ei tietoa

8

Yhteensä

19

Asiakirjoissa on mainittu 11 oppilaan luonteenpiirteet, mutta kuka tai ketkä ne diagnosoivat, sitä ei mainita. Flegmaattinen määriteltiin seuraavasti: heikkotahtoinen, mielialaltaan häilyvä, umpimielinen ja vakavamielinen. Psykopaatteja pidettiin häikäilemättöminä ja ärtyisinä. Sangviininen oli vilkas. Toinen heistä oli mielialtaan hyvin lapsellinen
ja viaton. Toinen heistä oli ei-sosiaalinen, mutta muuten iloinen ja hyvä poika. Toinen
melankolisista oli mielialaltaan hyvin ailahteleva ja helposti johdateltavissa. Koleerinen
oli kiivas- ja tarmokasluonteinen. Loppujen oppilaiden luonnetta ei diagnosoitu näin tarkasti, vaan heistä annettiin luonnekuvaus. Niiden perusteella he kuuluivat edellä mainittuihin luokkiin. Kahden oppilaan luonne oli vilkas. Toinen heistä oli leikkisä, mutta pikainen ja toinen oli herkkä, arka ja pelkäsi lisäksi vettä. Kaksi oppilasta todettiin vakavaluonteisiksi ja yksi oppilas hiljaiseksi. Moni oppilas oli helposti johdateltavissa sekä
hyvään että pahaan.
Poikakodissa näistä oppilaista ainakin puolet suorittivat joko kansakoulun tai ylemmän
kansakoulun opinnot loppuun. Paras keskiarvo oli 9,0 oppilaalla, jonka keskiarvo kansakoulussa oli 5,56. Oppilas menestyi muutenkin poikakodissa hyvin ja myöhemmässä vaiheessa hän pääsi opiskelemaan Jyväskylän opettajaseminaariin. Seuraavaksi paras keskiarvo oli 8,6 oppilaalla, joka kansakoulussa luokiteltiin heikkolahjaiseksi. Kolmanneksi
paras keskiarvo oli 7,7 oppilaalla, joka kansakoulussa ei menestynyt ollenkaan. Neljänneksi paras keskiarvo oli 7,46, ja kahden oppilaan kansakouluaikainen keskiarvo nousi
kuudesta seitsemään.514 Poikakodin johtaja Siltanen kirjoitti alkuvuodesta 1925, että poikakodin 60 oppilaasta neljäsosa luokiteltiin heikkolahjaiseksi.515 Poikakodissa
oululaisten oppilaiden keskiarvot paranivat huomattavasti, mikä oli merkkinä kasvatuksen
ja hoidon parantumisesta. Oppilaat varmaankin hyötyivät poikakodin pienemmistä oppilasryhmistä, mutta menestyminen siellä oli selkeä osoitus kansakouluaikaisesta motivaation puutteesta.
512.
513.
514.
515.

Pohjolan poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 1–100. OMA.
Ibid. Erityisesti nrot 4–10, 19, 27, 39 ja 52.
Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 1–470. OMA.
Johtaja Yrjö Siltasen kirjelmät vuosilta 1922–1925. POKO.
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Oppilaiden poikakodista poispäästäminen oli hyvin vaihtelevaa ennen oppivelvollisuuslakia. He pääsivät sieltä pois 9–17 vuoden ikäisinä, 22 % laskettiin ehdonalaisuuteen
9–12-vuotiaina. Oppilaista neljäsosa erosi tai heidät erotettiin. Neljässä tapauksessa tämä
tapahtui lapsen vanhempien vaatimuksesta. Muutama poikakodista karannut oppilas sai
jäädä kotiinsa, kun esimerkiksi yksinhuoltajaäiti oli sairas ja tarvitsi apua. Pojat ehtivät
olla laitoksessa muutamasta päivästä vajaaseen seitsemään vuoteen. Laitoksessa olo riippui käyttäytymisestä ja vanhemmista. Keskimäärin lapset viettivät poikakodissa kahdesta
neljään vuotta. Pohjolan Poikakodissa hyvin käyttäytyneet lapset sijoitettiin lyhyen laitosajan jälkeen sijaiskotiin, joka etsittiin yleensä maaseudulta.516 Ilmeisesti tällä tavalla
haluttiin estää lapsen laitostuminen ja antaa hänelle mahdollisuus varttua kodinomaisissa
olosuhteissa. Todennäköisesti maaseutua suosittiin siksi, että siellä ei ollut samanlaisia
mahdollisuuksia ilkeyden tekoon kuin kaupungissa. Monet kotiinsa palanneet pojat
törmäsivät niihin ongelmiin, joista heidät oli toimitettu suojelukasvatuslaitokseen.
Vaikeuksissa olleiden kotien tilanne ei muuttunut muutamassa vuodessa mihinkään, jos
vanhemmat eivät saaneet apua omiin ongelmiinsa.

3.11.2.5 Poikakodin jälkeinen elämä
Poikakodissa vuosina 1915–1920 olleista oppilaista vähintään 21 % sai vankilatuomion.
Yksi heistä tuomittiin raiskauksesta, toinen omaisuusrikoksista, kolmas viinanmyynnistä
ja neljäs maksamattomista sakoista sekä puukotuksesta. Eräällä pojista meni useita vuosia hyvin, koska hänellä oli töitä. Tilanne muuttui 22-vuotiaana, kun hän alkoi juoda, sortui rikoksiin ja raiskasi vanhemman naishenkilön. Hänet tuomittiin 24-vuotiaana kahdeksi vuodeksi kuritushuoneeseen.517 Todennäköisesti hän joutui työttömäksi, mikä aiheutti
liiallisen alkoholin käytön ja rikoksiin sortumisen, koska jo elääkseen hän tarvitsi rahaa.
Lähdeaineiston perusteella voidaan olettaa, että osassa tuomioista syynä oli työttömyys,
sillä yhtä oppilasta kutsuttiin joutomieheksi. Lisäksi tätä olettamusta vahvistaa se, että osa
pojista eli irtolaisina. Varmuudella tuomituista pojista suurimmalla osalla oli juopumissakkoja.
Poikakodissa vuosina 1915–1920 olleista pojista vähintään 58 % sai laitoksesta päästyään työpaikan. Suurin osa heistä työskenteli erilaisissa verstaissa, ja muutama poika toimi
juoksupoikana. Työn merkitystä kuvasi yhden poikakodista päässeen kohtalo hänen jäätyään työttömäksi. Hänellä meni hyvin niin kauan kuin hänellä oli töitä, mutta työttömäksi
jäätyään hän ampui itsensä. Tuskin työttömyys pelkästään oli itsetuhoon johtanut syy,
vaan vaikeuksia täytyi olla muissakin asioissa. Todennäköisesti työttömyys oli kaikkien
vaikeuksien alkupiste eli laukaiseva tekijä. Opiskelemaan päässeiden tai pyrkineiden
oppilaiden määrä oli pieni, koska ainoastaan yhden pojan mainittiin jatkaneen opintojaan.
Opiskelemaan päässyt poika valittiin Jyväskylän opettajaseminaariin, mutta valitettavasti
hän menehtyi ennen valmistumistaan. Hän oli hyvä esimerkki poikakodin merkityksestä.

516. Pohjolan poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 1–470. OMA.
517. Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 1–470. Erityisesti nrot 4 ja 137.
OMA. Mustakirja eli Pohjolakodin oppilasluettelo. POKO.
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Kokonaisuutena voidaan todeta, että vuosina 1915–1920 poikakodissa olleista lapsista
noin 75 % menestyi elämässään vähintään tyydyttävästi.518

3.11.2.6 Muutamia yksittäisiä oppilaskuvauksia
Yksittäisissä kuvauksissa otan esille muutamia esimerkkitapauksia, jotka antavat varsin
kokonaisvaltaisen kuvan poikakotilaisista. Ensimmäinen tapaus edustaa avioerolasta,
joista monet eivät tulleet toimeen isäpuolensa kanssa. Toinen tapaus edustaa ehjän perheen lasta, jonka vanhemmat elättivät lapsensa rikollisella toiminnalla. Kolmas tapaus
edustaa äkillisen elämänmuutoksen kokenutta lasta, joista monen isä tai äiti jäi leskeksi.
Jokaiselle esimerkkitapaukselle on yhteistä se, että kodin ongelmiin yhdistyvät luvattomat poissaolot koulusta, heikko koulumenestys ja rikollisuus. Seuraavat oppilaat edustavat kaikkia vuosina 1915–1920 poikakotiin toimitettuja oppilaita.
1) Pekan biologiset vanhemmat erosivat pojan ollessa muutaman vuoden ikäinen,
ja hän sai isäpuolen 5-vuotiaana. Pekan perhe todettiin päällisin puolin kunnolliseksi, mutta sen ongelmana oli varattomuus. Pekka karkasi useita kertoja kodistaan. Hän syyllisty petoksiin, näpistelyyn ja kerjäämiseen. Kansakoulua hän kävi
epäsäännöllisesti, poistui koulusta omin luvin ja oli näillä matkoillaan useita viikkoja. Koulusta hän ei ollut suuremmin kiinnostunut, sillä hänen todistuksensa keskiarvo oli 6,0. Luvattomat poissaolot ja häijyys johtivat väliaikaiseen erottamiseen
koulusta.519 Ilmeisesti äidin uusi rakkaus vaikutti siihen, että Pekka jäi entistä
vähäisemmälle huomiolle.
Pekka sijoitettiin vuonna 1915 poikakotiin 11-vuotiaana vanhempiensa suostumuksella. Poikakotiin joutumisen syyksi todettiin se, että hän oli kehittynyt todelliseksi katupojaksi. Poikakodissa hän jatkoi kesken jääneitä kansakouluopintojaan ja
suoritti ne loppuun. Opintomenestys parani, sillä kansakoulun päästötodistuksen
keskiarvo oli 7,0. Kansakoulun lisäksi hän osallistui maanviljelys- ja puutarhatöihin sekä hevosten hoitoon, josta tuli hänelle harrastus. Poikakodissa hän kehittyi
henkisesti nopeasti, vaikka alku olikin vaikea. Hän sai neljän vuoden aikana kuusi
eri rangaistusta, joista ensimmäinen tuli kuukauden kuluttua laitokseen tulemisesta. Hän esiintyi röyhkeästi, karkasi ja tupakoi, ja rikkomuksista hänelle annettiin kahden vuorokauden arestirangaistus. Neljän kuukauden kuluttua häntä rangaistiin tehtävien laiminlyömisestä kahden tunnin arestilla. Muutama kuukausi
myöhemmin hän sai vitsaa onanoimisesta. Seuraava vuosi meni ainakin rangaistusten valossa hyvin, sillä seuraavat kolme rangaistusta tulivat melkein tasan vuoden välein: näpistelyistä ja karkaamisesta annettiin vitsaa. Pekka oli luonteeltaan
herkkä, arka, yritteliäs ja vilkas sekä pelkäsi yötä ja vettä.520 Oletettavasti Poika518. Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 1–100. OMA. Erityisesti oppilasnumero 4. Oulun lääninvankila, vankipassit 1921–1934. OMA.
519. Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 1–50. OMA. Oppilasnumero 4.
Nimi on muutettu.
520. Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 1–50. OMA. Oppilasnumero 4.
Nimi on muutettu.
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kodin tiukka kuri loi Pekkaan välittämisen ja turvallisuuden tunteen, sillä hän suoritti opintonsa loppuun eikä syyllistynyt vakaviin rikkomuksiin.
Pekka pääsi poikakodista ehdonalaiseen 16-vuotiaana ja asui ilmeisesti vanhempiensa luona. Alkuvaiheessa hänellä meni hyvin saamansa työpaikan ansiosta. Käytöksen huononeminen johtui äidistä, jonka ajattelematon kasvatus ja käyttäytyminen sai Pekan jättämään työpaikkansa. Hän pääsi lopullisesti laitoksesta 18-vuotiaana, ja työskenteli yhdessä isänsä kanssa talonmiehen tehtävissä. Sosiaalityöntekijät kävivät katsomassa Pekkaa puolen vuoden kuluttua. He totesivat Pekan miehistyneen ja tasaantuneen, mutta harjoittavan vaarallista vaihtokauppaa. Pekan työsuhteet olivat lyhytaikaisia, koska hän ei viihtynyt niissä, vaan vietti mieluummin
aikaansa matkustelemalla ja kuljeskelemalla. Hänen käytöksensä oli ailahtelevaa,
ja armeijassa tilanne muodostui niin pahaksi, että hän ampui itsensä.521 Poikakodin asiakirjojen perusteella voidaan olettaa, että epävakainen elämä lienee johtunut
laitoskasvatuksen liian aikaisesta lopettamisesta.
2) Paavon vanhemmat olivat viinanmyyjiä, josta he molemmat olivat myös vankilassa. Suurilukuisen perheen toimeentulo oli vanhempien ammatista huolimatta tai
juuri siitä johtuen kohtalainen. Paavosta ei ainakaan isä välittänyt, sillä poika sai
viettää aikaansa kaupungilla, josta äiti haki hänet joskus pois. Paavo käytti vuonna
1915 runsaasti alkoholia ja humalassa vastusti vanhempiaan jopa tappeluun
saakka. Hän vietti paljon öitään muualla kuin kotonaan. Ulkona liikkuessaan hän
syyllistyi myös varastamiseen. Kansakoulua Paavo kävi seitsemän vuotta, mutta
sai suoritettua ainoastaan muutaman vuosiluokan opinnot. Heikko koulumenestys
ei johtunut heikkolahjaisuudesta, vaan luvattomista poissaoloista ja motivaation
puutteesta.522 Lähdeaineiston perusteella isä torui ja syytti poikaansa, kun äiti
toimi toisella tavalla. Lapsen kasvatuksessa ei ole hyväksi, jos toinen vanhemmista
kieltää ja toinen salaa sallii.
Paavo tuli poikakotiin 14-vuotiaana vuonna 1916 vanhempiensa toivomuksesta.
Alusta alkaen hän käyttäytyi huonosti, sillä hän ehti olla poikakodissa kuukauden,
kun hän yritti karata. Epäonnistuneesta yrityksestä häntä rangaistiin arestilla. Kuukauden päästä häntä rangaistiin arestilla röyhkeästä käyttäytymisestä. Samasta
syystä häntä rangaistiin myös vuoden kuluttua. Paavon kasvatus saatiin kuitenkin
hyvälle alulle, kunnes hän onnistui karkaamaan oltuaan poikakodissa noin 1,5
vuotta. Karkaaminen tapahtui kansalaissodan aikaan. Punaisten puolella olleet
vanhemmat yllyttivät poikaansa karkaamaan. Paavo oli luonteeltaan koleerinen eli
kiivas- ja tarmokasluonteinen. Hänen luonteensa turmeltui huonon kodin ja kaverien vaikutuksesta. Seura teki Paavosta kaltaisensa, sillä karkaamisen jälkeen hän
sortui juomaan yhdessä äitinsä ja isänsä kanssa sekä myymään viinaa. Vanhempien
huono seura luisti Paavon elämän lopulta raiteiltaan. Hän sai muutaman vuoden
aikana useampia lyhytaikaisia vankilatuomioita juopumuksesta ja pahoinpitelyistä,

521. Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 1–50. OMA. Oppilasnumero 4.
Nimi on muutettu.
522. Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 1–50. OMA. Oppilasnumero 24.
Nimi on muutettu.
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joissa hän käytti puukkoa. Paavon epäonnistumisen syynä oli hyvien kaverien
puute ja pelko siitä, ettei hän voita vaikeuksia.523
3) Matin alamäki alkoi hänen äitinsä kuoleman jälkeen, sillä hän sai kulkea ilman
huolenpitoa kaupungilla, jossa hän sortui varastamaan. Matin isä alkoholisoitui,
joten Matti sijoitettiin sijaiskotiin. Poika ehti vuoden aikana olla useammassa
sijaiskodissa, joista hän joutui pois osittain isänsä alkoholismin, osittain oman huonon käytöksensä takia. Matin opettajan mukaan poika oli koulussa kiltti ja hyvä
poika, mutta tehtävissään huolimaton. Näiden vuoksi hän edistyi hitaasti: keskiarvo oli vain 5,56.524 Matin elämä muuttui radikaalisti, sillä molemmat vanhemmat hylkäsivät hänet. Ilmeisesti sijaiskodeissa pojan ongelmien ydintä eli äidin
kuolemaa ja isän alkoholismia ei käsitelty, koska käytöstä ei saatu paranemaan.
Matti tuli poikakotiin 9-vuotiaana vuonna 1916. Hän käyttäytyi koko laitosajan
esimerkillisesti eikä häntä tarvinnut rangaista kertaakaan. Poikakodissa hän suoritti
kansakoulun loppuun: ahkeruus oli 10 ja keskiarvo 9,0. Poikakodin arvion mukaan
Matti oli luonteeltaan vakavamielinen, itsenäinen ja tarmokas persoona. Hänet
sijoitettiin poikakodista sijaiskotiin vajaan neljän vuoden kuluttua. Siellä hänen
käytöksensä oli kiitettävää. Matti menestyi myöhemminkin hyvin, sillä hän pääsi
opiskelemaan Jyväskylän opettajaseminaariin, jossa hänen käytöksensä oli hyvää.
Hänen piti poikakodin rahoituksella valmistua opettajaksi, mutta hän kuoli sitä
ennen angiinamyrkytykseen ainoastaan 20-vuotiaana.525 Matin tapaus on oiva
esimerkki siitä, miten kodissa tapahtuneilla äkillisillä muutoksilla oli vaikutusta
lapseen. Hänen menestymisensä on myös osoitus siitä, mikä merkitys oli välittämisellä ja huolehtimisella.
Edellä mainituista oppilaista voidaan tehdä jonkinlaisia johtopäätöksiä heidän perhetaustansa ja heillä esiintyneiden vaikeuksien perusteella. Kodeissa esiintyneet vaikeudet
heijastuivat oppilaiden käyttäytymisessä kaikkialla. Oletettavasti moni oppilas haki tietoisesti ulkopuolisen apua oirehtivalla käytöksellään esimerkiksi varastamalla, jäämällä koulusta pois ja olemalla koulussa passiivinen. Voidaan olettaa, että huonojen kavereiden
merkitys korostui silloin, kun lapsen kasvatus laiminlyötiin. Poikakodissa poikien elämä
normalisoitui, sillä rajat ja säännöt loivat turvallisuuden tunteen. Monen pojan käytös
paranikin laitosaikana, mutta menestyminen poikakodin jälkeen riippui laitoksen ulkopuolisesta tukiverkosta. Jos lapsi palasi takaisin ongelmaiseen ympäristöönsä, olivat
hänen selviytymismahdollisuutensa huonot.

523. Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 1–50. OMA. Oppilasnumero 24.
Nimi on muutettu.
524. Pohjolan Poikakoti: elämänkerrallliset tiedot oppilaista nrot 1–50. OMA. Oppilasnumero 14.
Nimi on muutettu.
525. Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 1–50. OMA. Oppilasnumero 14.
Nimi on muutettu.
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3.12 Yhteenveto
Maamme kansakoulujen opettajat toimivat pitkälti kansakouluasetuksen sallimien kurinpitokeinojen perusteella. Kansakouluasetusta täydennettiin lisäohjeilla, joilla varmaankin
haluttiin estää rangaistusten väärinkäytökset. Oleellisin muutos rangaistuksissa tapahtui
kiellettäessä ruumiillinen kuritus. Muutos herätti laajaa keskustelua aina kansakouluasetuksen alusta alkaen. Osa opettajista hyväksyi ruumiillisen kurituksen käyttämisen, osa
taas vastusti sitä. Kenenkään ei ollut pakko käyttää sitä, mutta sen sallimisen pelättiin leimaavan kaikki opettajat. Opetusta kehitettiin, jotta oppilailla esiintyneitä vaikeuksia olisi
pystytty vähentämään. Oppitunneista piti pyrkiä saamaan niin mielenkiintoisia, että
kukaan oppilaista ei olisi häirinnyt oppitunteja. Yhtenä apukeinona tässä käytettiin opetussuunnitelmia, joista ensimmäinen yhtenäinen oli mallikurssit. Mallikurssien ansiosta
kansakoulujen opetussuunnitelmat yhtenäistyivät, vaikka oppiaineiden sisältöjä pidettiin
liian vaikeina. Mallikurssit eivät pystyneet poistamaan tai vähentämään koulussa esiintyneitä käytöshäiriöitä. Niiden vaikeat oppiainesisällöt edesauttoivat omalta osaltaan ongelmaoppilaiden esiintymistä, sillä liian vaativa opetus laukaisi monen lapsen käytöshäiriöt.
Mallikurssit eivät puuttuneet koulun rangaistuskeinoihin, sillä niissä ei ollut minkäänlaista mainintaa kurinpitokeinoista. Oulun kansakoululaitoksen opetussuunnitelmat laadittiin
pitkälti kansakouluasetuksen ja mallikurssien pohjalta. Oulun kansakoululaitoksen ensimmäinen painettu opetussuunnitelma julkaistiin vuonna 1900. Sitä laajennettiin ja täydennettiin vuosina 1908 ja 1915. Opetussuunnitelmien täysipainoista toteuttamista vaikeutti
tilanahtaus, joten taitoaineiden osuus jäi vähäiseksi. Käytännössä tämä johti siihen, että
opetus muodostui monelle oppilaalle liian vaikeaksi ja yksipuoliseksi. Tällaiset oppitunnit lisäsivät luokissa esiintyneitä ongelmatapauksia. Piirijakoasetus oli kouluvelvollisuuslaki, koska kunnat velvoitettiin perustamaan kouluja. Piirijakoasetuksen vaikutus kohdistui lähinnä maaseutuun, jossa koulut kehittyivätkin.
Kansakoulun alkuvaiheessa ei ollut selkeää opetusopillista linjaa, mikä johtui kansakoulun uutuudesta. 1900-luvun alkupuolella opetus yhtenäistyi herbartilaisuuden ja reformipedagogiikan ansiosta. Herbartilaisuus painotti tietopuolista opettajajohtoista opetusta,
kun taas reformipedagogiikka panosti oppilaan vapauteen, opettajan ohjaajana toimimiseen ja työkouluaatteeseen. Ajatus käytännöllisyydestä lähti liikkeelle yhteiskunnallisesta
muutoksesta ja sen tarpeista. Toisaalta opettajajohtoinen opetus passivoi oppilaita ja aiheutti levottomuutta ja keskittymisvaikeuksia. Oulun kansakouluissa oli selvästi tunnistettavissa herbartilaisen ja reformipedagogiikan aikakaudet. Opettajien opintomatkojen ja
kouluylihallituksen tarkastuskäyntien tarkoituksena oli kehittää Oulun kansakoulua, sillä
matkoilla tutustuttiin uusiin ajatuksiin ja huomattiin mahdollisia epäkohtia. Oulun kansakoulun kehittymiseen vaikuttivat merkittävästi myös kouluylihallituksen tekemät tarkastusmatkat, joiden avulla seurattiin opetuksen järjestämistä ja huomautettiin mahdollisista
epäkohdista. Opintomatkat ja tarkastusmatkat keskittyivät aika lailla ongelmaoppilaisiin,
sillä kaiken opetuksellisen toiminnan lähtökohtana oli luoda sellaiset puitteet, että luokan
kaikki oppilaat pystyivät keskittymään itse opetukseen. Matkojen tavoitteena oli parantaa
oppilaiden koulussa viihtymistä eli vähentää tai ennaltaehkäistä oppilailla esiintyneitä
vaikeuksia. Opinto- ja tarkastusmatkat saivat muutoksia aikaan, sillä vuonna 1891 suoritetun tarkastusmatkan ansiosta Oulussa aloitettiin tyttöjen liikunnanopetus samana
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vuonna. Opintomatkoiltaan opettajat saivat mallit muun muassa käytöstapojen ja teoriaaineiden opettamiseen.
Oulussa toimi viisi kansakoulua, joista suurin osa oli alun perin suunniteltu muuhun
kuin opetuskäyttöön. Koulujen ongelmana olivat epäkäytännölliset tilat ja tilanahtaus.
Epäkäytännölliset tilat lisäsivät levottomuutta oppilaissa, sillä oppilaat istuivat aivan vieritysten ja liikuntasalit sekä käsityötilat olivat harvinaisia. Lisäksi huonon tuuletuksen
vuoksi luokkien tunkkainen ilma väsytti. Opetus muodostui pakostakin teoriapainotteiseksi, sillä taitoaineisiin tarvittavia tiloja ei ollut. Tästä oli seurauksena se, että oppilaat
väsyivät helposti ja alkoivat käyttäytyä häiritsevästi. Oulun kansakoulun oppilasmäärä
kasvoi lukuun ottamatta muutamaa lukuvuotta, joten koulujen tuli turvautua vuorolukuun.
Vuoroluku aiheutti omat ongelmansa, sillä osa oppilaista aloitti koulupäivänsä vasta päivällä, jolloin koulu päättyi vasta illalla. Oulun kansakoulu aloitti kahdessa koulurakennuksessa 189 oppilaalla. Oppivelvollisuuslain kynnyksellä oppilaita oli melkein 1900,
mutta kouluja ainoastaan viisi. Oppilasmäärän lisääntyminen vaikeutti opetuksen järjestämistä ja kasvatti ongelmaoppilaiden määrää. Entistä vähäisemmät tilat lisäsivät keskittymisvaikeutta, sillä oppilailla oli liian paljon muita kuin opetuksellisia virikkeitä ympärillään. Oppilaiden koulunkäynti kuitenkin muuttui säännöllisemmäksi, mitä lähemmäs
oppivelvollisuuslakia tultiin. Merkittävänä tekijänä tässä olivat koulusta saadut kokemukset ja päästötodistuksen merkitys työpaikan saamisessa. Oulussa opettajatilanne oli varsin
hyvä, sillä muuttovoittoisena kaupunkina Oulun oli helppo saada päteviä opettajia. Huolestuttavinta oli miesopettajien vähäinen määrä. Opettajien suhteen Oulu oli hyvässä tilanteessa, sillä muualla opetuksen taso kärsi epäpätevistä opettajista, varsinkin heidän suuren
vaihtuvuutensa takia. Lisäksi oppilaan vanhemmat suhtautuivat kriittisemmin epäpäteviin opettajiin.
Kurinpidollisten keinojen pohjana oli kansakouluasetus, sillä vasta vuonna 1908 Oulun
ohjesäännössä mainittiin opettajien käytettävissä olleet rangaistuskeinot. Kurinpitokeinot
olivat riippuvaisia opettajista, joten käytännössä niitä toteutettiin hyvin eri tavoin. Eroista
huolimatta rangaistusten pohjana käytettiin kansakouluasetusta, joten opettajat toimivat
annettujen lakien ja asetusten perusteella. Kurinpidosta keskusteltiin jatkuvasti, ja varsinkin ruumiillinen kuritus oli erityisen suosittu puheenaihe. Koulu toimi omavaltaisesti,
koska se antoi tarvittaessa ruumiillista kuritusta vastoin vanhempien hyväksyntää. Käydyt
keskustelut johtivat siihen, että ruumiillinen kuritus kiellettiin Oulun kansakouluissa
vuonna 1908 ja valtakunnallisesti vuonna 1914. Kurinpitoa vaikeutti kodin ja koulun
yhteistyö. Opettajia kehotettiin järjestämään erilaisia tilaisuuksia ja niiden avulla voittamaan kotien luottamus, sillä koulun tehtävänä oli tukea vanhempia lastensa kasvatuksessa
kaikin mahdollisin keinoin. Oli hyvin luonnollista, että kodin ja koulun yhteistyö oli kansakoulun alkuvaiheessa etäistä. Uudistukset aiheuttivat ihmisissä ennakkoluuloja, ja luottamuksen voittaminen vei oman aikansa.
Pahantapainen oppilas oli yleensä moniongelmainen lapsi, joka varasti, kävi epäsäännöllisesti koulua ja käyttäytyi huonosti koulun ulkopuolellakin. Nämä ominaisuudet eivät
ilmenneet kaikissa oppilaissa, mutta jonkin niistä perusteella lapsi leimattiin pahantapaiseksi. Lapset kärsivät muun muassa vanhempiensa työttömyydestä, yksinhuoltajuudesta
ja henkilökohtaisista ongelmista, joista yleisin oli liiallinen alkoholinkäyttö. Koulu yksin
oli voimaton tällaisten lasten kanssa, jos vanhempia ei saatu mukaan. Heikkolahjaiset
oppilaat herättivät huomattavasti enemmän keskustelua kuin pahantapaiset pojat. Tosin
heidän toisistaan erottaminen ei ollut helppoa, sillä 1800-luvun lopussa perustettu heikko-
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lahjaisten luokan toiminta loppui, koska se täyttyi pahantapaisista lapsista. Toisaalta
syynä saattoi olla opettajien halu päästä eroon häiriköivistä lapsista. Luokan toiminnan
loppumisesta ehti kulua yli 20 vuotta, kun Oulun apukoulu aloitti vuonna 1920. Opettajan
vastuu apukoulusiirroissa oli ratkaisevin, sillä hän oli siirtoprosessin käynnistäjä. Koska
koulunkäynti oli vapaaehtoista hän tarvitsi vanhempien luvan, ja koululääkärin suostumuksen. Oulun kansakoulussa vanhemmat suostuivat siirtoihin, vaikka muutamat heistä
epäröivätkin. Ennen oppivelvollisuuslakia toteutetut siirrot olivat varsin subjektiivisia,
objektiivisuutta siirtoihin toivat koululääkäri ja kansakouluntarkastaja.
Poikakoti perustettiin koulunkäynnin laiminlyöneitä ja huonoista kotioloista tulleita
lapsia varten. Se oli yksi Oulun kansakoululaitoksen kurinpitokeino, sillä osa oppilaista
toimitettiin sinne. Ympäristön vaihdoksella uskottiin olleen lapsen ”tautia” parantava vaikutus. Pojat olivat olosuhteittensa uhreja eli he joutuivat olemaan paljon yksin. Tämä oli
yleistä sekä hyvin toimeen tulleilla, että varattomilla perheillä. Yksin jääneillä lapsilla oli
suuri riski ajautua huonoon seuraan. Tosin tutkimukseni poikien perheiden taloudellinen
tilanne oli yleensä huono. Tähän vaikuttivat monet eri tekijät, kuten yksinhuoltajuus, työttömyys ja alkoholismi. Muutamassa tapauksessa vaikutti siltä, että lapsen saaminen poikakotiin oli vanhemmille helpotus. Suurin osa lapsista oli monilapsisista perheistä. Perheen lapsimäärä sinänsä ei voinut olla rikollisuutta edistävä tekijä. Se vaikutti välillisesti,
koska monet suurilukuiset perheet olivat taloudellisesti tiukoilla ja lapset joutuivat hyvin
nuorina osallistumaan perheensä elannon hankkimiseen. Poikakotiin toimitettujen poikien
rikkeet olivat varsin lieviä, lähinnä omaisuusrikoksia. Ne saattoivat johtua laiminlyönnistä tai huomion hakemisesta. Kaikki eivät syyllistyneet mihinkään rikkeeseen, vaan heidät toimitettiin poikakotiin kasvatuksen laiminlyömisen takia.
Oppilaista noin 75 % sai poikakodissa vähintään yhden rangaistuksen, joka annettiin
yleensä varastamisesta, karkaamisesta tai sopimattomasta käytöksestä. Karkaaminen saattoi johtua koti-ikävästä, kiusaamisista tai halusta kokeilla henkilökunnan sietokyvyn
rajoja. Asiakirjat eivät mainitse mitä oppilaat varastivat, mutta oletettavasti ruokaa, tupakkaa ja rahaa. Suurin osa pojista selviytyi laitoksen jälkeisestä ajasta vähintään tyydyttävästi. Tämän perusteella voidaan todeta, että laitos ei kuitenkaan predestinoinut poikakodin kasvatteja loppuelämäkseen syrjäytyneiksi. Lähdeaineiston perusteella voidaan olettaa, että työ- ja opiskelupaikka olivat tekijöitä, joiden varaan tulevaisuutta pystyi rakentamaan, ja säännöllisten tulojen ansiosta ei tarvinnut varastaa. Lisäksi oppilaan selviytymiseen vaikuttivat koti ja kaverit, sillä ongelmaiseen ympäristöön palannut sortui helposti
negatiivisiin kiusauksiin.

4 Ongelmaoppilaiden opetus oppivelvollisuuslaista sodan
alkuun vuosina 1921–1939
Tässä luvussa tarkastellaan Oulun kaupungin kansakoululaitosta aikana, jolloin sen toimintaan vaikutti voimakkaasti oppivelvollisuuslaki. Kansakoulun lait ja asetukset määrittelivät
opettajan käytettävissä olleet rangaistuskeinot. Opetusopeissa ei valtakunnallisesti tapahtunut merkittäviä muutoksia. Oppivelvollisuuslaki vilkastutti opettajien tekemiä opintomatkoja, mutta toisaalta lopetti kouluhallituksen tarkastuskäynnit. Opettajien opintomatkat olivat hyödyllisiä, sillä niiden tuliaisiksi saatiin paljon uusia opetuksellisia ja kurinpidollisia
keinoja. Kouluhallituksen tarkastuskäyntien loppumiseen todennäköisesti vaikuttivat kansakoululaitoksen laajeneminen ja luottamus siihen, että kaupunkien omat kansakouluntarkastajat valvoivat kansakoulujen toimintaa.

4.1 Kansakoulun lait ja asetukset
Tutkimusvuosina 1921–1939 ei laeissa ja asetuksissa tapahtunut suuremmin muutoksia.
Ainoastaan oppivelvollisuuslaki vuonna 1921 toi muutoksia tutkimuksen vuosiin 1921–
1939. Kansakouluasetuksen kurinpitokeinot eivät merkittävästi muuttuneet tämänkään
ajanjakson asetuksissa ja laeissa. Opettajien käytettävissä olleet kurinpitokeinot vähenivät
ja heikentyivät. Merkittävin muutos tapahtui, kun koulusta erottaminen menetti merkityksensä oppivelvollisuuslain voimaan astumisen jälkeen.

4.1.1 Oppivelvollisuuslaki 15.4.1921
Oppivelvollisuus toteutettiin Suomessa varsin myöhäisessä vaiheessa, vaikka siitä oli
hyviä kokemuksia eri puolilta maailmaa. Preussissa (Saksassa) se otettiin käyttöön jo vuonna 1736, Itävallassa vuonna 1774, Tanskassa vuonna 1814, Ruotsissa vuonna 1842 ja Norjassa vuonna 1848. Oppivelvollisuudesta tehtiin lakiehdotus jo vuonna 1910, mutta se kaatui tsaari Nikolai II:n vastustukseen. Tilanne muuttui Suomen itsenäistyttyä, jolloin asiasta
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voitiin poliittisesti päättää.526 Oppivelvollisuutta vastustettiin, koska sen pelättiin kasvattavan taloudellisia menoja ja tekevän kansakoulusta pakollisen. Koulunkäyntiin pakottaminen koettiin yleisen oikeustajun vastaiseksi ja sen pelättiin tuovan mukanaan vastenmielisyyttä. Tämän uskottiin heikentävän kansakoulun asemaa ja arvostusta.527 Lasten vanhemmat olivat myös oppivelvollisuuslakia vastaan enemmän kuin uskottiin. Yhtenä syynä
tähän oli tietämättömyys ja toisena se, että vanhemmat pelkäsivät arvostuksensa kasvattajina heikkenevän. Tämä oli pitkälti arvovaltakysymys. Osa vanhemmista piti kansakoulua
tehtaana, joka ei tuntenut yksilöllisyyttä.528 Kaikesta huolimatta oppipakko kuitenkin voitti: oppivelvollisuus astui voimaan 15.4.1921. Oppivelvollisuuslain mukaan suomalaisten
lasten piti suorittaa oppivelvollisuus. Oppivelvollisuus alkoi sinä vuonna, kun lapsi täytti 7
vuotta ja päättyi sen kevätlukukauden lopussa, kun lapsi täytti 13 vuotta.529
Oppivelvollisuuslaki ei suinkaan asettanut kansakouluikäisiä samanarvoiseen asemaan. Maaseudun ja kaupunkien kouluolot poikkesivat huomattavasti toisistaan. Kaupungeissa koulunkäynti oli niin yleistä, että oppivelvollisuuslaki koettiin niissä lähinnä muodolliseksi. Taloudelliset tekijät, varsinkin 1930-luvun alun pulavuodet vaikeuttivat uusien
koulujen perustamista. Oppivelvollisuus toteutuikin täydellisesti vasta toisen maailmansodan jälkeen.530 Eriarvoisuus ei näkynyt pelkästään maaseudun ja kaupungin välillä,
sillä oppivelvollisuus ei koskenut kaikkia kaupunkilaisiakaan. Oppivelvollisuudesta voitiin vapauttaa muun muassa tylsämieliset lapset.531 Tylsämielisenä pidettiin lasta, joka ei
osannut selvästi puhua. Heidän lisäkseen oppivelvollisuudesta voitiin vapauttaa myös heikosti opinnoissaan menestynyt oppilas sekä Suomessa asuneet ulkomaalaisten lapset. Varsinaisesta kansakoulusta voitiin lääkärin lausunnon perusteella vapauttaa oppilas, jolla oli
jokin ruumiinvamma tai muuten heikko terveys. Jos lääkäri ei antanut koulunkäynnistä
vapauttavaa lausuntoa, pystyi koulun johtokunta myöntämään oppilaalle lukukauden kestävän poissaolo-oikeuden. Väliaikaisesti erotettu heikkolahjainen oppilas tuli toimittaa
erityiskouluun, jos tällainen mahdollisuus oli. Pätevän syyn takia sai koulun johtaja vanhempien anomuksesta myöntää enintään kuukauden tai johtokunnan suostumuksella
yhden lukukauden poissaolo-oikeuden.532 Tämä oli varmaankin oiva keino yrittää saada
lapsi luvallisesti auttamaan kodin askareissa.
Oppivelvollisuuslaissa ei suuremmin kiinnitetty huomiota erityisopetukseen, sillä
mitään erityisryhmien opetukseen oleellisesti vaikuttaneita säädöksiä ei laissa esiintynyt.533 Oppivelvollisuuslaki velvoitti kaikkia yli 10 000 asukkaan kaupunkeja järjestämään erityisopetusta.534 Oppivelvollisuuden alkuaikoina erityisopetus oli määrältään varsin vähäistä ja apukouluopetus oli ainoa sen opetusmuodoista. Apukoululaistenkin määrä
oli varsin vähäinen, koska se jäi alle 0,20 % oppivelvollisista. Kokonaisuutena voidaan
todeta, että oppivelvollisuus ei merkinnyt suurtakaan muutosta erityisopetukseen, sillä
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suurin osa vuosina 1921–1939 toimineista apukouluista perustettiin jo ennen oppivelvollisuuslakia.535

4.1.1.1 Oppivelvollisuuskoulun kurinpito
Oppivelvollisuuslaki ei suinkaan poistanut kouluissa esiintyneitä ongelmia, vaan päinvastoin lisäsi niitä, koska tietyn ikäisille lapsille säädettiin oppivelvollisuuspakko. Kansakoulun sallimia kurinpitokeinoja pidettiin tehottomina, koska opettajilta poistettiin oikeus
käyttää ruumiillista kuritusta ja koulusta erottamista ei sallittu enää oppivelvollisuuslain
voimaanastumisen jälkeen.536 Ruumiillisen kurituksen poistamista pidettiin ongelmallisena, sillä sitä ei pystytty korvaamaan millään toisella rangaistuskeinolla. Sen poistaminen
herätti ristiriitaisia ajatuksia, sillä osa oli sitä mieltä, että kansakouluasetuksen sallimat
kurinpitokeinot jo sellaisenaan olivat varsin harvalukuiset. Lisäksi ruumiillisen kurituksen
kieltäminen toteutettiin huonoon aikaan, koska ajan henki oli aikaisempaa rauhattomampi.537 Opiskelurauhan takaamiseksi ruumiillinen kuritus haluttiin säilyttää poikkeustapauksia varten, koska kansakoulu oli muuten voimaton pahantapaisten kanssa. Koululaitos
tekikin asiasta esityksen ruumiillisen kurituksen palauttamiseksi, mutta kouluhallitus ei
hyväksynyt sitä, vaan sen mukaan opettajien oli syytä keskustella vanhempien kanssa kotona annettavasta kurituksesta.538
Oppivelvollisuuslain mukaan opettajalla oli oikeus rangaista oppilasta, joka ei noudattanut koulun laatimia ohjeita ja määräyksiä. Sama koski laiskaa tai huolimatonta oppilasta, joka ei varoituksista huolimatta muuttanut käyttäytymistään.539 Rangaistukset olivat seuraavat:
1) nuhteet luokan läsnäollessa,
2) paikalla seisottaminen,
3) toisista oppilaista erottaminen,
4) nuhteet ja varoitus koko koulun läsnäollessa,
5) aresti.540
Eri puolilta maamme kansakouluja tuli viestejä siitä, miten opettaja kuritti oppilastaan.
Esimerkiksi Helsingissä opettaja pahoinpiteli oppilasta vakavin seurauksin. Lehdistön
mukaan opettajat olivat ajan hengen riivaamia eli he eivät erottaneet kuritettavaa muista
lapsista, tosin myös lasten leikit olivat entistä rajumpia.541 Koulusta erottaminen menetti
merkityksensä, mutta koulun kurinpitokeinojen loputtua, voitiin oppilas tuomioistuimen
määräyksestä toimittaa lastensuojeluviranomaisten huostaan. He huolehtivat siitä, että
erotettu oppilas ei jäänyt ilman kasvatusta ja opetusta.542 Lähdeaineiston perusteella voidaan todeta, että kansakouluasetuksessa opettajien käytettävissä olleet kurinpitokeinot
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määriteltiin aiemmista säädöksistä, sillä piirijakoasetuksen keinot olivat samat kuin
asetuksessakin. Rangaistukset säilyivät muutoin samanlaisina, mutta ruumiillinen kuritus
ja koulusta erottaminen poistettiin niistä.
Täysin samanlaisia kurinpitokeinoja Oulun kansakoululaitoksen ohjesäännössä vuodelta 1924 ja oppivelvollisuuslaissa olivat nuhteet luokan läsnäollessa, oppilaan seisottaminen ja mahdolliset lastensuojeluviranomaisten toimet. Oppivelvollisuuslaissa käytettiin termiä toisista oppilaista erottaminen, mutta Oulussa siitä käytettiin nimeä jälkiistunto. Oulussa ei nuhteita ja varoituksia luokan läsnäollessa mainittu ollenkaan, ja arestin tilalla käytettiin eristysrangaistusta. Luvatta koulusta poissa olevia varten Ouluun
perustettiin ammattiholhoojan toimi, jonka tehtävänä oli huolehtia luvatta poissa olevat
oppivelvolliset kouluun.543 Oppivelvollisuuslaki velvoitti säännölliseen koulunkäyntiin,
joten Oulussakin siihen jouduttiin paneutumaan aikaisempaa huolellisemmin. Oulun kansakoululaitoksen ohjesääntö määritteli rangaistuskeinot oppivelvollisuuslaista hieman
poiketen. Oleellisimmat erot liittyivät rangaistusten nimityksiin, muuten niiden perusajatukset olivat samat.
Helsingin kansakoululaitoksen ohjesääntö vuodelta 1928 laadittiin oppivelvollisuuslain luvallisten rangaistusten pohjalta. Rangaistukset olivat muuten samat kuin laissakin,
mutta oppilaan seisottamisen kohdalla mainittiin rangaistusaika, joka sai olla enintään
puoli tuntia. Toinen poikkeus oli jälki-istuntoajassa, jota opettaja sai määrätä alakansakoulussa puoli tuntia ja yläkansakoulussa tunnin. Pitempiä jälki-istuntoja varten tarvittiin
joko koulun johtokunnan tai tarkastajan lupa. Myös Helsingissä korostettiin lastensuojelulautakunnan roolia, silloin kun koulun keinot olivat riittämättömät.544 Turun kansakoululaitoksen ohjesäännöt vuodelta 1927 muotoiltiin oppivelvollisuuslain pohjalta, mutta
nimitykset poikkesivat niistä. Oleellisimmat erot olivat yksityisissä varoituksissa ja siirtämisessä toisen opettajan luokkaan. Jälki-istunnon määräämisajat olivat samat kuin Helsingissäkin.545 Tampereen ohjesäännössä mainittiin nuhtelu, seisottaminen ja jälki-istunto
kuten laissakin. Laista hieman poiketen ohjesäännössä oli ystävällinen muistus ja varoitus
sekä kotimuistutus. Jos oppilas ei näillä keinoilla ollut ojennettavissa, voitiin hänet toimittaa lastensuojeluviranomaisten hoitoon.546 Oulussa toimittiin samalla tavalla kuin Helsingissä, Tampereella ja Turussakin. Oppivelvollisuuslain jälkeen tehdyissä ohjesäännöissä kurinpitokeinot lieventyivät ja vähenivät.
Kansakoulua koskevia lakeja ja asetuksia annettiin useita oppivelvollisuuslain voimaan astumisen jälkeen, mutta seuraava kurinpitoa koskeva järjestysmuotoasetus uusittiin
vasta 4.6.1931. Sen mukaan oppilaan tuli noudattaa koulun järjestyssääntöjä sekä käyttäytyä esimerkillisesti niin koulussa kuin vapaa-aikanakin. Jos oppilas ei toiminut koulun
sääntöjen mukaisesti, oli huolimaton tai laiska, olivat koulun rangaistuskeinot seuraavat:
1. nuhteet,
2. omalla paikalla seisottaminen,
3. luokasta poistaminen,
4. kotimuistutus,
5. jälki-istunto (enintään kaksi tuntia kerralla,)
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6. johtokunta sai erottaa oppilaan enintään kolmeksi kuukaudeksi, jos hän ei ollut
oppivelvollinen. Erottaminen tuli kyseeseen, jos oppilas ei ollut ojennettavissa
koulun ja kodin kurinpitokeinoin.547
Edellisen perusteella voidaan todeta, että kurinpidossa oli oppivelvollisuuslakiin verrattuna tapahtunut muutamia muutoksia. Merkittävin niistä oli kodin ja vanhempien kasvatusvastuun korostaminen, joka näkyi kotimuistutuksena. Nuhteet säilyivät ennallaan,
mutta toisista oppilaista erottamisen tilalle tuli luokasta poistaminen. Nuhteet ja varoitus
koko luokan läsnäollessa poistettiin kokonaan, ja sen tilalle tuli jo aikaisemmin mainittu
kotimuistutus. Samoin kävi arestin, joka korvattiin jälki-istunnolla. Itse rangaistuksissa ei
tapahtunut muutoksia, vain niiden nimet muuttuivat.
Järjestysmuotoasetus sisälsi seuraavat tarkennukset kansakoulun kurinpitokeinoihin.
Nuhteita antaessaan opettaja ei saanut nimitellä ja sillä tavoin loukata oppilasta, joten esimerkiksi ”idiootti, yhtä kelvoton kuin isäsi” eivät olleet kouluhallituksen hyväksymiä
nimityksiä. Omalla paikalla seisottamisen tuli tapahtua oppilaan oman pulpetin vieressä,
ei nurkassa. Tästä oli se etu, että lapsi saattoi seurata opetusta ja opettajan oli helpompi
valvoa häntä.548 Luokasta poistettu oppilas voitiin käskeä luokan ulkopuolelle, mutta ei
esimerkiksi rappusille kylmään. Jos oppilas ei suostunut lähtemään suosiolla, sai opettaja
turvautua tarvittaviin voimakeinoihin. Kuitenkaan hän ei saanut lyödä eikä tuottaa ruumiillista kipua, mikäli se voitiin välttää. Kotimuistutus oli merkittävä siihen varattuun kirjaan ylös, ja vanhemmat eivät voineet kieltäytyä sen vastaanottamisesta, koska muuten
asia ilmoitettiin syyttäjälle. Jälki-istunto tuli järjestää koulupäivän päätyttyä, ja opettajan
oli valvottava sen suorittamista koko rangaistuksen ajan. Tänä aikana lapsi ei saanut tehdä
mitään, ja kerralla arestilaisia oli hyvä olla ainoastaan 1–2. Heillä ei ollut mahdollisuutta
keskusteluun.549 Tarkennusten perusteella voidaan olettaa, että opettajat eivät aivan kirjaimellisesti noudattaneet voimassa olevia lakeja ja asetuksia tai sitten niissä esiintyi
tulkintaeroja.
Kurinpidosta oli syytä keskustella, sillä huonoa kuria pidettiin syynä oppilaiden heikkoon opintomenestykseen. Opettajien välillä oli tässä suhteessa todettu eroavaisuuksia,
koska järjestysmuotoasetuksessa (4.6.1931) annettiin opettajille yhtenäiset ohjeet työrauhan säilymiseksi. Työrauhasta oli ensisijaisesti vastuussa opettaja, jonka oli sen takaamiseksi otettava huomioon seuraavat asiat:
1. Opettajan tuli olla ohjeissaan täsmällinen ja johdonmukainen. Hänen oli annettava
käskyjä ja kieltoja vähän, koska niiden runsas käyttäminen altisti oppilaat
valehtelulle. Käskyjä ja kieltoja ei saanut antaa hetken mielijohteesta, vaan niitä oli
etukäteen harkittava ja niiden toteuttamista oli valvottava.
2. Opettajan oli ohjeissaan pyrittävä tilanteenmukaisuuteen. Käytännössä tämä
tarkoitti sitä, että hänen oli varmistettava, että lapsi ymmärsi annetut määräykset.
Yksi tilanteeseen sopiva sana tai ele oli tehokkaampi keino kuin useat tilanteeseen
sopimattomat menetelmät. Ymmärrettävä ele tai huumorin pilke paransivat
määräyksen tehoa entisestään.
547. Asetus kansakoulujen järjestysmuodoista 4.6.1931. Suomen Asetuskokoelma 190–193/1931,
Salmela 1933, 90.
548. Asetus kansakoulujen järjestysmuodoista 4.6.1931. Suomen Asetuskokoelma 190–193/1931,
Salmela 1933, 95–96.
549. Asetus kansakoulujen järjestysmuodoista 4.6.1931. Suomen Asetuskokoelma 190–193/1931,
Salmela 1933, 96–97.
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3. Kuri edellytti oikeudenmukaisuutta ja luottamusta oppilaisiin. Opettajan oli
suhtauduttava myönteisesti oppilaaseen, joka hitaalla työskentelyllään aiheutti
häiriötä. Lapsen oli annettava suorittaa työnsä loppuun, vaikka toiset siirtyivät
toisiin tehtäviin. Tällä tavoin opettaja arvosti kaikkien työskentelyä.550
Valtakunnallisesti opettajat käyttivät myös sellaisia rangaistuksia, joita ei mainittu asetuksissa. Näitä he sovelsivat aina tilanteen vaatimalla tavalla ja käyttivät rikettä apuna
rangaistusta määrätessään. Tällaisia keinoja olivat muun muassa seuraavat: epäkohtelias
oppilas määrättiin opettelemaan koulun järjestyssäännöt ulkoa, huonosti järjestäjän tehtävät hoitanut oppilas sai jatkaa toisenkin vuoron, pulpetin kannen kolisuttaja sai kolisuttaa
sitä välitunnin ajan ja lumipallon heittäjät laitettiin heittelemään palloja tietyn ajan määrättyyn kohteeseen. Rangaistusten tuli olla asiallisia, ja esimerkiksi oppilaan seisottaminen yhdellä jalalla tai kädet vaakasuorassa sivulla oli kielletty. Opettajilla ja johtokunnilla
oli rankaisuoikeus, ei velvollisuus. Jos he olivat sitä mieltä, että tietyllä kurinpalautuksella
ei saavutettu kasvatuksellista hyötyä vaan vahinkoa, sitä ei saanut käyttää. Rangaistuksia
annettaessa oli muistettava toimia lapsen parhaaksi ja muistettava yksilöllisyys, koska eri
rangaistukset tehosivat eri lapsiin eri tavalla.551

4.1.1.2 Oppivelvollisuuden valvonta
Oppilaiden luvattomiin poissaoloihin tuli puuttua entistä tiukemmin, sillä oppivelvollisuuslaki velvoitti 7–13-vuotiaat suomalaisten lapset suorittamaan oppivelvollisuutensa.
Käytännössä tämä toteutettiin lain vaatimalla oppivelvollisten lasten luettelolla. Kansakoulun johtokunnan tuli huolehtia siitä, että oppivelvollisuus täytettiin lain vaatimalla tavalla.552 Maamme vanhempien vastuu lapsistaan näkyi tässäkin, sillä heillä oli velvollisuus
ilmoittaa lapsensa poissaolosta mahdollisimman pian, viimeistään kolmen päivän kuluttua.
Jos näin ei käynyt, vaan lapsi oli koulusta pois vielä neljäntenä päivänä ilman ilmoitusta,
tuli opettajan tai hänen valtuuttamansa henkilön käydä oppilaan kotona. Kotikäynnin tarkoitus oli tiedustella poissaolon syytä, ja ilman syytä poissa olevaa oli kehotettava palaamaan kouluun. Jos oppilas ei kotikäynnistä huolimatta palannut kouluun, tuli johtokunnan
jäsenen tehdä kotikäynti. Jos tämäkään ei tuottanut toivottua tulosta, tuli johtokunnan antaa
vanhemmille joko suullinen tai kirjallinen kehotus. Asia jäi tähän, jos oppilas saapui kouluun; muussa tapauksessa asiasta ilmoitettiin nimismiehelle syytteen nostamista varten.553
Syytteen saaneille vanhemmille määrättiin ensimmäisestä laiminlyönnistä 200 mk:n
sakko. Jos laiminlyönti jatkui, voitiin vanhemmat tuomita enintään 500 mk:n sakkoon.
Jos he eivät vieläkään toimittaneet lastansa kouluun, oli viimeisenä keinona lapsen määrääminen lastensuojeluviranomaisten huostaan otettavaksi.554 Ennen kasvatuslaitokseen
550. Asetus kansakoulujen järjestysmuodoista 4.6.1931. Suomen Asetuskokoelma 190–193/1931,
Koskenniemi 1944, 138–141.
551. Salmela 1933, 86–87, 91.
552. Laki oppivelvollisuudesta § 14, 15. Suomen Asetuskokoelma 101/1921, kts. myös Laurila
1926, 36.
553. Salmela 1940, 143–144.
554. Laki oppivelvollisuudesta § 16. Suomen Asetuskokoelma 101/1921, kts. myös Laurila 1926,
37.
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siirtämistä, oli oppilas toimitettava toiseen kouluun, koska ympäristönvaihdoksella uskottiin olleen positiivinen vaikutus. Jos tämäkään ei auttanut, oli oppilas toimitettava joko
kasvatuslaitokseen tai kasvatuskotiin.555 Valtion ylläpitämiin kasvatuslaitoksiin otettiin
lapsia, jotka olivat täyttäneet 7, mutta eivät 16 vuotta.556
Oulun kansakoululaitoksen ohjesäännöissä vuonna 1924 ja 1928 mainittiin ammattiholhooja, jonka tehtävänä oli huolehtia luvatta poissa olevat oppivelvolliset takaisin kouluun.557 Tampereella toimittiin myös oppivelvollisuuslain edellyttämällä tavalla, sillä
siellä perustettiin vuonna 1926 koulunkäynninvalvojan toimi. Hänen tehtävänään oli
oppivelvollisten luettelointi ja heidän koulunkäyntiaktiivisuutensa seuraaminen.558
Turussa toimittiin samoin kuin Oulussa ja Tampereella, sillä siellä perustettiin oppivelvollisten koulunkäynninvalvojan toimi. Hänen tehtävänään oli pitää luetteloa oppivelvollisista ja tehdä tarpeen tullen kotikäyntejä poissaolojen selvittämiseksi.559 Myös Helsingin
kansakoululaitoksessa perustettiin vuonna 1929 erityinen toimisto oppivelvollisten luetteloinnin hoitajille, ja heille palkattiin myöhemmässä vaiheessa avuksi kodissakävijät.560

4.1.1.3 Kodin ja koulun yhteistyö
Kodin ja koulun yhteistyöstä puhui jo Cygnaeus, joka toivoi kotien ja koulujen tekevän tiivistä yhteistyötä. Hänen toivomuksenaan oli luottamukselliset suhteet.561 Kodin ja koulun
yhteistyöhön kiinnitettiin huomiota jo kansakoulun alkuvaiheessa, kunnes asia otettiin
uudelleen esille vuosina 1908 ja 1914 pidetyissä yleisissä kansakoulukokouksissa. Kansakouluntarkastajat tekivät ehdotuksia siitä, miten yhteistyötä piti parantaa ja toimittivat
ehdotukset kouluhallitukselle. Tämän aloitteen johdosta kouluhallitus kehottikin kansakouluja tekemään parhaansa yhteistyön lähentämiseksi. Osoituksena tästä oli kouluhallituksen 13.12.1921 lähettämä kiertokirje, jossa todettiin, että paras mahdollinen oppimistulos saavutettiin pitkäjänteisellä yhteistyöllä. Vanhempien tuli saada tietoa kasvatuksen merkityksestä, esimerkiksi vanhempainkokouksissa, jotta he oppisivat arvostamaan kodin ja
koulun yhteistyön tarpeellisuutta.562 Opettajien oli syytä korostaa vanhempien merkitystä,
sillä koulu yksin ei pystynyt kasvattamaan oppilaistaan menestyviä yksilöitä, vaan he tarvitsivat siihen kotien tuen. Huonot välit olivat vahingolliset lapselle, joten vanhempien tuli
kasvattaa lapsensa arvostamaan koulua ja käyttäytymään siellä asiallisesti.563 Jyrki Männistön (1994) mukaan lehdistö oli asiasta samaa mieltä, sillä se uskoi vanhempien vaikutuksen olevan opettajia suuremman. Vanhempien merkitys kasvatuksessa heikentyi 1920ja 1930-luvuilla yhteiskunnallisen tilanteen ja kansainvälisten taloudellisten suhdanteiden
myötä. Isä ei enää ollut ainoa, joka kävi kodin ulkopuolella töissä. Lasten kasvatusvastuu
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siirtyi entistä enemmän kouluille, koska vanhemmilla oli aikaisempaa vähemmän aikaa
lapsilleen.564
Kansakoulun tuli tehdä periksi antamatta työtä lasten hyväksi ja hankkia siten vanhempien kunnioitus ja luottamus. Suurin vastuu tässä asiassa oli opettajilla, joiden tuli omalla
käytöksellään osoittaa työskentelevänsä aidosti lasten hyväksi. Opettajan tuli olla ajan
tasalla ja tietoinen koulun ympäristössä tapahtuvista asioista.565 Hänen tuli tehdä kotikäyntejä muulloinkin, kuin ongelmien ilmettyä. Vanhempia piti kutsua koululle keskustelemaan lastensa koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Yhteistyön parantamiseksi piti järjestää erilaisia juhlia, joiden pääpaino tuli olla vanhemmissa. Juhlien lisäksi tuli järjestää
vanhempainkokouksia, joissa piti keskustella, seurustella ja pitää aiheeseen sopivia esitelmiä. Koulu saattoi järjestää kodinpäivät, joiden päähuomio tuli kiinnittää koteihin. Niiden
lisäksi koulun tuli järjestää äitien-, isien- ja vanhempainpäiviä.566 Yhteistyön onnistuminen edellytti molemminpuolista luottamusta, arvostusta ja yhteisymmärrystä. Koululla ja
kodilla tuli olla yhteinen päämäärä: lasten kasvatus ja opetus. Kodit oli saatava uskomaan
se tosiasia, että opettajat toimivat vanhempien sijaisina koulussa.567 Tässä ei kuitenkaan
onnistuttu, mikä johtui todennäköisesti kansakouluun liittyneistä väärinkäsityksistä ja
ennakkoasenteista.

4.2 Pedagogiset virtaukset
Suomen kansakoulun opetuksellisista opeista kilvoittelivat vuosikymmenien ajan vanha ja
uusi koulu. Vanhan koulun näkyvin suuntaus Suomessa oli herbartilaisuus.568 Suomessa oli
jo 1910-luvulla esillä uuden koulun eli reformipedagogiikan ajatuksia, joita monet opettajat
kokeilivat käytännössä 1920- ja 1930-luvuilla.569 Uuden koulun nimitykset olivat moninaiset, sillä sitä kutsuttiin muun muassa elämänkouluksi, elämyskouluksi ja jopa elämyspedagogiikaksi.570 Uusi koulu nosti esille muun muassa isänmaallisuuden ja sosiaalisuuden vaatimuksia. Lisäksi painotettiin liikunnan ja ympäristön merkitystä sekä koululuokan
omalaatuista pienoisyhteiskuntaa.571 Uudessa koulussa opetuksen painopiste oli aktiivisessa oppilaassa, joka sai toimia luontonsa mukaisesti. Opettajan oli muistettava yksilöllisyys
ja yhteiskunnan vaatimukset. Hänen oli opetuksessaan korostettava koulun ulkopuolisen
elämän tarpeita.572 Uutta koulua pidettiin työ- ja yhteisökouluna, joka pyrki hyödyntämään
oppilaan omia voimavaroja. Opiskelun tuli olla elämänläheistä, ja oppilaan piti saada työskennellä itsenäisesti. Oppilas sai esimerkiksi asettaa oman tavoitteensa, etsiä siihen tarvittavat välineet ja suunnitella tehtävänsä toteutuksen itse. Uudessa koulussa tiedon tuli olla
hyödyllistä, itse etsittyä tietoa. Kaikessa toiminnassa korostettiin omatoimisuutta, mikä oli
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yhteistä reformipedagogiikalle myös Englannissa, Saksassa, Amerikassa ja Ruotsissa.
Tämä perustui sieluopilliseen havaintoon, jonka mukaan toiminnallisuus on lapsen luonteen mukaista.573
Oulun kansakouluntarkastaja Aarne Saarensivu piti 1930-luvulla esitelmän uusista
koulumuodoista Skandinaviassa. Hänen mukaansa uusissa kouluissa työskenneltiin
vapaammin ja omatoimisemmin, ilman samanlaista pakkoa kuin vanhassa koulussa. Kööpenhaminassa vapaissa luokissa oli vähemmän oppilaita, jolloin yksilölliseen opetukseen
jäi enemmän aikaa. Oppilaat saivat opiskella omien kykyjensä mukaisesti omaan tahtiinsa.574 Opettaja Väinö Verronen oli tarkastajien piirikokouksessa vuonna 1938 sitä
mieltä, että uusi koulu kehitti oppilaan itsenäistä ajattelua, koska hän sai työskennellä
omatoimisesti. Opetuksen lähtökohtana oli oppilasaloitteisuus eikä opettaja-aloitteisuus.575
Koulumaailmassamme käytetyt opetusopit ovat herättäneet aina keskustelua siitä, että
uusina pidetyt kasvatusopit eivät olekaan uusia. Näin oli myös 1930-luvulla, kun esiin
nousivat uuden koulun aatteet. Tuntemattoman opettajan mielestä nämä ajatukset ja ideat
eivät olleet uusia. Hänen mielestään maassamme oli jo 1870-luvulla ns. vapaita kouluja.
Hän myönsi, että ne tuskin olivat aivan samanlaisia, sillä yhteiskunnan muutokset näkyivät myös koulussamme. Kirjoittaja tuli vuonna 1875 Kangasalan kansakouluun opettajaksi. Siellä ei ollut minkäänlaista lukujärjestystä, joten oppilaat saivat opiskella mitä
halusivat. Samalla tunnilla osa oppilaista luki, osa laski jne.576 Toinen opettaja kirjoitti
samoihin aikoihin uuden koulun ajatuksista. Hänen mielestään jo suuret kasvattajat painottivat lapsen aktiivisuutta. Sokrates, joka oli heuristisen eli itseneuvovan opetuksen isä
kehotti ohjaamaan lapsia itsenäiseen ajatteluun. Rousseaun mukaan opettaja oli ohjaaja ja
oppilaan oli itse keksittävä tekemistä.577

4.3 Oulun kansakoulunopettajien opintomatkat
Oppivelvollisuuslaki lisäsi entisestään muihin maamme kansakouluihin suuntautuneita
tutustumismatkoja. Helsingin kansakoululaitosta arvostettiin, joten siellä vierailtiin mielellään. Helsingissä toimi monia merkittäviä kasvatusalan asiantuntijoita. Helsingin ensimmäinen kansakouluntarkastaja Z.J. Cleve oli 1880-luvulla kasvatus- ja opetusopin professori, ja moni Helsingin kansakoululaitoksessa opettanut oli mukana valtakunnallisissa koulualan komiteoissa.578 Ensimmäinen oppivelvollisuuslain aikana tehty opintomatka suoritettiin 16.10.–28.10.1921 Helsinkiin. Siellä oppilaiden kurinpitoa tehostettiin luottotehtävillä, joten luokissa toimivat ovi- ja soittojärjestäjät. Heidän tehtävänään oli huolehtia
luokan siisteydestä ja valvoa toisten oppilaiden tekemisiä. Oppilaiden käyttäytymistä
paransivat asialliset tilat ja muun muassa Cygnaeus-luokka, joka normaalista luokasta
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poikkeavana tilana rauhoitti oppilaiden työskentelyä. Tästä vierailusta ehti kulua hieman
yli kaksi viikkoa, kun jo seuraava opettaja tutustui Helsingin kansakouluihin.
Yhdessä Helsingin kansakouluista kurinpito hoidettiin oppilaiden ”myötähallinnan”
avulla. Oppilaat saivat valita keskuudestaan presidentin ja neljä ministeriä. Ministerit olivat seuraavat: järjestys-, läksy-, kirja- ja pesuministeri. Jokaisella heistä oli ennakkoon
määrätty tehtävä. Järjestysministerillä oli oikeus huomauttaa oppilaita huonosta käytöksestä, ja jos tämä ei tehonnut, ilmoitti hän tapahtuneesta opettajalle. Läksyministeri huolehti kotitehtävistä, kirjaministeri oppikirjojen kunnosta ja pesuministeri oppilaiden puhtaudesta ja vaatetuksesta. Jokainen ministeri käytti merkintävihkoa, johon tuli viiva, jos
tehtävät laiminlyötiin. Viidestä viivasta seurasi rangaistus, johon liittyvistä asioista keskusteltiin lauantaipäivän viimeisellä tunnilla. Siinä vaiheessa luokan toimintaan osallistui
myös presidentti, joka toimi kokouksen puheenjohtajana yhden ministerin ollessa sihteerinä. Yleisin oppilaille määrätty rangaistus oli jälki-istunto.579 Todennäköisesti oppilaille
annetut luottotehtävät oli hyviä, sillä he oppivat tällä tavoin kontrolloimaan toisten
tekemisten myötä omaakin käyttäytymistään. Toisaalta vaarana oli pennalismi. Tehtävien
huonona puolena oli se, että joku oppilas saattoi käyttää asemaansa väärin ja laittaa vihkoonsa turhia merkintöjä.
Kolmannen opintomatkan suoritti opettaja Hanna Mäki 15.1.–24.1.1923 Helsingin ja
Turun kansakouluihin. Vaikka herbart-zilleriläinen metodi oli pinnalla Suomessa, niin
Helsingissä ja Turussa sitä käytettiin harvemmin varsinkin vanhempien opettajien keskuudessa. Monet heistä järjestivät opetuksensa vapaan metodin mukaan, mikä johtui
todennäköisesti siitä, että heidän oli vaikea muuttaa työskentelytottumuksiaan. Helsingin
kansakouluissa kiinnitettiin erityistä huomiota oppilaiden käyttäytymiseen.580 Opettaja
Paavo Rissanen tutustui loppuvuodesta 1928 kahden viikon ajan Helsingin, Turun ja
Jyväskylän kansakouluihin. Kaikkien kaupunkien kouluissa oppilaiden käyttäytyminen
oli moitteetonta, mikä opettajien mukaan johtui pitkälti tilavista, uudenaikaisista ja viihtyisistä koulurakennuksista. Monessa koulussa opettajat käyttivät "kehittämällä esittävää” opetusta, jonka perusajatus oli omatoiminen työskentely. Huolellisesti suunniteltu
oppitunti tuotti hyviä oppimistuloksia, vaikka opetusmenetelmät eivät olleet ajanmukaiset.581
Vuonna 1938 opettajat tutustuivat Hämeenlinnan harjoituskouluun ja Helsingin Aleksis Kiven kouluun. Hämeenlinnassa opetus oli havainnollista, ja monipuolista ja siinä painotettiin käytännön elämän taitoja. Opetus eteni oppilaiden kokemusten pohjalta, ja sitä
tehostettiin taululle piirretyillä kuvilla, jolloin oppimisessa hyödynnettiin sekä näköä että
kuuloa. Luokissa oli enintään 20 oppilasta, ja oppituntien puolivälissä pidettiin noin kolmen minuutin tauko. Aleksis Kiven koulussa toimi ns. vapaa luokka, jonka opetusta ei
sidottu koulun yhteiseen lukujärjestykseen. Sen oppilaille ei annettu kotitehtäviä, ja he
saivat liikkua sekä keskustella oppitunneilla keskenään. Opetus järjestettiin pääsääntöisesti ryhmä- ja yksilöopetuksena. Ylempien luokkien oppilaat tekivät erilaisia tutkimuksia, joihin he etsivät tiedot kirjoista. He valmistivat omatoimisesti jopa työkirjoja, mikä

579. Oulun kk:n opettajien matkakertomuksia 1905–1952, 12.11.1921. OKA.
580. Oulun kk:n opettajien opintomatkakertomuksia 1905–1952, 15.1.–24.1.1923. OKA.
581. Oulun kk:n johtok. ptk. 5.12.1928 § 168. OKA.
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oli osoitus parantuneesta motivaatiosta.582 Lähdeaineiston perusteella voidaan todeta, että
käyntien kohteina olleilla kouluilla oli enimmäkseen samanlaiset opetusmenetelmät kuin
Oulussakin, mikä vahvistaa entisestään Suomen kansakoulujen yhtenäistä kuvaa.

4.4 Kansakoulurakennukset
Oppivelvollisuuslain alkuvuosina Oulun kaupungissa toimi viisi kansakoulua: Aleksanterintorin, Heinätorin, Kirkkotorin, Kajaanintullin ja Tuiran kansakoulut. Kaupungin taloudelliset vaikeudet hidastuttivat uusien kansakoulujen rakentamista.583 Tilanne oli samanlainen myös Helsingissä, sillä sodan jälkeen muun muassa rakennusmateriaaleista oli puutetta.584 Maamme talouselämä oli vuodesta 1918 alkaen vaikeuksissa inflaation vuoksi.
Suomessa oli säännöstelytalous, joka poistettiin vuonna 1921, kun vienti parani.585 Oulussa käytössä olleet kansakoulurakennukset olivat huonokuntoisia, ja ne oli Tuiran kansakoulua lukuun ottamatta rakennettu 1800-luvulla. Vuonna 1911 valmistunut Tuiran kansakoulun lisärakennus oli uudenaikaisin. Se oli ainoa koulukäyttöön soveltuva rakennus, jonka
luokat olivat valoisia ja käytävät tilavia. Näillä suurimmaksi osaksi erittäin epäkäytännöllisillä tiloilla Oulun kansakoulun piti tulla toimeen aina 1930-luvulle saakka.586
Kouluhallitus määräsi 6.2.1930 Oulun kaupungille uhkasakon huonokuntoisista koulurakennuksista. Todennäköisesti kouluhallituksen määräämä uhkasakko vaikutti siihen,
että Oulun koulurakennuksia ryhdyttiin 1930-luvulla kunnostamaan. Suurin remontti tehtiin Tuiran kansakoulussa, jota laajennettiin ja peruskorjattiin. Muiden kansakoulujen korjaukset rajoittuivat lähinnä maalaamiseen, jolla haluttiin kohentaa kansakoulujen ulkonäköä. Näin koulut saatiin päällepäin näyttämään viihtyisämmiltä kuin ne todellisuudessa
olivat.587 Epäviihtyisät tilat ja tilanahtaus eivät olleet pelkästään Oulun ongelma, sillä
samanlaisia puutteita oli useimmissa Suomen kansakouluissa. Oppilaat käyttivät tilannetta hyväkseen, piirtelivät pulpetin kansiin ja varastelivat toisten tavaroita. Nämä olivat
valtakunnallisia ongelmia.588 Todennäköisesti Oulussa suoritetun pintaremontin uskottiin
myös parantavan oppilaiden koulumotivaatiota, kun koulujen ulkoasu muuttui pirteämmäksi.

582. Oulun kk:n opettajien opintomatkakertomuksia 1905–1952, 29.3.–2.4.1938, 4.4.–9.4.1938,
21.4.–6.5.1938. OKA.
583. Kertomus Oulun kaupungin kk:n toiminnasta lkv. 1923–1924. OKA.
584. Somerkivi 1977, 332.
585. Hautala 1982, 84.9
586. Hautala 1982, 337.
587. Oulun kk:n johtok. ptk. 6.2.1930 § 39. OKA.
588. Oulun kansakouluntarkastajan vsk:t 1905–1924 lkv, 1923–1924. OKA.
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Oulun kaupungin kansakoululaitos otti huomattavan edistysaskeleen 1935, jolloin valmistui Keskuskansakoulu Saaristonkatu 22:een.589 Keskuskansakoulu tunnetaan nykyään
keskustan terveysasemana. Keskuskansakoulun uskottiin helpottavan kansakoulujen tilanahtautta, mutta niin ei tapahtunut, sillä kaupungin asukasmäärän kasvu 1930-luvun loppupuolella lisäsi myös kansakoulun oppilasmäärää. Uudesta koulurakennuksesta huolimatta kouluissa turvauduttiin vuorolukuun.590 Oulusta kehittyi huomattava teollisuuskaupunki, ja teollisuus toi kaupunkiin uutta työvoimaa, varsinkin vuoden 1937 jälkeen.
Lisäksi Oulun väkiluku kasvoi alueliitoksella, sillä Oulun kaupunkiin liitettiin Koskela,
Pyykösjärvi ja Hintta.591

4.5 Oppilaat
Maamme kansakouluissa vuoden 1921 oppivelvollisuuslaki lisäsi huomattavasti oppilasmäärää.592 Oulussa näin ei kuitenkaan käynyt, sillä oppilasmäärä oli ennestään korkea.
Oppilasmäärän suuruuteen vaikuttivat monet kaupungissa tapahtuneet muutokset, esimerkiksi vuonna 1911 toteutettu esikaupunkiliitos, jossa Alalaanila liitettiin Oulun kaupunkiin.
Lisäksi oululaiset kävivät kansakoulua varsin tunnollisesti.593 Kansakouluntarkastaja Lahtinen totesi, että ennen oppivelvollisuuslakia Oulun kansakoulun oppilasmäärä kasvoi suhteellisesti enemmän kuin asukasluku.594 Oppivelvollisuuden alkuaikoina kansakoulussa
oli noin 1900 oppilasta, mikä oli sama määrä kuin ennen oppivelvollisuuttakin. Kansakoulu
aloitti työväestön kouluna, ja edelleenkin sen 1900 oppilaasta 1300 oppilasta oli työväestön
perheistä.595 Monet työläislapset lopettivat koulunkäyntinsä, kun he saivat työpaikan. Vastaavasti oppikouluun siirtyminen vähensi kansakoulun oppilasmäärää.596
Oulun kansakoululaitoksen oppilasluku kasvoi 1920-luvulla vain vähän ja kääntyi
välillä jopa laskuun. Näin tapahtui lukuvuoden 1924 alusta lukuvuoden 1928 alkuun
saakka, jolloin oppilaskato oli noin 400 lasta. Vähiten oppilaita oli lukuvuoden 1928
alussa, noin 1500.597 Vähenemisen syynä olivat sotavuodet 1916–1918, jolloin lasten
syntyvyys oli pienempi kuin muina vuosina. Se näkyi Oulun kansakoulun oppilasmäärissä
varsinkin vuosina 1924–1926, jolloin sotavuosina syntyneet saavuttivat kansakouluiän.
Oppilaskatoa selittää alhaisen syntyvyyden lisäksi oppilaiden siirtyminen oppikouluun.598
Lukuvuoden 1929 alusta oppilasluku kääntyi nousuun, ja lukuvuoden 1930 alussa oppilaita oli noin 1800 eli noin 300 enemmän kuin kaksi vuotta aikaisemmin.599 Oulun oppi589.
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Oulun opettajayhdistyksen 50-vuotiskertomus 1916–1965, 10. OKA.
Hautala 1982, 340.
Huttunen 1986, 20–21, Tervonen 1999, 228–229.
Halila III 1949, 69.
Aakkosista alettiin 1949, 23. kts. Tervonen 1999, 226–227.
Lahtinen. Kaleva 28.5.1949.
Oulun kansakouluntarkastajan vsk:t 1905–1924, lkv. 1922–1923. OKA.
Kertomus Oulun kaupungin kk:n toiminnasta lkv. 1923–1924. OKA.
Kertomus Oulun kaupungin kk:n toiminnasta lkv. 1924–1925, 1925–1926, 1926–1927, 1927–
1928. OKA.
598. Hautala 1982, 332.
599. Kertomus Oulun kaupungin kk:n toiminnasta lkv. 1928–1929, 1929–1930. OKA.
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lasluvun väheneminen oli valtakunnallinen ilmiö, sillä vuosina 1924–1927 maamme kansakoulujen oppilasmäärä väheni jatkuvasti. Lukuvuonna 1927–1928 siinä tapahtui hieman
kasvua edelliseen lukuvuoteen verrattuna.600
Oulun kaupungin asukasluku kasvoi 1920-luvun loppupuolelta alkaen. Sahateollisuuden lamasta ja kotimarkkinateollisuuden vaikeuksista huolimatta Oulua nopeammin kasvavia kaupunkeja olivat vain Helsinki, Turku ja Viipuri.601 Kuitenkin Oulun kansakouluihin ilmoittautui lukuvuonna 1931 vähemmän oppilaita kuin aikaisemmin. Tarkastaja Saarensivun mielestä merkittävin syy oli se, että Oulussa oli aikaisemmin enemmän tilapäisesti työskennelleitä ihmisiä. Työpaikat vähentyivät sahojen lopettamisten takia, joten
ihmisiä muutti työn perässä muualle. Toinen syy oli koulunkäynnin aloittamisikä, sillä
enää ei kouluun saanut ottaa oppilasta, joka ei koulun aloittamisvuonna täyttänyt 7 vuotta.
Oulussa vähentyminen ei näkynyt kaikissa kaupunginosissa, sillä Tuiran oppilasmäärä
kasvoi jatkuvasti. Saarensivu oletti tämän johtuvan keskustan helpommasta asuntotilanteesta.602 Oulun kansakoulussa oli vuonna 1936 toista sataa lasta vähemmän kuin muutama vuosi aikaisemmin. Tähän oli syynä yleismaailmallinen talouskriisi, joka vaikutti
myös Oulun asukasmäärään.603 Suurin kasvu asukasmäärässä 1930-luvulla tapahtui vuoden 1938 alussa, jolloin Oulun kaupunkiin liitettiin Koskelankylän, Laanilan, Hintan ja
Pyykösen-Järvenkorven alueet. Tämän alueliitoksen johdosta Oulun asukasluku lisääntyi
noin 2500 ihmisellä.604

4.6 Opettajat
Oppivelvollisuuslaki lisäsi kansakoulunopettajien tarvetta, sillä vuosina 1921–1924 opettajakunta kasvoi 28 %, mutta siitä huolimatta maassamme esiintyi opettajapula. Vuosikymmenen lopussa kasvu oli hieman vähäisempää, mutta kuitenkin keskimäärin neljä prosenttia vuodessa, kun se aikaisemmin oli noin seitsemän prosenttia vuodessa.605 Halilan
mukaan opettajapulaan vaikutti myös huono palkka.606 Huonon palkan takia opettajakunta
naisistui, sillä vuonna 1921 kansakoulunopettajista 58 % oli naisia, mutta vuonna 1931 jo
yli 72 %. Oulun kansakoululaitoksessa maksettiin samaa palkkaa kuin muuallakin. Opettajia pidettiin kutsumustyöläisinä, joten kansalaisten mielestä palkka ei ollut tärkeä asia.607
1920-luvun loppupuolella Suomen kansakoulujen opettajat tulivat suurimmaksi osaksi
pientilallisten perheistä, joiden lapsia seminaarien opiskelijoista oli melkein puolet
(48,7 %). Loput seminaarilaisista olivat torppariperheistä, pienliikkeen harjoittajien, käsityöläisten ja palvelusmiesten lapsia.608
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Itseään vanhanaikaisena pitänyt opettaja kirjoitti 1920-luvun loppupuolella ajatuksiaan
koulumaailmasta. Hänen mukaansa 1900-luvun ensimmäiset vuosikymmenet olivat jatkuvan uudistamisen aikaa. Hän piti itseään hidasluontoisena, joten hänellä oli vaikeuksia
pysyä uudistusten mukana. Hänen mielestään monet vanhemmat opettajat omaksuivat
uudet asiat vasta silloin, kun ne olivat jo vanhentuneet. Hän lainasi nimettömän merkittävän tarkastajan ajatusta opettajankoulutuksesta. Tarkastajan mielestä vastavalmistuneen
opettajan oli syytä unohtaa seminaarissa saamansa opit ja luoda oma opetustapansa ja
opettaa sillä. Hän oli sitä mieltä, että sama takki ei sopinut kaikille.609 Oppimisen kannalta on merkittävää, millainen persoonallisuus opettaja on. Saksassa Martin Keilhocker
teki 1930-luvun alussa kyselytutkimuksen yli 2000:lle 8–20-vuotiaalle oppilaalle. Oleellisin huomio oli, että oppilaiden opettajakuva muuttui iän myötä. Yhteisenä piirteenä kaikenikäisille oli kurin ja järjestyksen pitäminen luokassa. Yläasteikäiset pojat vastustivat
auktoriteettiopettajia: opettajan piti olla kasvattaja ja ystävä, joka ei saanut olla päällystai virkamies.610 Lisäksi opettajan piti olla oikeudenmukainen, koska sitä kautta hän pystyi saavuttamaan arvovallan.611
1930-luvulla kiinnitettiin yleistä huomiota opettajapersoonallisuuteen, sillä seminaarien valinnoissa otettiin huomioon pyrkijöiden luontaiset taipumukset alalle. Kouluhallitus puuttui seminaarien valintoihin lähettämälle niille kirjalliset ohjeet. Valintakokeissa
valittiin opettajaksi soveliaat, mutta jos seminaariin pääsi opiskelija, jonka alalle soveltumattomuus tuli esille myöhemmässä vaiheessa, oli hänet ohjattava jollekin toiselle alalle.
Tällaisen opiskelijan erottaminen oli seminaarin opettajien oikeus ja velvollisuus. Erottamista helpotti se, että ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat olivat koeoppilaita, mutta
erottamiset eivät olleet myöhemmässäkään vaiheessa kielletty. Seminaarien ohjesäännön
perusteella voitiin vakinainenkin oppilas erottaa, jos hänellä ei ollut alalle tarvittavia
luonnonlahjoja ja ominaisuuksia, joiden turvin hänestä olisi voinut kehittyä kelvollinen
opettaja.612
Samoihin aikoihin Oulussa keskusteltiin opettajien valmistuksen tarpeesta, sillä pitemmän aikaa jatkunut taloudellinen lama pakotti tekemään supistuksia myös kansakouluissa.
1930-luvun alkupuolella oli jonkin verran päteviä kansakoulunopettajia työttöminä,
vaikka koko kansakoululaitoksen ajan oli maassamme opettajista puutetta. Parhaillaan
Suomessa oli yli 800 epäpätevää opettajaa, mikä ei voinut olla vaikuttamatta opetuksen
tasoon. Koulutusta lisäämällä päästiin siihen, että opettajapula loppui 1920-luvun lopulla.
Pula-aika toi omat vaikeutensa, mikä näkyi opettajien siirtymisenä takaisin opetusalalle.
Hyvinä aikoina monet opettajat siirtyivät paremmin palkatuille aloille.613 Oulun kansakoululaitoksessa pulakausi ei vaikuttanut opettajamäärään yhtä näkyvästi kuin muualla
maassamme. Lukuvuosina 1931–1933 Suomen kansakoulunopettajien määränkasvu
pysähtyi melkein kokonaan, ja Oulussa ensimmäisenä lukuvuonna jouduttiin vähentämään opettajia 72:sta 65:een, mutta seuraavana vuonna heitä oli taas 79. Pulakauden loppuminen vuonna 1935 näkyi myös Oulussa, sillä lukuvuonna 1936 Ouluun palkattiin
useita uusia opettajia, vaikka oppilasmäärä väheni.614
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Oulun kansakoululaitokseen suoritettiin 1930-luvun puolivälin paikkeilla useita tarkastuskäyntejä, joissa seurattiin opettajien pitämiä oppitunteja. Alaluokkien opettajien järjestyksenpidossa ei ollut mitään huomauttamista, vaan opettajat kohtelivat oppilaitaan ystävällisesti, olivat kärsivällisiä ja ottivat huomioon kaikki oppilaat. Suurimmat huomauttamiset liittyivät opetettaviin asioihin. Opetus ei ollut tarpeeksi havainnollista, se oli liian
vaikeatajuista, kiirehtivää ja opettajajohtoista. Opettajien olisi pitänyt panostaa huomattavasti enemmän oppilaiden omatoimisuuteen. Muutamien opettajien ongelmana oli monotonisuus ja eläytymiskyvyn puuttuminen. Suurin osa opettajien saamasta palautteesta oli
kuitenkin positiivista. Monet heistä osasivat eläytyä opetettavaan ainekseen, kiinnittivät
huomiota oppilaiden omatoimisuuteen ja opettivat johdonmukaisesti. Opettajien puhe oli
selvää, sujuvaa ja värikästä, mutta kaikilla opettajilla oli yhteinen vika: he olivat liiaksi
äänessä. Opetettavat asiat otettiin lapsille tutuista asioista, esimerkiksi heidän harrastuksistaan. Erityisen hyvänä puolena pidettiin opettajien suhtautumista oppilaisiinsa. He pyrkivät ottamaan huomioon myös heikommat oppilaat, mutta monesti suurin osa oppilaille
tehdyistä kysymyksistä suunnattiin lahjakkaille oppilaille.615
Myös yläluokkien opettajien kurinpito oli hyvä. Se tapahtui huomiota herättämättä,
luontevasti ja vaikeuksitta. Myös näiden luokkien opettajien vaikeutena oli eläytymiskyvyn niukkuus, samoin kuin havainnollisuuden puuttuminen. Monet opettajista pyrkivät
opettamaan havainnollisesti ja oppilaiden omatoimisuuden huomioon ottaen, mutta
useilla se oli vielä haparoivaa ja kankeaa. Opettajien olisi pitänyt lähteä liikkeelle oppilaiden harrastuksista ja soveltaa opettamiaan asioita oppilaiden elämään. Muutamia opettajia
moitittiin liian vähäisestä etukäteissuunnittelusta. Samoin kuin alaluokkienkin yläluokkien opettajien heikkoutena pidettiin liian opettajajohtoista opetusta. Monessa luokassa
opettaja puhui ja toimi liian paljon yksin. Osa opettajista opetti johdonmukaisesti ja
perusteellisesti. Opetus oli havainnollista ja oppilaiden omatoimisuuden huomioon ottavaa. He pystyivät eläytymään opetusainekseensa, jolloin oppilaat kiinnostuivat asioista
huomattavasti enemmän. Osa opettajista käytti kehittävää esitystapaa erityisen onnistuneesti. Kaikki opettajat pyrkivät ottamaan oppilaansa tasapuolisesti huomioon, sillä kysymyksiä tehtiin kaikille oppilaille. Tosin heikommat lapset jäivät opettajan yrityksistä huolimatta hieman taka-alalle.616
Oulun kansakoulun entisten oppilaiden muistelmissa mainitaan opettajilla olleen erilaisia lempinimiä. Heitä kutsuttiin muun muassa ”Korppunokaksi”, ”Honikoksi”, ”Ukiksi”
ja ”Piimä-Jenniksi”. Tuiran kansakoulun opettajat tiesivät näistä lempinimistä, mutta he
eivät suuttuneet niistä. Ukki antoi 1930-luvulla yhdelle oppilaalle koululaukun remmillä
muutaman kerran takapuolelle. Toisen kerran hän nuhteli toista oppilasta kakluunin
edessä, josta lensi kekäle lattialle. Puhuteltavana ollut poika kielsi uunia ryppyilemästä.
Luokan muut oppilaat ja opettaja purskahtivat nauramaan. Piimä-Jenni opetti samoihin
aikoihin Ukin kanssa. Jenni oli ankara opettaja, joka vaati, että häntä puhuteltiin kolmannessa persoonassa.617 Voidaan olettaa, että ennenkin oli opettajapersoonallisuuksia lai615. Sekalaista, tarkastuspäiväkirja 6.10.1936 ja 12.1.1937, 21.11.1936 ja 19.1.1937, 25.1.1936,
20.10.1936 ja 9.2.1937, 3.10.1935, 11.3.1936, 4.5.1936 ja 11.2.1937, 20.2.1936, 9.10.1936 ja
15.2.1937, 2.10.1935, 12.3.1936, 6.5.1936 ja 23.2.1937, 8.2.1936 ja 25.2.1937. OKA.
616. Sekalaista, tarkastuspäiväkirja, 10.11.1936 ja 29.1.1937, 12.10.1935, 16.11.1935, 14.2.1936,
8.10.1936 ja 1.2.1937, 28.1.1936, 17.11.1936 ja 2.2.1937, 8.10.1935, 31.10.1936 ja 13.2.1937,
24.4.1936 ja 24.2.1937. OKA.
617. Tuiran koulu 100 vuotta, 33–34, 45.
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dasta laitaan, sillä tuskin kaikki opettajat olivat huumorintajuttomia ja kireitä, kuten
monet entiset oppilaat muistelevat. Oletettavasti opettaja-aines ei ole vuosikymmenten
saatossa muuttunut, vaan yhteiskunnan muuttumisen seurauksena opettajilla on oikeus
elää kuin muillakin ihmisillä.

4.7 Opetussuunnitelmat
Oppivelvollisuuslain ansiosta kansakoululaitoksemme yhdenmukaistui, mikä omalta osaltaan helpotti opetussuunnitelmien kehittämistä. Maamme kansakoululaitos laajeni ja muuttui nopeasti, joten kouluhallitus antoi ainoastaan puitteet, joiden mukaan koulua tuli kehittää. Oulun kansakoulun lopullinen kehittäminen jäi kaupungin päättäjien ja kansakoulun
henkilökunnan tehtäväksi. Kansakoulun johtokunta tarkasti tai ainakin hyväksyi ennen
oppivelvollisuuslakia opettajien laatimat opetussuunnitelmat, mutta oppivelvollisuuden
jälkeen näin ei enää tehty. Suurin vastuu opetussuunnitelmista oli opettajilla, joiden tuli laatia ne kevätlukukauden aikana ja luovuttaa ne kansakoulutarkastajalle kesäkuun alkuun
mennessä. Tällaisella aikataululla opettajille jäi enemmän aikaa tutustua opetussuunnitelmiin ja tehdä niihin tarvittavia muutoksia.618 Kansakoulun laajeneminen ja yhteiskunnan
kehittyminen johtivat ilmeisesti siihen, että johtokunta tunsi ammattitaitonsa riittämättömäksi opetussuunnitelmissa tai halusi entistä enemmän siirtää vastuuta kouluille.
Oulun kansakouluntarkastajat tutustuivat opetussuunnitelmiin huolella, esimerkkinä
tästä ovat lukuvuoden 1921–1922 suunnitelmat. Kansakouluntarkastaja Matti Pallari teki
muutoksia kaikille luokka-asteille siksi, että opetussuunnitelmat poikkesivat liian paljon
28.5.1915 hyväksytystä malliopetussuunnitelmasta. Opettajien oli käytettävä malliopetussuunnitelmaa pohjana, mutta liian suuria poikkeamia siitä ei sallittu.619 Tarkastaja Pallarin mukaan opetuksessa oli käytävä läpi valmiissa opetussuunnitelmassa olevat asiat,
mutta suunnittelussa oli otettava huomioon oppilaiden yksilöllisyys ja henkilökohtaiset
taipumukset.620 Oulun kaupungin alemmassa kansakoulussa käytettiin opetussuunnitelman pohjana ja mallina Aukusti Salon alakansakoulun opetussuunnitelmaa. Ylemmän
kansakoulun opetussuunnitelma laadittiin vuosittain, ja sen mallina käytettiin maalaiskansakoulun opetussuunnitelmakomitean mietintöä vuodelta 1925.621

4.8 Kurinpidon ja opetuksen järjestämisen menetelmät
Opettajien mielestä heidän käytettävissään olleet kurinpidolliset keinot heikentyivät entisestään. Esimerkiksi oppivelvollisuuslain voimaan astumisen jälkeen koulusta erottaminen
ei onnistunut yhtä helposti kuin aikaisemmin. Koko tutkimusjakson ajan kurinpidollisista
618.
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keinoista keskusteltiin aikaisempaa enemmän. Ilmeisesti opettajat tunsivat itsensä voimattomiksi, joten uusia kurinpidollisia ja opetuksellisia menetelmiä jouduttiin miettimään.
Uusien keinojen lisäksi myös aikaisemmin toteutettuja keinoja sovellettiin senhetkisiin
olosuhteisiin.

4.8.1 Kurinpidolliset keinot
Oulun kaupungin kansakoululaitoksen uusin ohjesääntö astui voimaan 1.1.1924. Ennen
rangaistuskeinojen käyttämistä piti oppilaan kanssa keskustella järjestyssääntöjen noudattamisen merkityksestä. Jos keskustelun yhteydessä annettu muistutus tai varoitus ei tehonnut, oli opettajalla oikeus käyttää seuraavia rangaistuksia:
1. varoitus luokan kuullen,
2. oppilaan seisottaminen oppitunnin loppuun,
3. jälki-istunto, enintään yksi tunti, pitempiin jälki-istuntoihin tarvittiin koulun
johtajan lupa,
4. eristysrangaistus törkeästä rikkomuksesta, joka sai kestää enintään kymmenen
tuntia, jaettuna kahdelle päivälle. Koulun johtajalla oli oikeus esittää
eristysrangaistusta ja kansakouluntarkastajalla oli oikeus hylätä tai hyväksyä se.
5. Jos edellä mainitut rangaistukset eivät tehonneet, voitiin oppilas toimittaa
kasvatuskotiin,
6. ilmoitus ammattiholhoojalle, jonka tehtävänä oli toimittaa luvatta poissa olevat
takaisin kouluun.622 Ohjesääntö vähensi entisestään käytössä olleita
kurinpitokeinoja.
Helsingin kansakouluissa sallitut keinot olivat nuhtelu, paikalla seisottaminen, luokasta poistaminen, kotimuistutus ja jälki-istunto. Jos ne eivät tehonneet, voitiin oppivelvollisuuslakiin vedoten tehdä ilmoitus lastensuojelulautakunnalle.623 Turun kansakoululaitoksen vuoden 1927 ohjesäännön kurinpitokeinot muutettiin oppivelvollisuuslain johdosta. Opettajien käytettävissä olivat seuraavat rangaistukset: kahdenkeskinen varoitus,
varoitus luokan kuullen, seisottaminen, erottaminen kavereista, jälki-istunto, siirtäminen
toisen opettajan luokkaan, varoitus koko koulun läsnäollessa. Jos edellä mainitut eivät
tehonneet sai opettaja menetellä lain ja asetuksen määräämällä tavalla.624 Tampereen kansakoululaitoksen ohjesääntö vuodelta 1929 salli seuraavat rangaistukset: muistutus tai
varoitus, nuhtelu luokan läsnäollessa, jälki-istunto ja kotimuistutus.625 Helsingin, Turun
ja Tampereen kouluissa käytetyt rangaistukset olivat samanlaiset kuin Oulussakin, sillä ne
säädettiin kansakoululaitoksen järjestysmuotoasetuksessa.
Oulun kansakouluntarkastaja Matti Wilska kehotti opettajia suunnittelemaan oppitunnit huolella, sillä kiinnostava oppitunti paransi oppilaiden motivaatiota. Tarkastajan mielestä toimivaan oppituntiin kuului läksyn kuulustelu ja uuden asian opettaminen. Opetuksen tasoa pystyttiin parantamaan palkkaamalla aineenopettajia.626 Opettajien piti kiinnit622.
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tää entistä enemmän huomiota oppilaiden käyttäytymiseen niin koulussa kuin sen ulkopuolella.627 Keinoja ongelmien vähentämiseksi mietittiin, sillä ohjesääntö uusittiin jo
vuonna 1928. Uudessa ohjesäännössä eristysrangaistus voitiin määrätä ainoastaan kolmannen ja neljännen luokan sekä jatkokoulun oppilaille. Lisäksi rangaistusaika lyheni
kymmenestä tunnista kuuteen tuntiin. Toinen huomattava muutos edelliseen oli kotimuistutuksen antaminen tai oppilaan siirtäminen toisen opettajan luokalle. Kasvatuskotiin siirroissa opettajia kehotettiin keskustelemaan vanhempien kanssa eri vaihtoehdoista.628
Olettaa sopii, että muutokseen vaikuttivat merkittävästi Etelä-Suomessa toteutetut
ohjesääntömuutokset. Ilmeisesti kuri höltyi, koska painotettiin hyvien käytöstapojen
merkitystä.
Maamme opettajia neuvottiin valmistautumaan siihen, että he pitivät luokassaan järjestystä. Työrauhan ylläpitämistä ei saanut aliarvioida, vaan siihen piti suhtautua vakavasti.
Jos opettaja pelkäsi tai epäröi oppilaittensa suhteen, hänen arvovaltansa mureni. Opettajia
kehotettiin olemaan luokkansa suurin, mikä ei liittynyt lihaksiin tai ruumiilliseen kurituksen, vaan opettajan henkiseen etevämmyyteen ja varmuuteen siitä, että hän hallitsee
työnsä. Opettaja ei saanut jättää oppilaitaan hetkeksikään yksin, vaan hänen piti nähdä
jokainen oppilas kaiken aikaa. Jos oppilaat aistivat opettajassa epävarmuutta, aiheutti
tämä välittömästi levottomuutta.629 Voidaan olettaa, että monessa luokassa oppilaat saivat
henkisen ylivallan, koska opettajia kehotettiin olemaan itsevarmoja osaamisestaan.
Oppivelvollisuuslain voimaan astumisen jälkeen keskusteltiin valtakunnallisesti ruumiillisesta kurituksesta. Opettajat vetosivat koteihin, mutta eivät saaneet siltä suunnalta
tarvittavaa apua, joten opetusta häiritsevän kurittomuuden poistamiseksi päädyttiin esittämään ruumiillisen kurituksen palauttamista kansakouluihin.630 Huoltajiin vetoaminen ei
tuonut toivottua tulosta, sillä monet vanhemmat uskoivat lastaan tai menettivät otteen lapsestaan saamatta tälle rajoja. Myös kansakoulusta erottamisesta keskusteltiin. Erottaminen
tapahtuisi kansakoulun johtokunnan päätöksellä, ja se voitiin toteuttaa vasta sitten, kun
vanhemmille oli annettu kehotus saada lapsensa käyttäytymään asiallisesti. Erotetun lapsen vanhempien pitäisi hankkia lapselleen yksityisopetusta omalla kustannuksellaan tai
opiskelupaikka toisesta koulusta. Yksityisopetusta saaneen lapsen pitäisi tulla keväällä
tenttiin.631
Koulukuri oli herättänyt keskustelua aina, mutta oppivelvollisuuslaki johti viralliseen
aloitteeseen, koska oppivelvollisuus toi kouluun lapsia huonoista kotioloista. Aikaisemmin tällaiset lapset olivat kansakoulussa vähemmistönä, sillä suurin osa heistä jäi tulematta kouluun. Kurinpitokeinot eivät saaneet olla kaikille samanlaiset, vaan niissä tuli
ottaa huomioon yksilöllisyys ja luonne.632 Opettaja A. Laitinen korosti vuonna 1933
opettajan merkitystä kurinpidossa, sillä pelkästään ruumiillinen rangaistus ja erottaminen
eivät ratkaisseet häiriöitä. Hänen mielestään hyvällä kurinpitäjällä oli persoonallista auktoriteettia, tämä oli ajan hermolla ja valmistautui huolella oppitunteihin. Opettajan piti
saavuttaa myös ympäristönsä kunnioitus osakseen, sillä lasten kunnioitus ei pelkästään
riittänyt. Hyvällä kurinpitäjällä tuli olla hyvä huumorintaju eikä hän saanut hermostua
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pikkuasioista. Kaiken tämän lisäksi opettajalla piti olla iloinen mieli ja aito rakkaus oppilaisiinsa.633 Ilmeisesti Laitisen mielestä rangaistuksilla ei ollut merkitystä, jos oppilaalle
ei selitetty, mitä hän teki väärin ja mitä siitä seurasi. Oppilaan tuli ymmärtää tekojensa
seuraukset ja niiden vaikutus myös luokan tai koulun toisille oppilaille.
Oulun kansakoululaitoksessa otettiin käytösnumeron alentaminen uudestaan käyttöön
vuonna 1933. Se liittyi 18.10.1933 hyväksyttyihin Oulun kaupungin kansakoulun rankaisu- ja arvostelusääntöihin. Nämä uudet säännöt poikkesivat huomattavasti aikaisemmista, sillä niitä tarkennettiin entisestään väärinkäsitysten välttämiseksi ja käytösnumeron
alentamiseen vaikuttavat asiat mainittiin erikseen. Muutaman vuosikymmenen ajan voimassa olleet säännöt olivat seuraavat:
1. jos oppilas oli tottelematon, käyttäytyi sopimattomasti, oli laiska tai huolimaton
kotitehtävissään, oli opettajalla oikeus nuhdella, seisottaa omalla paikalla, antaa
kotimuistutus tai jälki-istuntoa enintään kaksi tuntia,
2. jälki-istunto tai sitä kovempi rangaistus oli merkittävä luokan päiväkirjaan tai
koulun yhteiseen rangaistuskirjaan,
3. opettajalla oli oikeus alentaa käytöksen arvosana, jos se ei tullut päästö- tai
erotodistukseen.634 Päästö- tai erotodistukseen opettajalla oli oikeus tehdä ehdotus
käytösnumeron alentamisesta, mutta tästä oli keskusteltava koulun johtajan kanssa.
4. Koulun johtajalla oli oikeus muuttaa opettajan ehdottamaa numeroa, jos hänellä oli
siihen pätevä syy,635 käytösnumero voitiin alentaa seuraavista syistä:
4.1) luvaton poistuminen koulualueelta,
4.2) kiroileminen,
4.3) tupakointi koulussa tai koulumatkalla,
4.4) opettajan vastustaminen tai hänen sanansa noudattamatta jättäminen,
4.5) sopimaton käyttäytyminen välitunnilla tai koulumatkalla, esimerkiksi oppitunnin häiritseminen tai toisen oppilaan kiusaaminen. Ensimmäisestä kerrasta oli
annettava varoitus, mutta rikkeen uusiutuessa sai numeron alentaa,
4.6) kouluvilpistä numero voitiin alentaa välittömästi, mutta tämä koski ainoastaan
ylemmän luokan oppilaita.636
Käytösnumeron alentamista pidettiin kovana rangaistuksena, sillä sen uskottiin vaikeuttavan työpaikan saamista. Toisaalta käytösnumeron alentamisen uskottiin olevan pelastus koulussa esiintyneisiin ongelmiin, mitä osoittaa sen korostaminen uudessa ohjesäännössä. Sen antamisesta oli tarkat ohjeet, koska samanlaisista rikkeistä piti saada samanlainen rangaistus. Opettajien auktoriteettiasema korostui entisestään, sillä esimerkiksi kiroileminen ja opettajien vastustaminen olivat erittäin tulkinnanvaraisia käsitteitä ja johtivat
helposti väärinkäytöksiin. Oletettavasti käytännön ongelmaksi muodostui se, että käytösnumero alennettiin monesti hyvin pienistä syistä. Aikaisempaan ohjesääntöön verrattuna
vuoden 1933 sääntö poisti kokonaan eristysrangaistuksen ja toi tilalle jälki-istunnon,
jonka suurin sallittu kestoaika nostettiin kahteen tuntiin. Uutena asiana olivat rangaistuspäiväkirjat, joihin piti merkitä jälki-istuntoon määrättyjen nimet ja sinne joutumisen syyt.
633. Oulun Pohjoisen piirin kansakouluntarkastajan piirikok. ptk:t 1921–1968, 11.–12.8.1933.
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Rangaistuspäiväkirjoista käytettiin nimeä mustakirja. Niiden käyttö ei tuntemattomasta
syystä saavuttanut suurta suosita, koska ainoastaan Heinätorin, Kajaanintullin ja Tuiran
kansakouluissa pidettiin kyseistä kirjaa. Lieneekö epäonnistumisen syynä olleet ennakkoasenteet ja aikaa vievä käytäntö. Ihmetystä herättävä muutos Oulussa oli ammattiholhoojan poistaminen. Oliko se taloudellinen kysymys vai koettiinko kyseisen henkilön toiminta tehottomaksi?
Epäsäännöllisen koulunkäynnin suhteen Oulussa toimittiin 15.4.1921 laaditun oppivelvollisuuslain 16. luvun edellyttämällä tavalla. Jos oppilas ei käynyt säännöllisesti koulua,
oli koulun ryhdyttävä seuraavanlaisiin toimenpiteisiin:
1. johtokunnalta kehotus oppilaan vanhemmille huolehtia säännöllisestä
koulunkäynnistä,
2. jos tämä ei tehonnut, ilmoitettiin laiminlyönnistä viralliselle syyttäjälle, jos oikeus
totesi huoltajan syylliseksi, määrättiin rangaistukseksi enintään 200 mk:n sakko,
3. jos luvaton poissaolo jatkui, saatettiin rangaistukseksi määrätä enintään 500 mk:n
sakko,
4. jos edellä mainitut keinot eivät tehonneet, oli oikeudella oikeus määrätä lapsi
lastensuojeluviranomaisten huostaan.637
Lähdeaineiston perusteella voidaan olettaa, että suurimmaksi osaksi koulupinnauksen
poistamiseen riitti koteihin toimitettu kirjallinen kehotus lapsen kouluun laittamisesta.
Tämä toimi ainakin silloin, kun vanhemmilla oli väärinkäsityksiä koulunkäynnin velvollisuuksista tai lapsi oli koulusta poissa vanhempiensa tietämättä. Kirjallinen kehotus ei kuitenkaan tehonnut kaikkiin, vaan osassa perheistä laiminlyönti jatkui niin pahana, että lapsi
otettiin vanhemmiltaan pois. Ennen kuin näin toimittiin, käytiin läpi kaikki mahdolliset
keinot perheen tilanteen selvittämiseksi.
Oulun kansakoululaitos yksinään oli voimaton, joten uusia yhteistyökumppaneita tarvittiin. Mannerheimin lastensuojeluliiton Oulun osasto toimitti loppuvuodesta 1939
Oulun kaupunginhallitukselle kirjelmän ongelmaoppilaille perustettavasta kasvatusneuvolasta. Heidän mielestään kasvatusneuvolan avulla pystyttäisiin tekemään ennaltaehkäisevää työtä. Sen tarkoituksena oli auttaa koteja, kouluja ja erilaisia laitoksia suorittamalla
lääketieteellis-psykologis-sosiaalisia tutkimuksia ja ylläpitämällä yhtäjaksoista valvontaa. Näin ollen se pystyisi auttamaan hairahtunutta lasta, ennen kaikkea auttamalla hänen
vanhempiaan. Kasvatusneuvola tarjoaisi apuaan uppiniskaisille, levottomille, aroille,
änkyttäjille, kastelijoille, koulussa epäonnistuneille, koulusta karkaaville, valehtelijoille ja
näpistelijöille.638 Maamme ensimmäinen kasvatusneuvola avattiin Helsingissä syksyllä
1925. Neuvola oli kokeiluluontoinen ja se lopetti toimintansa viisi vuotta myöhemmin.
Samanlainen kokeilu aloitettiin Tampereella 1927 ja Turussa 1931.639
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4.8.2 Opetukselliset keinot
Oppivelvollisuuslain jälkeen kiinnitettiin entistä enemmän huomiota koulun kehittämiseen. Koulun tuli keskittyä ennen kaikkea oppitunteihin, jotta niistä saataisiin niin mielenkiintoisia, että häiriöitä ei olisi. Oleellista oli, että opettaja otti kaikki oppilaansa tasapuolisesti huomioon. Lisäksi Oulun kansakouluntarkastaja Matti Wilska korosti oppiaineiden
sisällön monipuolisuutta, joka hänen mielestään unohtui Oulun kansakoululaitoksessa.640
Opetus oli liian teoria-ainepainotteinen, joten opettajien piti kiinnittää enemmän huomiota
taitoaineisiin, joiden avulla koulunkäynnin rasittavuutta voitiin lieventää. Oulussa painotettiin erityisesti liikunnan opetusta, jonka tuli olla monipuolista ja säännöllistä.641 Maassamme keskusteltiin ihmisestä fyysis-psyykkisenä kokonaisuutena, jolloin huomattiin
myös liikunnan merkitys ja tärkeys, ja sen vuoksi se nostettiinkin muiden oppiaineiden rinnalle.642 Oulussakin keskusteltiin kouluretkeilystä, josta Suomessa oli paljon hyviä ja rohkaisevia kokemuksia.643 Retket olivat oivallisia tilaisuuksia yksilöllisyyden korostamiseen, koska oppilaat saivat toimia itsenäisesti.644 Lisäksi niillä pystyttiin tutustumaan
yhteiskuntaan tekemällä retkiä esimerkiksi vanhainkotiin, poliisilaitokselle ja erilaisiin tehtaisiin. Niiden ansiosta lapset oppivat ottamaan vastuuta tekemisistään ja näkemään, millaista koulun ulkopuolinen elämä oli.645 Vihdoinkin huomattiin, että elämää oli muuallakin
kuin koulun neljän seinän sisällä.
Tamperelaisen koulunjohtaja O. Sillantien (1924) mielestä kansakoulun tavoitteena oli
kasvattaa oppilaasta toiminnan ihminen, jota opetettiin käytännön elämää varten. Koulun
tuli olla aktiivinen ja asettaa yhteiskunnassa tarvittavat käytännölliset taidot ja toiminnallisuus kasvatuksen päämääriksi. Jokaisella lapsella oli oppimisvaistot, joita opettaja saattoi herätellä ja ohjata oikealle uralle. Aktiivisessa koulussa ei toimittu etukäteen suunnitellun kaavan mukaisesti, vaan opettajan piti oman opetusvaistonsa avulla löytää tilanteeseen parhaiten sopiva opetusmenetelmä. Tällaista menetelmää käytettiin Tampereen kansakouluissa, ja oppimistulokset yllättivät opettajat täysin.646 Samaan aiheeseen liittyivät
Oulussa käydyt keskustelut oppilaan itsehallinnasta.647 Sen tarkoituksena oli opastaa
oppilaat toimimaan itsenäisesti ja kasvattaa heistä yhteiskuntakelpoisia jäseniä.648
Samasta aiheesta piti oululainen opettaja V. Koukkari esitelmän syksyllä 1926. Hän kertoi
jo Platonin esittäneen siitä ajatuksiaan, Rousseaun vaatineen havaintoihin ja harrastuksiin
liittyvää toimintaa ja F. Fröbelin puhuneen toimintavapaudesta ja leikistä parhaana kasvatustapana.649
Oulun kansakouluntarkastaja Risto Kuosmanen piti keväällä 1924 esitelmäsarjan Pestalozzista. Kuosmasen mielestä Pestalozzi oli vapautta rakastava ihminen.650 Samasta
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aiheesta puhui muutama vuosi myöhemmin kouluneuvos A. J .Tarjanne. Hän otti opetuksen lähtökohdaksi oppilaan toiminnallisuuden ja omatoimisuuden. Oppilaan oli hankittava tietoja omien havaintojensa ja kokemustensa perusteella. Opettajan oli ohjattava
oppilaitaan käyttämään hyväksi kirjoja, jotta he pystyivät itsenäisesti käyttämään niitä tiedonlähteinä.651 Tutkiva oppilas oli kansakoulun ihanne, sillä kansakoulun tuli olla oppilaan sielunkykyjä tunteva ja kehittävä oppilaitos. Kuitenkin epäiltiin, että Suomessa oli
kouluja, joissa havainnollisuus ja oppilaiden omatoimisuus puuttuivat, jolloin monet
oppilaat olivat passiivisia sekä apaattisia tiedonvastaanottajia.652 Kansakouluntarkastaja
Aarno Saarensivu piti loppuvuodesta 1930 esitelmän Ellen Keyn Tulevaisuuden koulusta.653 Tämä ruotsalainen kirjailija herätti kiinnostusta lähinnä teoksensa Lapsen vuosisata vuoksi. Hänen mukaansa lapsen tuli saada kehittyä yksilöllisesti ja mahdollisimman
vapaasti. Poikkeavuudet piti hyväksyä ja kasvatuksessa tuli ottaa huomioon lapsen tarpeet
ja harrastukset.654 Esitelmillä varmaankin haluttiin opettajien korostavan entistä enemmän oppilaan omatoimisuutta ja vastuuta omista tekemisistään.
Opettaja Hugo Hieta piti alkuvuodesta 1931 esitelmän hitaasti kehittyneiden oppilaiden luokan perustamisesta. Asiasta keskusteltiin ja oltiin yksimielisiä siitä, että ehdotusta
kannatti tutkia tarkemmin. Sitä toteuttamaan nimettiin valiokunta.655 Valiokunta tutustui
Viipurin H-luokkiin, joissa heikkolahjaiset oppilaat opiskelivat. Valiokunta kertoi opettajainkokouksessa 8.5.1931 tekemästään matkasta ja suunnittelemastaan ehdotuksesta. Sen
mielestä heikkolahjaisten luokkia oli syytä perustaa suurimpien kansakoulujen kolmansien luokkien yhteyteen. Niille tuli sijoittaa sellaisia oppilaita, jotka eivät kyenneet seuraamaan kansakoulussa annettua opetusta. Tällaiset oppilaat eivät myöskään olleet apukoulutasoisia vaan heitä paremmin menestyneitä eli kyseessä oli kansa- ja apukoulun välimuoto. Oppilas siirrettiin heikkolahjaisten luokalle, jos hänen lukuaineittensa keskiarvo
oli 5,60–5,90. Opetuksen tehokkuus heikkolahjaisten luokassa perustui kansakoulua pienempiin oppilasryhmiin, sillä sinne sijoitettiin ainoastaan 20–30 oppilasta.656 Vastaavanlaisia luokkia perustettiin 1920–1930-luvulla myös Helsingissä ja Tampereella. Näihin
luokkiin sijoitettiin hitaasti edistyneitä, mutta myös käytöshäiriöisiä oppilaita. Luokkien
opetus järjestettiin kansakoulun opetussuunnitelman mukaisesti, joten heikkolahjaisten
luokassa opetusta pystyttiin mukauttamaan.657 Todennäköisesti heikkolahjaisten luokalle
sijoittamisen tärkein kriteeri oli keskiarvo, koska oppilaiden piti olla kutakuinkin samantasoisia.
Heikkolahjaisten luokkien lisäksi Oulussa kokeiltiin syksystä 1933 alkaen kahden
kokeiluluokan toimintaa. Todennäköisesti kiinnostus tähän saatiin Suomessa esiintyneistä opeista, joissa ehdotettiin luokkien muuttamista kerhohuoneiksi. Oppilaille haluttiin antaa paremmat mahdollisuudet vapaampaan ja omatoimisempaan työskentelyyn.658
Ratkaisevasti tähän vaikutti myös Oulun kansakouluntarkastaja Aarno Saarensivu, joka
kiinnostui Ellen Keystä ja hänen vapaakoulustaan.659 Näihin ajatuksiin perustui myös
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Oulun kokeilutoiminta, sillä kokeiluluokkien opetus toteutettiin ns. vapaakoulun suunnitelman mukaan. Luokkien toiminta keskittyi Kirkkotorin ja Tuiran kansakoulujen ensimmäisille luokille. Kokeilu kesti kaksi vuotta ja siitä saadut kokemukset olivat rohkaisevia
luokkien suurista oppilasmääristä ja vuoroluvusta huolimatta. Kaikki oppiaineet ehdittiin
opiskella aikataulun mukaisesti ja kirjoittamisessa ja laskennossa jopa rinnakkaisluokkia
paremmin. Kokeiluluokkien muita luokkia suuremmista vapauksista huolimatta kuri oli
hyvä, käyttäytyminen esimerkillistä ja opiskelutahti hyvä.660 Kokeilun perusteella voidaan todeta, millainen vaikutus itsenäisellä, omatoimisella ja mielenkiintoisella opiskelulla oli. Oppilaiden koulunkäyntimotivaatio parani, kun he saivat osallistua päätösten tekoon ja suunnitteluun.
Yksi tärkeimmistä Helsingin kansakoulun kokeiluyrityksistä oli Aleksis Kiven koulussa vuonna 1936 alkanut koulukokeilu. Kokeiluluokaksi valittiin kansakoulun ensimmäinen luokka, jonka tavoitteiksi asetettiin muun muassa omatoimisuuden, aloitekyvyn ja
itsenäisyyden virittäminen. Helsingissä oppilaat saivat tulla ja lähteä koulusta oman mielensä mukaan. Kaikki opiskeltavat asiat pyrittiin tekemään koulupäivän aikana eikä
pakollisia kotitehtäviä ollut. Luokalla oli lukujärjestys, mutta siitä poikettiin vapaasti ja
usein. Välituntejakaan ei pidetty säännöllisesti. Oppilaat työskentelivät hyvin paljon itsenäisesti, mutta jonkin verran myös opetuskeskustelun ja oppimisleikkien avulla. Vapaaehtoisesta koulunkäynnistä huolimatta oppilaat olivat ahkeria ja tekivät usein pitempiä koulupäiviä kuin rinnakkaisluokilla. Järjestysongelmia ei esiintynyt, sillä oppilaat huolehtivat
itse työrauhasta. Vapaakoulussa oli reformipedagogiikan ajatuksia, esimerkiksi Maria
Montessorin, Ovide Decloryn, Helen Parkhurstin ja Carleton Washburnen. Suomeen mallit saatiin Kööpenhaminasta ja mahdollisesti myös Ruotsista ja Eestistä. Kokeilusta saadut
kokemukset olivat erinomaiset, sillä oppiminen oli vähintään yhtä hyvää kuin rinnakkaisluokillakin. Opiskelutekniikka samoin kuin välit vanhempiin sekä työnilo ja omatoimisuus parantuivat.661
Oulun kaupungin kansakoulussa pidettiin oppivelvollisuuslain voimaan astumisen jälkeen useita esitelmiä 1800-luvun loppupuolen suurista kasvatusalan kehittäjistä, kuten
Fröbelistä. Esitelmien aloite tuli yleensä kansakouluntarkastajalta, mutta myös opettajilta, jotka tutustuivat maamme muihin kansakouluihin tai opetusalan kirjallisuuteen. Fröbelin ajatukset olivat ajankohtaisia vielä useita vuosikymmeniä myöhemminkin, sillä vuoden 1933 alkupuolella pidettiin esitelmä hänestä ja nykyajasta.662 Fröbel kannatti suunnitelmallisen kasvatuksen aloittamista jo varhaisessa iässä. Vastuu kasvatuksesta kuului
ennen kaikkea vanhemmille, mutta valitettavasti se laiminlyötiin, ja siksi Fröbel perusti
lastentarhoja.663 Oletettavasti Fröbelistä pidetyllä esitelmällä haluttiin kiinnittää huomiota
Oulun kansakoulun ja vanhempien väliseen yhteistyöhön. Esitelmillä oli aina jokin tarkoitus, sillä ne liittyivät tavalla tai toisella senhetkiseen tilanteeseen. Oulun koululaitos ei
suinkaan ollut aikaansa jäljessä, sillä näitä oppeja oli käytetty useita vuosisatoja aikaisemminkin. Oulun koululaitokselle oli tyypillistä, että monet unohtuneet ja unohdetut opetusopit otettiin jossain vaiheessa uudestaan esille.
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Oulussa työkoulusta keskusteltiin jo 1910-luvulla ja samaan aiheeseen palattiin myös
loppuvuodesta 1936. Tällöin ajatuksen toi esille kansakouluntarkastaja Lahtinen.664
Oulussa työkouluaate korostui oppilaiden tekemissä työvihoissa, joita he valmistivat
kuvaamataidon, äidinkielen ja jopa matematiikan oppitunneilla. Työvihkojen tekemisen
ohessa opiskeltiin myös kyseistä oppiainetta. Oppituntien onnistumisen edellytyksenä oli,
että opettaja hallitsi oppiaineensa ja suunnitteli oppituntinsa niin, että niissä edettiin oppilaiden yksilöllisyyden huomioon ottaen. Oulussa työvihkojen omatoimisella tekemisellä
saavutettiin monta eri asiaa. Koululaitos säästi, oppilaat saivat työskennellä omin käsin ja
he oppivat arvostamaan itse valmistamiaan oppikirjoja enemmän kuin valmiita. Työvihkot olivat hyvä tapa myös siksi, että näin pystyttiin toteuttamaan työkouluaatteeseen kuulunutta työn periaatetta.665 Uuden koulun ajatukset vähensivät työkoulun suosiota, mutta
työvihkojen suosio lisääntyi, kun niistä saatiin uutta tietoa Saksasta, Ruotsista ja Eestistä.
Pikkuhiljaa työvihot muuttuivat työkirjoiksi.666
Helsingissä työvihot olivat keskustelun aiheena 1930-luvun puolivälissä. Niihin ei oltu
täysin tyytyväisiä, koska ne veivät liian paljon aikaa kopioinnin, leikkelyn ja koristelun
takia. Myöhemmässä vaiheessa opettajien avuksi ilmestyi työkirjaoppaita, mallityökirjoja
ja piirrosmallikirjoja. Eniten työvihkoja valmistettiin maantietoon ja luonnontietoon.667
Tampereen kansakoululaitoksessa työvihkoa kokeiltiin jo 1920-luvun loppupuolella ja
oppilaiden tekemiä työvihkoja esiteltiin keväällä 1933 opettajainkokouksessa. Opettajien
mielestä ne olivat hyödyllisiä, koska niihin voitiin kirjoittaa ja piirtää sekä koulussa että
kotona. Työkirja ei saanut olla opetuksen itsetarkoitus vaan apuväline.668
Vuoden 1938 alkupuolella Oulussa pidettiin esitelmä kirjojen merkityksestä oppimisessa.
Oppilaille oli syytä opettaa kirjojen käyttö, koska ne edistivät oppilaiden omatoimisuutta.
Kirjat olivat hyviä tiedonlähteitä, mutta niistä oli myös seuraavanlainen hyöty opetuksessa:
1. kirjat kasvattivat henkistä pääomaa,
2. lisäsivät oppilaan tietomäärää,
3. paransivat omatoimisuutta ja kiinnostusta kirjoihin,
4. vähensivät kirjojen ahmimista eli kehittivät ajatuksellista lukemista ja
5. opettivat valitsemaan erilaista kirjallisuutta ja arvostelemaan sitä.669
Tampereen kansakoululaitoksessa keskusteltiin myös kirjastoista, ja opettajia kehotettiin opettamaan oppilailleen, miten kirjastoa tuli käyttää. Kaikki tuli aloittaa aakkosista,
jotta opittiin käyttämään hakemistoa ja tulkitsemaan sisällysluetteloa. Samoin oppilaiden
tuli harjoitella itsenäistä lukemista, luetun selostamista ja kirjoittamista. Myös kouluhallitus lähetti kouluille kiertokirjeen, jossa se tähdensi oppilaskirjastojen tarpeellisuutta.670
Samoihin aikoihin maassamme keskusteltiin säästämisestä ja taloudellisesta ajattelusta. Oppilaita kannustettiin säästämään omaa asuntoa varten, mikä käytännössä toteutettiin matematiikassa kotitalouslaskentona, käsitöissä kustannuslaskelmina ja ainekirjoituksessa kirjoittamalla taloudellisista asioista.671 Tampereen kansakouluissa säästäväisyys664.
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kasvatus toteutettiin yhteistyössä Tampereen säästöpankin kanssa, joka julkaisi oppilaille
Sampo-lehteä ja piti syys- ja kevätlukukaudella yhden säästäväisyyskasvatusesitelmän.672
Myös Helsingissä toteutettiin säästäväisyyskasvatusta, kun kansakoululaitos teki yhteistyötä monen eri pankin kanssa.673 Oulussa kansakoulun tuli kiinnittää erityistä huomiota
oppilaan luonteeseen, joten kasvatuksessa piti ottaa huomioon myös koulun ulkopuolella
tapahtuneet asiat.674 Ilmeisesti yksilöllisyys liittyi sekä herbartilaisuuteen että reformipedagogiikkaan, sillä erolla, että reformipedagogiikka korosti huomattavasti enemmän oppilaiden omatoimisuutta. Luonteenkasvatus kuului lähinnä herbartilaisuuteen ja Foersterin
ajatuksiin.675

4.8.3 Kodin ja koulun yhteistyö
Oulussa kiinnitettiin jo ennen oppivelvollisuuslakia huomiota kodin ja koulun väliseen
yhteistyöhön, josta osoituksena olivat luonnelippu ja opettajille sekä vanhemmille järjestetyt yhteiset kokoukset. Oulun kansakoululaitoksen ensimmäisen puolivuosisadan aikana
toteutettu yhteistyö ei onnistunut, johon opettajien mielestä oli syynä kahvitarjoilun puuttuminen. Ilman kahvitarjoilua pidetyt tapaamiset menivät virallisiksi, jolloin keskustelusta
ei tullut mitään. Vanhemmat eivät tulleet näihin tilaisuuksiin, sillä he eivät viihtyneet kuivin suin.676 Todennäköisesti kahvi oli hyvä houkutin sen vähäisen saatavuuden ja korkean
hinnan vuoksi.
Yleisen kansakoulukokouksen toteamus puutteellisesta yhteistyöstä johti siihen, että
vuoden 1910 aikoihin maassamme järjestettiin erilaisia juhlia ja kokouksia vanhemmille.
Myös Tampereella toimittiin näin ja keskusteltiin keinoista, joilla kodin ja koulun välit
saataisiin lähemmiksi. Vuonna 1913 järjestettiin ensimmäinen kodin päivä, jonka osanotto oli huikea, sillä kaikki eivät mahtuneet saliin. Yhteistyön parantamiseksi asetettiin
valiokunta, jonka mielestä opettajan piti käydä tutustumassa oppilaittensa kotioloihin,
jotta hän pystyi paremmin ymmärtämään vanhempia. Vanhemmat tuli puolestaan saada
käymään koulun järjestämissä tilaisuuksissa.677
Kouluhallitus lähetti 13.12.1921 kaikille kansakouluntarkastajille kiertokirjeen, jossa
annettiin ohjeet kodin ja koulun yhteistyön järjestämiseksi. Kirjeessä vedottiin oppivelvollisuuslakiin, joka velvoitti tekemään yhteistyötä. Ainoastaan riittävä ymmärtämys ja
säännöllinen yhteistoiminta kodin ja koulun kesken olivat hyvän kasvatuksen perusta.
Kansakoulujen tuli voittaa kotien luottamus ja myötätunto puolelleen järjestämällä vanhemmille tarkoitettuja luentoja ja keskustelutilaisuuksia.678 Asiaan oli syytä puuttua, sillä
1920-luvun alkupuolen huonojen koulusaavutusten syynä pidettiin kotikasvatuksen laiminlyömistä. Oltiin sitä mieltä, että ongelmaisia oppilaita olisi ollut huomattavasti
vähemmän, jos kodit ja yhteiskunta olisivat huolehtineet lasten kehityksestä syntymästä
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saakka. Lääkkeeksi esitettiin esitelmiä ja keskustelua, joiden uskottiin poistavan kasvatushöltyneisyyden. Vanhempien piti uhrata enemmän aikaansa kotikasvatukselle. Yhteiskunnan epävakaat olot näkyivät myös lasten kasvatuksessa.679 Oulussakin yritettiin parantaa
yhteistyötä järjestämällä vanhempainiltoja, joissa keskusteltiin ajankohtaisista asioista,
kuten apukoulusta, johon kohdistuneita väärinkäsityksiä yritettiin vähentää.680
Kouluhallitus puuttui seuraavan kerran kodin ja koulun yhteistyöhön 15.10.1926 lähettämässään kiertokirjeessä. Se antoi määräyksen lujittaa yhteistyötä entisestään: yhteistyön
piti tapahtua yhteisymmärryksessä. Koulun tuli tehdä parhaansa lapsen kasvatuksessa,
vaikka oppilas viettikin suurimman osan ajastaan koulun ulkopuolella. Koulun tietopuolisella opetuksella ei vähäisen ajan vuoksi saatu ihmeitä aikaan, joten yhteistyön tärkeyden
korostamiseen oli aihetta.681 Huonosti käyttäytyneen lapsen ongelmien syy ei ollut
hänessä esiintyvä pahe, vaan syynä pidettiin kasvatuksen laiminlyömistä eli huonoa kotikasvatusta. Pelkästään koulun kurinpitokeinot eivät riittäneet, sillä vitsalla ketään ei saatu
muuttumaan, jos koti ei antanut tukeansa koululle.682 Syy ei aina ollut vanhemmissa, sillä
oululaisten oppilaiden vanhempien mielestä yhteistyö oli liian vähäistä. 1930-luvun alkupuolella toivottiin, että opettajat suorittaisivat kotikäyntejä ja järjestäisivät vanhempainiltoja.683

4.9 Pahantapaisten oppilaiden tekemät rikkeet ja niiden syyt
Oppivelvollisuuslain voimaan astumisen jälkeen esiintyi edelleen samoja ongelmia kuin
aikaisemminkin, varsinkin luvattomat poissaolot ja epäsäännöllinen koulunkäynti aiheuttivat päänvaivaa. Oppivelvollisuuslain tultua 15.4.1921 opettajat joutuivat kontrolloimaan
koulunkäyntiä entistä tarkemmin ja puuttumaan poissaoloihin entistä tiukemmin. Oppivelvollisuuslaki yhtenäisti maamme kansakouluja, sillä epäsäännölliseen koulunkäyntiin tuli
puuttua lain edellyttämällä tavalla.684 Tässä jaksossa käsittelen pahantapaisia oppilaita
kahdessa eri luvussa. Ensimmäinen jakso käsittää 1920-luvun ja toinen jakso 1930-luvun.
Jaksoissa seurataan muun muassa pula-ajan vaikutusta oppilaisiin. Näin pystytään
selkeämmin hahmottamaan, millainen yhteys yhteiskunnallisilla ilmiöillä oli oppilailla
esiintyneisiin rikkeisiin.

679. O-N. 1924, 309–310. Opettajain Lehti no 20.
680. Oulun kk:n opekok. ptk. 10.5.1924 § 9. OKA.
681. Kouluhallituksen kirjeet Oulun kaupungin kansakouluntarkastajalle 1921–1930, kiertokirje
15.10.1926. OKA.
682. Oksanen 1931, 37–38. Opettajain Lehti no 2.
683. Oulun kk:n opekok. ptk. 11.10.1932 § 4. OKA.
684. Laurila 1926, 36.
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4.9.1 Kuvaukset oppilaiden tekemistä rikkeistä ja niiden
syistä 1920-luvulla
Pahoinpitelytapaukset olivat hyvin harvinaisia, ja 1920-luvulla ainoa sellainen tapahtui
7.2.1922. Itse tapahtuneesta ei mainita sen enempää kuin että Kajaanintullin kansakoulun
viidennen luokan poikaoppilas pahoinpiteli saman luokan tyttöoppilasta. Oppilaan rankaiseminen annettiin tuomioistuimen tehtäväksi, ja se langetti oppilaalle todistajan läsnäollessa annettavan ruumiillisen kurituksen. Tämän rangaistuksen saivat suorittaa ainoastaan lapsen huoltajat. Tässä tapauksessa rangaistuksen suorittamista ei vaadittu toteutettavaksi
koulussa, vaan koulu luotti vanhempien sanaan.685
Pahoinpitelytapauksia huomattavasti yleisempiä rikkeitä olivat varastamiset ja näpistelyt. Apukoulun kolmannen luokan ja Heinätorin viidennen luokan oppilaat näpistelivät
useita eri kertoja. Kasvatuslautakunta toimitti pojat poikakotiin.686 Oletettavasti heidän
kotiolonsa olivat jollain lailla vaikeat. Myös kaverien vaikutus oli merkittävä, sillä ryhmillä oli oma sosiaalinen rakenteensa ja ryhmän henki saattoi myös vaikuttaa lapsen käyttäytymiseen. K. Helasvuo (1939) päätyi tulokseen, jonka mukaan Helsingissä syytetyistä
pojista ainoastaan kolmasosa rötösteli yksinään. Suurimmaksi osaksi varkauksiin syyllistyttiin pienissä ryhmissä.687 Jyväskylän kansakoulun ensimmäisten vuosikymmenien
pahimmat rikkeet olivat varkaudet, joihin syyllistyi vuosittain keskimäärin kolme oppilasta. Vuosina 1926–1928 tapahtuneet varkaudet yms. rikkeet saatiin loppumaan koulun
ja kodin yhteistyön ansiosta.688
Kouluhallitus lähetti 15.10.1926 kansakouluntarkastajille kiertokirjeen, jossa se tiedusteli
kansakouluntarkastajien näkemystä siveellisyysoloista.689 Kysely sai alkunsa, kun muutaman kansakoulunopettajan lausunto siveellisyydestä julkaistiin Kotimaa-lehdessä
11.5.1926. Yksi opettajista kertoi, että hänen koulussaan melkein kaikki oppilaat olivat
”siveettömyyssuhteissa” toisiinsa. Toinen opettajista totesi oppilaittensa harjoittaneen
julkeata siveettömyyttä, ja kolmas opettajista sanoi siveellisyysrikosten olleen koko maan
ongelma, josta opettajat olivat tietoisia. Näiden lausuntojen perusteella kouluhallitus halusi
tutkia niiden todenperäisyyden. Kansakouluntarkastajat hankkivat tietonsa keskustelemalla
opettajien, pappien ja johtokunnan jäsenten kanssa. He täydensivät tietoja omien kokemustensa ja tutkimustensa avulla. Tulokset voitiin luokitella kolmeen eri ryhmään:
1. Opettajista 67 % oli sitä mieltä, että he eivät olleet havainneet minkäänlaisia
ongelmia.
2. Opettajista 12% oli sitä mieltä, että ongelmaa liioiteltiin, koska siveettömyyttä
esiintyi ainoastaan puheissa, piirustuksissa ja kirjoituksissa.
3. Opettajista 21% oli sitä mieltä, että siveellisyysrikkomuksia tapahtui. Niiden syynä
he pitivät kotia ja ympäristöä.690
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Todennäköisesti opettajien lausunnot erosivat paikkakunnan ja varsinkin kaupungin ja
maaseudun välillä oleellisesti. Yleistettävyys oli varmaankin pahin ongelma, sillä muutaman tapauksen perusteella tehtiin koko kansakoulun kattava päätelmä. Päätelmässä oli liioittelun makua, sillä käsitteenä siveettömyys oli hyvin suhteellinen, joten sen määritteleminen oli jokaisen ihmisen oma asia. Joku saattoi tulkita toiseen koskemisen siveettömyydeksi, kun taas joku ei puuttunut siihen ollenkaan. Oletettavasti kansakouluikäisen
oppilaan seurusteleminen riitti siveettömäksi leimaamiseksi.
Siveellisyysrikoksia esiintyi Oulussa jo ennen kouluhallituksen kiertokirjettä, ja pahin
ilmitullut tapaus sattui toukokuussa 1925. Tuolloin eräs Tuiran kansakoulun 11-vuotias
oppilas yritti harjoittaa sukupuoliyhteyttä koiran kanssa.691 Voidaan kysyä oliko asia
todella näin vai oliko kyseessä jokin pila, joka sitten tulkittiin väärin? Toinen julki tullut
tapaus sattui syksyllä 1926, kun eräs apukoulun 12-vuotias tyttöoppilas kuljeksi sotilaitten
kanssa metsissä.692 Arvailun varaan jää se, tapahtuiko metsissä jotain sopimatonta vai
olettivatko opettajat niin tapahtuneen. Näiden lisäksi ilmeni myös muutamia muita siveellisyysrikoksia, joista ei ollut mainittu enempää. Siveellisyysrikoksia tapahtui vähän verrattuna varastamistapauksiin. Oppilaskorttien perusteella 1920-luvulla rikkeisiin syyllistyneitä oppilaita oli 33, ja näistä 17:n kohdalla oli maininta syystä. Kahdeksassa tapauksessa käytösnumeron alentamisen syy oli varastaminen. Loput mainitut rikkeet olivat suurimmaksi osaksi sopimaton käytös (tottelemattomuus, jatkuva ilkikurisuus ja toistuva
valehteleminen) ja muutamassa tapauksessa luvaton poissaolo.693 Varmaankin edellä
mainittuja rikkeitä esiintyi enemmänkin, mutta niitä kaikkia ei kirjattu muistiin.
Oulussa toimi 1920-luvulla yhdistys, joka etsi koteja kodittomille lapsille. Yhdistys
syntyi 1910-luvun loppupuolella presidentinrouva Ester Stålhbergin aloitteesta. Yhdistyksen tavoitteena oli hankkia huonoissa olosuhteissa kasvaneille lapsille hyviä kasvatuskoteja. Näissä turvattomat lapset tottuisivat säännölliseen elämään ja normaaliin ympäristöön. Maassamme syntyi 1920-luvulla vuosittain noin 7000–8000 aviotonta lasta, joista
Oulun läänissä noin 900. Monessa tapauksessa aviotonta lasta pidettiin henkisesti ja fyysisesti ongelmaisena.694 Oulussa oli paljon avioerokoteja ja yksinhuoltajia ja monen
ehyen perheen vanhemmat työskentelivät kodin ulkopuolella. Tällaisten perheiden lapsilla oli muita suurempi vaara joutua viettelysten uhriksi.695 Yhteiskuntamme kävi taistelua rikollisuutta vastaan, sillä virallisen rikostilaston mukaan rikoksista tuomittujen määrä
kolminkertaistui vuodesta 1910 vuoteen 1926. Parantuneesta taloudellisesta tilanteesta ja
kohonneesta sivistyksestä huolimatta rikollisuus lisääntyi huomattavasti.696 Syynä tähän
pidettiin tiheään rakennettuja asutuskeskuksia, ahtaita asunto-oloja, heikentyneitä perhesiteitä, monipuolistunutta ja raaistunutta huvielämää ja siveellisten käsitteiden höltymistä.697 Ongelmien vähentämiseksi esitettiin taloudellisten olojen parantamista, sivistyksen kohottamista, irtolaisväestön kasvun estämistä ja lain kunnioittamisen parantamista.698
691.
692.
693.
694.
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Oulun kansakouluntarkastajan lähettämien kirjeiden toisteet 1921–1930, 31.12.1926. OKA.
Ibid.
Oulun kk:n oppilaskortit 1907–1912, 1913–1914, 1915–1916 ja 1917–1918. OKA.
Oulunsuun kansakoulu: yksityisten kirjeet 1919–1946, 15.12.1925. OKA.
Kaleva 6.12.1924.
Kaleva 3.11.1928.
Liitto 25.8.1922.
Liitto 29.4.1929.
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4.9.2 Kuvaukset oppilaiden tekemistä rikkeistä ja niiden
syistä 1930-luvulla
1930-luvulla ihmisiin kohdistuneet väkivaltarikokset maassamme lisääntyivät. Yhtenä
merkittävänä tekijänä tähän oli kieltolain 1919–1931 päättyminen. Alkoholin vaikutuksen
alaisena rötöstely kasvoi. Kansakouluun liittyen huolestuttava ilmiö oli, että rikoksiin syyllistyivät yhä nuoremmat. 1930-luvun alkua pidettiin nuorisorikollisuuden huippukautena,
sillä omaisuus- ja väkivaltarikosten määrä nousi jopa puolitoistakertaiseksi 1920-lukuun
verrattuna. Syynä pidettiin taloudellista lamaa sekä poliittista tilannetta 1930-luvun loppupuolella.699 Rikollisuuden ennaltaehkäisemiseksi oli välittömästi selvitettävä syyt rikokseen syyllistymiseen. Erinomaisesti tämä onnistui kansakouluaikana, jolloin voitiin pitää
kirjaa oppilaiden luvattomista poissaoloista, suhtautumisesta toisiin oppilaisiin sekä käyttäytymisestä koulussa ja sen ulkopuolella.700
Varastamisia tapahtui 1930-luvullakin, sillä 17.10.1930 Oulun poliisi kuulusteli useita
Heinätorin ja Kirkkotorin kansakoulun oppilaita. Kaikki oppilaat eivät varastaneet, vaan
osa heistä syyllistyi varastetun tavaran hallussapitoon. Suurin osa varastamisista tapahtui
kirjakaupassa, josta oppilaat veivät muun muassa kirjoja, kyniä ja pyyhekumeja. Lisäksi
torilta he varastivat omenia ja palloja. Pojat saivat kaikki samanlaisen rangaistuksen:
myyjä ilmoitti varkauksista opettajalle, joka puolestaan toimitti oppilaat poliisin kuulusteltavaksi. Poliisin määräämä rangaistus oli kaikille sama: oppilaan huoltajan piti rangaista lastaan ja ilmoittaa asiasta koululle, kun rangaistus oli suoritettu. Tällä tavalla vanhemmat turvasivat lapsensa koulunkäyntimahdollisuuden.701 Syksyllä 1937 poliisi sai
neljä oppilasta kiinni porkkanavarkaudesta. Oppilaiden rankaiseminen ei ollut enää poliisin tehtävä, vaan se kuului huoltolautakunnan lastensuojeluosastolle. Lastensuojeluosaston langettama rangaistus oli kansakoululle tuttu, sillä oppilaita tuli rangaista kodin ja
koulun käytettävissä olleilla rangaistuskeinoilla. Jatkossa koulu ei enää ilmoittanut varastamiseen syyllistyneitä oppilaita poliisille vaan lastenvalvojalle. Lastenvalvojan tehtäviin
kuului tutkia tapahtuneet rikkeet, joiden selvittämiseksi käytettiin kuulustelua. Lastensuojeluosasto helpotti kansakoulun työtä, koska se huolehti myös oppilaan toimittamisesta
esimerkiksi kasvatuslaitokseen tai sijaisperheeseen.702
Oulussa huolestuttiin koulupinnareista, koska poissaolojen takia monen oppivelvollisuus jäi suorittamatta. Suurin syy epäsäännölliseen koulunkäyntiin olivat luokalle jäämiset. Luvattomat poissaolot korjaantuivat suurimmaksi osaksi sillä, että opettajat keskustelivat asiasta oppilaan vanhempien kanssa. Kaikissa tapauksissa tämä ei tehonnut, joten
keskustelun jälkeen jouduttiin toimittamaan kirjallinen kehotuskirje oppilaan vanhemmille. Kirje ei useinkaan tehonnut, sillä harva toimitti lapsensa kouluun sen vaikutuksesta.
Jos kehotuskaan ei tehonnut, kävi koulunkäynninvalvoja keskustelemassa vanhempien
kanssa. Jos tämäkään ei tuottanut toivottua tulosta, edettiin lain edellyttämällä tavalla.703
699. Tuunainen-Nevala 1989, 61.
700. Kaleva 4.2.1939.
701. Oulun kk:n oppilaiden säännötöntä koulunkäyntiä ja hairahduksia 1926–1930, 17.10.1930.
OKA.
702. Oulun kk:n johtokunnalle saapuneet kirjeet/johtokunnan lähettämät kirjeet 1935–1938,
2.12.1937, 2.12.1938. OKA.
703. Kertomus Oulun kaupungin kk:n toiminnasta lkv. 1939–1940 ja 1940–1941. OKA.
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Eräs oululainen opettaja ilmoitti loppuvuodesta 1934 kansakoulun johtokunnalle
pojasta, joka laiminlöi koulunkäyntinsä ja rohkaisi näin muita oppilaita toimimaan
samoin. Vanhempia kehotettiin huolehtimaan lapsensa säännöllisestä koulunkäynnistä, ja
jos näin ei tapahtunut, oli koululla oikeus ja velvollisuus tehdä tästä ilmoitus kasvatuslautakunnalle. Lautakunnan toimesta koulunkäynnin laiminlyönnin syyt tutkittiin, ja jos syyn
todettiin olleen vanhemmissa, oli kasvatuslautakunnan tehtävänä toimittaa oppilas kasvatuslaitokseen.704 Loppuvuodesta 1936 poissaolleista viidesluokkalaisista pojista tehtiin
ilmoitus poliisille, joka toimitti molempien vanhemmille kirjallisen kehotuksen toimittaa
lapsensa kouluun. Tästä huolimatta vanhemmat eivät saaneet lapsiansa kouluun tai tarvitsivat heitä kodin töissä. Seuraavaksi oppilaiden vanhempia kehotettiin haastemiehen välityksellä saapumaan kansakoulun johtokunnan kokoukseen. Toisen pojan vanhemmat saapuivat kokoukseen ja kertoivat olleensa tietämättömiä oppivelvollisuuden suorittamisesta.
Johtokunta hyväksyi tämän selityksen ja antoi vanhemmille vielä yhden mahdollisuuden.705
Huoltajien tuli ilmoittaa koululle, jos lapsella oli pätevä syy olla poissa koulusta. Jos
oppilas oli kolme päivää poissa koulusta ilman minkäänlaista ilmoitusta, tuli opettajan,
johtokunnan jäsenen tai johtokunnan määräämän henkilön käydä keskustelemassa poissaolosta oppilaan kotona. Jos poissaoloon ei ollut pätevää syytä, tuli oppilaan palata kouluun. Jos näin ei käynyt tai poissaolot jatkuivat, tuli johtokunnan pyytää vanhemmat koululle keskustelemaan asiasta tai toimittaa kotiin kirjallinen kehotus oppivelvollisuuden
suorittamisesta. Molemmat johtokunnan antamat huomautukset tuli merkitä pöytäkirjaan.
Jos laiminlyönti jatkui edelleen, tuli asiasta ilmoittaa viralliselle syyttäjälle, jonka kautta
asia eteni tuomioistuimeen.706 Tampereella noin 2–3 % kansakouluikäisistä oppilaista oli
luvatta poissa koulusta. Tampereella riitti suurimmaksi osaksi kirjallinen kehotus palauttamaan lapsen kouluun. Eniten huolta aiheuttivat jatkokoululaiset, jotka mieluummin
kävivät työssä kuin koulussa. Turussa koulusta poissa olleita oppilaita oli noin 2 %, myös
siellä jatkokoululaiset työllistivät koulunkäynninvalvojaa eniten.707 Tampereen ja Turun
kansakouluissa poissaoloihin suhtauduttiin kuten Oulussakin. Poissaolojen suhteellisessa
määrässä oltiin samoissa lukemissa kuin Oulussakin.
Oulun Heinätorin, Kajaanintullin ja Tuiran kansakouluissa merkittiin vuoden 1933 loppupuolelta alkaen oppilaiden tekemiä rikkeitä ja niistä seuranneita rangaistuksia mustaankirjaan. Kajaanintullin mustakirja oli käytössä ainoastaan hieman toista vuotta, jolloin siihen kirjattiin vain kahdeksan rikettä. Tuiran mustakirjan käyttö jatkui vielä 1940-luvullakin. Siihen merkittiin 1930-luvulla ainoastaan 35 tapausta eli suhteellisesti vielä vähemmän kuin Kajaanintullissa. Nämä määrät eivät oletettavasti pitäneet paikkaansa, koska
Heinätorin kansakoulun mustakirja oli käytössä hieman yli kolme vuotta ja siihen merkittiin noin 60 rikettä.708 Rikkomusten määrän täytyi olla huomattavasti suurempi, mutta
ilmeisesti opettajat eivät merkinneet niitä mustaankirjaan. Tosin Heinätorin kansakoulun
ympäristön asuinalueet, esimerkiksi Puistokatu ja Hollihaka olivat levotonta asuinaluetta.
Tietysti opettajien aktiivisuudellakin oli huomattava merkitys. Tuirassa asuttiin hieman
704.
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Oulun kansakouluntarkastajan lähettämien kirjeiden toisteet 1930–1958, 11.10.1934. OKA.
Oulun kk:n johtok. ptk. 19.11.1936 § 190. OKA.
Oulun Heinätorin apukoulupäästökirjat 1922–1960 ja oppilaskirjat 1939–1964. OKA.
Kivirauma 1989, 161–167, 241–244.
Oulun kaupungin Heinätorin kk:n mustakirja 1933–1936, Kajaanintullin kk:n mustakirja
1933–1935, Tuiran kk:n mustakirja 1933–1969. OKA.
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väljemmin ja maaseutumaisemmin kuin Kajaanintullin ja Heinäpään koulun alueilla,
joten Tuirassa rikkeiden määrä todennäköisesti oli keskustan kouluja vähäisempi. Heinätorin ongelmiin ilmeisesti vaikutti Heinäpää, joka oli lähes slummialuetta 1960-luvulle
asti. Perheet asuivat ahtaissa ja huonoissa asunnoissa. Lisäksi työväestön perheissä
esiintyi työttömyyttä, joka aiheutti monelle vanhemmalle henkilökohtaisia ongelmia.
Taulukko 8. Mustien kirjojen perusteella huonoon käytökseen luokiteltavat rikkeet ja niistä
annetut rangaistukset.709
Rike

Rangaistus

varastaminen

käytöksen alennus ja jälki-istunto

tupakointi

käytöksen alennus / jälki-istunto ja käytöksen alennus

tottelemattomuus

käytöksen alennus / jälki-istunto ja käytöksen alennus

luvattomat poissaolot

käytöksen alennus / jälki-istunto ja käytöksen alennus

valehteleminen

käytöksen alennus

kouluvilppi

käytöksen alennus

kiroileminen

käytöksen alennus

pahoinpiteleminen

tunnin jälki-istunto

tappeleminen

jälki-istunto puolesta tunnista tuntiin.

Rangaistusten kirjo ei ollut suuri, sillä opettajat käyttivät käytöksen alennusta ja jälkiistuntoa. Joissakin tapauksissa annettiin pelkästään toinen edellä mainituista, mutta
monessa tapauksessa käytettiin molempia. Rangaistusten perusteella voidaan olettaa, että
kansakoulu suhtautui tiukimmin varastamisiin, sillä näpistelystä tai varastamisesta oli
aina seurauksena vähintään käytöksen alentaminen ja sen lisäksi määrättiin vielä tunnin
tai kahden jälki-istunto. Melkein yhtä vakavia rikkeitä olivat tupakointi ja tottelemattomuus, sillä niistä rangaistiin vähintään käytöksen alentamisella, pahimmassa tapauksessa
käytöksen alentamisen lisäksi annettiin vielä tunnin jälki-istunto. Valehtelemisesta, kouluvilpistä ja kiroilemisesta seurasi käytöksen alentaminen. Ihmetystä herättävää on, että tappelemisesta ja pahoinpitelemisestä annettiin lievimmät rangaistukset eli ainoastaan jälkiistuntoa. Kaikista yleisin annetuista rangaistuksista oli käytöksen alennus, joka annettiin
melkein 40 kertaa. Toiseksi käytetyin oli jälki-istunto, joka annettiin melkein 30 kertaa.
Kolmanneksi yleisin oli käytöksen alennus ja jälki-istunto, jota käytettiin yli 20 kertaa.710
Todennäköisesti annetut rangaistukset vaihtelivat hieman teon vakavuuden, toistuvuuden
ja rangaistuksen antajan mukaan. Näitä eroja kuvaa se, että toisen oppilaan pahoinpitelemisestä saattoi saada ainoastaan tunnin jälki-istunnon, kun taas kiroilemisesta tai opettajan nimen mainitsemisesta annettiin käytöksen alennus. Syy pahoinpitelemisestä annetun
rangaistuksen lievyyteen saattoi olla siinä, että riidan aloitti häviölle jäänyt oppilas tai sitten esimerkiksi lievä tönäiseminen oli pahoinpitelemistä. Toisaalta rangaistukset osoitta709. Oulun kaupungin Heinätorin kk:n mustakirja 1933–1936, Kajaanintullin kk:n mustakirja
1933–1935, Tuiran kk:n mustakirja 1933–1969. OKA.
710. Oulun kaupungin Heinätorin kk:n mustakirja 1933–1936, Kajaanintullin kk:n mustakirja
1933–1935, Tuiran kk:n mustakirja 1933–1969. OKA.
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vat myös opettajan arvostuksen ja hyvän käytöksen merkitystä, sillä kovimmat rangaistukset annettiin opettajaan kohdistuneesta huonosta käytöksestä.
Oppivelvollisuuslain jälkeen maamme kansakoulussa opiskelevien lasten joukko oli
aikaisempaa kirjavampaa. Lapsissa oli entistä enemmän psyykkisesti poikkeavia oppilaita, jotka luokiteltiin psykopaateiksi ja älyllisesti jälkeenjääneiksi.711 Pentti Peranko kirjoitti 1930-luvun loppupuolella Opettajain Lehdessä, että ”probleemalapsen” ongelmien
syy oli hänen ympäristössään, lähinnä vanhemmissa. Tällöin ongelmaoppilaan kohdalla
keskusteltiin ”probleemavanhemmista”. Tällaisen lapsen vaikeuksien syynä pidettiin
perinnöllisyyttä ja ympäristöä. Jos kotikasvatus tuotti ongelmalapsen, oli siihen syynä
joko se, että vanhemmat eivät ymmärtäneet lastaan tai se että he eivät ymmärtäneet itseään.712

4.10 Ongelmaoppilaat ja heidän opetuksensa
Ongelmaoppilaat käsittävät heikkolahjaiset lapset, sillä pahantapaisille oppilaille ei vielä
vuosina 1921–1939 perustettu omaa koulua. Heikkolahjaisten opetuksesta vastasi apukoulu, joka kasvoi entisestään ja kehittyi kasvatusneuvolatoiminnan aloittamisen ansiosta.
Näin oppilaasta tehtävät arviot tarkentuivat entisestään. Apukouluun pyrittiin sijoittamaan
heikkotasoisia oppilaita. Heikkolahjainen oppilas määriteltiin epätarkasti aina 1930-luvulle
saakka, jolloin opettajien käyttöön tulivat älymittaukset.713 Niillä pyrittiin mittaamaan
oppilaan henkistä suorituskykyä.714 Lähdeaineiston perusteella voidaan todeta, että tämä
näkyi myös käytännössä, sillä pahantapaisten oppilaiden osuus apukoulussa väheni
huomattavasti. Myöhemmässä vaiheessa testejä kehitettiin entisestään, mutta heikkolahjaisen oppilaan määrittelemisessä ei tapahtunut oleellisia muutoksia.

4.10.1 Oulun kaupungin apukoulu
Saksassa ensimmäiset apukoulut 1860-luvulla olivat 6-luokkaisia, ja tytöt ja pojat opiskelivat samassa luokkatilassa. Oppilaat aloittivat koulunkäyntinsä alemmassa kansakoulussa,
jossa he opiskelivat vuodesta kahteen vuotta, ennen kuin siirto apukouluun tapahtui. Opetus oli yksilöllisempää kuin normaaliluokissa, sillä alkuopetusluokilla sai olla enintään 16
oppilasta ja ylemmillä luokka-asteilla korkeintaan 20 oppilasta. Apukouluun ei otettu älyllisesti heikkoja tai muuten sairaita lapsia. Heikkotasoisille kuulo- ja näkövammaisille oppilaille oli omat koulunsa. Oppilas voitiin erottaa apukoulusta, jos muutaman vuoden opiskelun jälkeen opettaja ja psykiatri totesivat lapsen oppimiskyvyttömäksi.715 Oppivelvollisuuslaki velvoitti kaikki yli 10 000 asukkaan kaupungit perustamaan apukoulun.716 Oppi711. Borg 1929, 178. Kansakoulun Lehti no 23 ja 24.
712. Peranko 1938, 293. Opettajain Lehti no 12. Sarason ja Doriksen (1979) mukaan sosiaali-ekonomiset tekijät ovat ratkaisevassa osassa lapsen kehityksessä. Sarason & Doris 1979, 60.
713. Oulun kansakouluntarkastajien lähettämien kirjeiden toisteet 1921–1930, 10.9.1934. OKA.
714. Huttunen 1986, 107.
715. Jyrhämä 1920, 287–288. Kansakoulun Lehti no 1.
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velvollisuuslain aikaan oli Suomessa apukouluja seitsemässä kaupungissa. Varsinkin alkuaikoina mallit koulun toiminnalle saatiin Ruotsista.717 Todennäköisesti lain uskottiin
vaikuttaneen maamme kansakoulujen toimintaan positiivisesti, koska se velvoitti kehittämään myös heikkolahjaisten opetusta. Valitettavasti tämä koski ainoastaan suurimpia
kaupunkeja, joissa erityisopetusta oli. Monella paikkakunnalla ei ollut apukoulua, joten
heikkolahjaisen oppilaan kohtalona oli oppivelvollisuudesta vapauttaminen.
Oppivelvollisuuslaki määritteli apukouluun siirrettävän oppilaan hyvin väljästi: lain
neljännessä pykälässä mainittiin ”heikon käsityskyvyn” omaavat oppilaat, jotka olivat erityisopetuksen tarpeessa. Saman lain ensimmäisen momentin toisessa kohdassa todettiin,
että tylsämieliset lapset tuli vapauttaa oppivelvollisuuden suorittamisesta.718 Oulussa apukoulusiirtoon ryhdyttiin, jos oppilas ei kahdessa vuodessa pystynyt suorittamaan yhden
vuosiluokan opintojaan. Oppilaita lähetettiin apukouluun, jopa ennen kansakoulun aloittamista, jos oltiin varmoja, ettei tämä menesty kansakoulussa. Apukouluun sijoitettiin henkisesti vajaakykyisiä, heikkolahjaisia ja jopa ruumiillisesti vammautuneita. Tällaisella
oppilaalla saattoi olla ainoastaan huono kuulo tai heikko näkö. Pelkästään opettajan
ammattitaidolla ei oppilasta siirretty, vaan hänen apunaan olivat lääkäri ja oppilaan vanhemmat.719 Oppivelvollisuuslaissa olisi saanut olla selkeämmät ohjeet apukoulusiirroista,
sillä väärinkäsityksiä varmaankin esiintyi heikkokykyisyyden ja tylsämielisen toteamisen
vaikeuden vuoksi. Oletettavasti ongelma oli siinä, että siirtoja tehtäessä ei ollut käytettävissä minkäänlaisia älykkyyttä testaavia mittareita, joten apukouluun toimitettiin
monenlaisia ja monentasoisia oppilaita.
Helsingin apukoulussa suoritetuissa oppilassiirroissa ratkaisevin tekijä oli lääkäri.
Vuonna 1925 lastensuojelutoimiston päällikkö Adolf V. Bonsdorff ehdotti, että siirrot suoritettaisiin seuraavin periaattein:
– oppilaasta kerätään tietoja lomakkeeseen,
– siirron päättävät yhdessä opettaja, apukoulun johtaja ja koululääkäri,
– apukoulusta oppilas siirretään takaisin yleisopetukseen ainoastaan lääkärin luvalla,
– epilepsialapsia ei saanut ottaa apukouluun ja
– apukouluun siirretään ainoastaan ensimmäiseltä ja toiselta luokalta.720
Tampereen apukoulusiirroissa koululääkäri oli 1920-luvulle saakka määräävin tekijä.
Viimeistään 1920-luvun loppupuolella lääkärin osuus muuttui, sillä lopullisen päätöksen
siirrosta teki tarkastaja. Tampereen apukoulu oli tarkoitettu henkisessä kehityksessään jälkeenjääneille ja lievästi vajaamielisille lapsille. Turussa apukoulu perustettiin samanlaisille oppilaille, vaikka sanamuoto olikin hieman toisenlainen. Sinne siirrettiin henkisesti
tai ruumiillisesti vajavaisesti kehittyneitä oppilaita. 1920-luvun alussa Turussa päätöksen
siirrosta tekivät opettaja, koululääkäri ja tarkastaja. Turun kansakoulun johtokunta ei ollut
tähän tyytyväinen, joten vuoden 1927 ohjesäännössä lopullisen päätöksen siirrosta teki
johtokunta yhdessä tarkastajan kanssa.721 Suomessa todettiin vielä 1920-luvun lopussa,
että apukoulusiirrot eivät olleet asianmukaisia. Vanhemmat olivat edelleen ennakkoluuloisia apukouluja kohtaan, sillä esimerkiksi Turussa ei vuonna 1928 saatu siirretyksi yhtään
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Oulun kk:n johtok. ptk. 28.4.1921 § 94. OKA.
Tuunainen-Nevala 1986, 52.
Kouluhallituksen erikoiskirjeet yleisistä asioista 1931–1957, 23.8.1934. OKA.
Oulun kansakouluntarkastajan lähettämien kirjeiden toisteet 1921–1930, 20.1.1925. OKA.
Somerkivi 1977, 142–143.
Kivirauma 1989, 178, 261–262.
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oppilasta apukoulun ensimmäiselle luokalle. Monessa tapauksessa vanhempien ajatukset
muuttuivat, kun heidän lapsensa kehittyi apukoulussa. Tällaisten lasten koulunkäynti
muuttui myötämielisemmäksi, kun he saivat opiskella samantasoisten lasten seurassa.722
Turussa otettiin vuonna 1927 käyttöön ensimmäisenä Suomessa älykkyystestit, joita
käytettiin siirtojen yhteydessä. Muut maamme kaupungit ottivat mallia Turusta, mutta
älykkyystesteistä ei muodostunut yhtenäisiä. Vuonna 1926 perustettu apukouluyhdistys
teki vuonna 1933 valtioneuvostolle aloitteen, että älykkyystestit määrättäisiin pakollisiksi
siirtoja tehtäessä. Aloite otettiin positiivisin ajatuksin vastaan, mutta lakiesitystä siitä ei
koskaan toteutettu.723 Ennen aloitetta keskusteltiin apukouluyhdistyksen kevätkokouksessa 1931 älykkyysmittauksista. Kokousväelle esitetty esimerkkitesti saatiin Ruotsista ja
se suoritettiin yhdelle apukoulun ja yhdelle kansakoulun oppilaalle. Testin tulokset ilmoitettiin älykkyysosamääränä, joka oli tietty numeraalinen arvo. Jos sen antama arvo oli
0,55–0,75 sijoitettiin oppilas apukouluun. Harmillista on, että mistään ei löydy mainintaa
tämän testin tuloksista. Oulussa käytettiin myös älykkyystestejä, joiden malli saatiin Helsingistä. Oulussa testit sovittiin pidettäviksi vuosittain huhtikuussa. Apukouluun siirtäminen pyrittiin suorittamaan kansakoulun toiselta luokalta, mutta selvissä tapauksissa aikaisemmin. Oulussa oppilaan siirtoprosessi apukouluun aloitettiin opettajan täyttämällä siirtoanomuksella. Seuraavaksi apukoulunopettaja suoritti oppilaalle älykkyystestin, jonka
sai tehdä myös kansakouluntarkastaja. Lopullisen apukoulusiirron ratkaisi älykkyystestin
tulos, koululääkärin tutkimukset ja kansakouluntarkastajan antamat lausunnot. Jos nämä
olivat ristiriidassa keskenään, annettiin tutkimuksen tulokset psykiatrille, joka esitti asiasta oman näkemyksensä.724

4.10.2 Apukoulun oppilaat
Oulussa siirto kansakoulun kautta apukouluun oli huomattavasti yleisempää kuin sinne
suoraan sijoittaminen. Oulun kansakoulusta apukouluun 1920-luvulla siirretyt oppilaat olivat 7–15-vuotiaita. Eniten siirrettiin 9-vuotiaita (30 opp.), 11-vuotiaita (27 opp.) ja 12-vuotiaita (25 opp.). Suoraan apukouluun sijoitetuista oppilaista ainoastaan noin 19 % oli 7-vuotiaita ja yli 60 % vähintään 12-vuotiaita, vanhin heistä jo 17-vuotias. Suoraan apukouluun
1920-luvulla sijoitettiin seuraavanlaisin perustein:
1. tyttöoppilas ei pystynyt työskentelemään käsillään,
2. tyttöoppilas ei kyennyt edes käsitöiden tekemiseen ja
3. tyttöoppilas, joka puhui ainoastaan muutamia sanoja.725
On ymmärrettävää, että kansakoulusta siirto oli yleisempää, sillä opettajat tunsivat ja
tiesivät oppilaittensa tason koulunkäynnin perusteella. Missään ei mainita, millä perusteella lapset toimitettiin suoraan apukouluun. Oletettavasti lisäperusteena käytettiin perheissä esiintyneitä ongelmia. Edellä mainitun ikäjakauman perusteella voidaan olettaa,

722. Ahtala 1929, 721–722. Opettajain Lehti no 40.
723. Tuunainen-Nevala 1986, 52.
724. Oulun kansakouluntarkastajan lähettämien kirjeiden toisteet 1921–1930, kouluhallitus
10.9.1934. OKA.
725. Oulun apukoulun oppilasmatrikkeli 1920–. OKA.
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että yksi merkittävä syy suoraan siirroissa oli ikä, sillä vähintään yli 12-vuotiaita oli reilusti yli puolet.
Taulukko 9. Oulun apukoulun oppilasmäärä vuosina 1921–1935.726
Vuosi

Pojat

Tytöt

Yhteensä

1921

24

15

39

1926

32

23

55

1931

34

18

52

1935

44

15

59

Taulukon mukaan 1920-luvun puolivälissä oppilaita oli jo 55 eli yli kaksinkertainen
määrä aloituslukuvuoteen verrattuna. Oppilaista suurin osa oli poikia. Poikien määrä kasvoi, sen sijaan tyttöjen määrässä ei tapahtunut kovin suuria muutoksia. Tilanne oli samanlainen kaikissa maamme apukouluissa. Oulun apukoulussa opiskeli 1920-luvulla yhteensä
172 oppilasta, joista poikia oli 106 ja tyttöjä 66. Oppilasmäärässä ei tapahtunut suuria
muutoksia, sillä 1930-luvulla Oulun apukoulussa opiskeli yhteensä 169 oppilasta, joista
suoraan apukouluun oli toimitettu 12. Todennäköisesti poikien suurempi määrä johtui tyttöjä näkyvämmästä levottomuudesta ja keskittymisvaikeuksista. Pojat olivat enemmistönä
maamme muissakin kansakouluissa, sillä 1930-luvun alussa heitä oli hieman alle 70 %, ja
lukuvuonna 1936–1937 poikia oli 64,2 %.727
Oulun apukoulusta erosi tai erotettiin molempina vuosikymmeninä suurin piirtein
saman verran eli ainoastaan 6 % oppilaista, suurin osa fyysisen ja henkisen kehittymättömyyden vuoksi. Muita syitä olivat työpaikan saaminen, jolloin oppilaalle todennäköisesti
annettiin lupa lopettaa koulunkäynti, sillä apukoulun tavoitteena oli opettaa ja kasvattaa
oppilaitaan käytännöllisiin ammatteihin. Paikkakunnalta muutto tai sairastuminen olivat
ymmärrettäviä syitä apukoulusta eroamiselle. Lisäksi oppilaita erotettiin huonon käytöksen tai varastamisten takia. Opettajat tekivät apukoulun suorittaneille oppilaille kyselyn
1930-luvun loppupuolella.
Taulukko 10. Oulun apukoulussa vuosina 1923–1927 opiskelleiden myöhemmät elämänvaiheet.728
Tilanne

Oppilaita

Töissä

20

Kansakoulussa

5

Kotona

5

Käsityökoulussa

4

Räätälinopissa

1

Sepänopissa

1

726. Oulun kaupungin kunnalliskertomus 1920–1950, Oulun kk:n johtokunta, koulusuunnitelmatoimikunnan ptk. 7.10.1971. OKA, Kurkela. Kaleva 5.2.1963.
727. Suomen virallinen tilasto X 63 1931–1932, 11, X 68 1936–1937, 16.
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Kysely kohdistettiin vuosina 1923–1927 opiskelleisiin oppilaisiin, joita oli 53. Tiedot
saatiin 36 oppilaasta. Kyselyn perusteella voidaan todeta, että apukoulussa opiskelleet
lapset menestyivät elämässään varsin hyvin. Jokainen oppilas työskenteli tai opiskeli
kädentaitoja vaativilla aloilla, joten heidän menestymisensä kannalta oli tärkeää löytää
opiskelua vastaava työpaikka. Kotona oleminen ei tarkoittanut sitä, että oppilaalla meni
huonosti. Puuttuvien oppilastietojen perusteella voidaan esittää erilaisia olettamuksia.
Ilmeisesti kyselyyn vastaamatta jättäneet oppilaat asuivat muualla kuin Oulussa tai sitten
he eivät halunneet tai pystyneet osallistumaan suoritettuun kyselyyn.
Oulun apukoulun oppilaiden myöhemmistä elämänvaiheista tehtiin toinenkin kysely
1930-luvun loppupuolella. Siihen vastasi 116 entistä oppilasta. Oulun kansakouluntarkastaja Risto Kuosmanen ryhmitteli oppilaat kolmeen eri ryhmään menestymisen perusteella.
Vähintään tyydyttävästi työssään pärjäsi puolet oppilaista. Huonosti työelämässä menestyneitä oli hieman alle puolet. Kuusi oppilasta menehtyi.729 Niilo Mäen tutkimuksessa
(1950) selvitettiin valtion kasvatuslaitoksista vuosina 1931–1935 päässeiden poikien
myöhempä rikollisuutta. Mäen tutkimuksessa apukoulusta eronneet oppilaat sopeutuivat
yhteiskuntaan huomattavasti huonommin kuin apukoulun loppuun suorittaneet.730 Oulun
apukoulun entisistä oppilaista esitetty luku ei pidä täysin paikkaansa, sillä kaikkien oppilaiden myöhemmät elämänvaiheet eivät olleet selvillä. Kuitenkin sitä voidaan pitää
suuntaa-antavana, vaikka tarkastajan tekemät luokittelut ovat hyvin epämääräiset, eikä
niissä tarkenneta, mitä tyydyttävästi tai huonosti menestymisellä tarkoitettiin. On mahdoton päätellä, kuinka moni oppilaista, joista ei ollut tietoa kuului kumpaankin ryhmään.
Voidaan olettaa, että apukoulun suorittaminen ei ainakaan heikentänyt oppilaan menestymistä. Todennäköisesti apukoulussa heikkotasoisen oppilaan itsetunto vahvistui, koska
hän huomasi osaavansa eikä erottunut luokkansa muista oppilaista.
Oulun kaupungin apukoulun oppilaiden vanhempien ammattia ei mainita, mutta tuohon aikaan Oulun kansakoulussa opiskeli suurimmaksi osaksi työväestön lapsia. Tästä
voidaan päätellä, että maamme apukouluissa vuosina 1928–1938 opiskelleiden lasten
vanhemmista yli 80 % kuului työväestöön. Palveluammateissa toimineiden ja pienliikkeenharjoittajien lapsia oli hieman yli 10 %. Suurliikemiesten ja virkamiesten lapsia apukoulussa oli vain noin 1–5 %. Tilastossa on otettu huomioon ainoastaan kaupunkilaisten
ammatit. Tutkimus on kuitenkin suuntaa-antava.731 Lukuvuosina 1932–1934 maamme
apukoulujen oppilaista yli 83 % oli työväestön lapsia.732 Kivirauman tutkimuksessa
(1989) selvitettiin erityisopetusta ja suomalaista oppivelvollisuuskoulu vuosina 1921–
1985. Kivirauman tutkimuksessa maamme apukouluissa vuosina 1932–1938 opiskelleiden oppilaiden vanhemmat kuuluivat melkein 90 %:sesti työväestöön.733 Suomen apukouluissa vuosina 1920–1930 opiskelleista koottiin 1930-luvun alkupuolella maamme
ensimmäinen tilasto. Näistä lapsista lähes 60 % oli työläisperheistä, noin 16 % pienliikkeenharjoittajien ja palvelusväen lapsia, hieman yli 10 % käsityöläisten lapsia ja ainoastaan 0,4 % suurliikkeen harjoittajien lapsia. Ilmiö oli samanlainen muissakin maissa ja
728. Oulun apukoulun oppilasmatrikkeli 1920–, kertomus Oulun kaupungin toiminnasta lkv. 1927–
1928. OKA
729. Oulun kansakouluntarkastajan lähettämien kirjeiden toisteet 1921–1930, 5.4.1930. OKA.
730. Mäki 1950, 407. Huoltaja no 38.
731. Tuunainen-Nevala 1986, 53.
732. Suomen virallinen tilasto X 64 1932–1933, 11, X 65 1933–1934, 12.
733. Kivirauma 1989, 90.
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syyt siihen olivat luonnolliset. Erilaiset vakavat lapsuusiän sairaudet ja perinnölliset heikkoudet levisivät helpoiten huonoissa ravinto- ja asunto-oloissa. Monen apukoululaisen
vanhemmat olivat myös koulua käymättömiä.734 Lisäksi voidaan olettaa, että alempien
sosiaaliluokkien lapsia sijoitettiin apukouluun, koska heidän vanhempiensa mahdollisuuksia koulunkäynnin kaikinpuoliseen kontrolloimiseen pidettiin muita huonompana.
Ilmeisesti merkittävin syy oli heidän vähäinen koulutuksensa, jonka vuoksi heidän ei
uskottu pystyvän tai haluavan tukea lastensa koulunkäyntiä.

4.10.3 Apukoulun opetusmenetelmät
Oulun apukoulu toimi nelivuotisena, joten oppilaat palasivat sen jälkeen vielä kansakouluun, joka oli kuusivuotinen. Tämä oli Oulun kansakouluntarkastaja Kuosmasen mielestä
apukoulun suurin ongelma, johon saataisiin parannus perustamalla apukouluun viides
luokka-aste. Tarkastaja teki asiasta aloitteen johtokunnalle, joka puolestaan toimitti aloitteen kaupunginvaltuustolle. Asia eteni valtuustossa ja tuotti toivotun tuloksen, sillä apukoulun viides luokka aloitti toimintansa syksyllä 1925.735 Oulun apukoulu toimi viisivuotisena kouluna kevätlukukauden 1932 loppuun, mutta syyslukukaudella tilanne oli toinen.
Apukoulun kuudes luokka aloitti toimintansa lisäluokkana, jolla oli käytössään ainoastaan
kymmenen viikkotuntia.736 Tästä määrästä vähintään puolet käytettiin käsitöihin ja askarteluun, joten pääpaino pantiin käsityöammatteihin tarvittaviin taitoihin.737 Sekä Tampereen että Turun apukoulut olivat myös neliluokkaisia, kunnes vuonna 1924 Turun apukoulu
sai viidennen luokkansa ja Tampere vuotta myöhemmin. Kuudes luokka Tampereelle saatiin vuonna 1929 ja Turkuun vasta vuonna 1934.738 Lähdeaineiston perusteella voidaan
olettaa, että nelivuotinen apukoulu ja sieltä siirtyminen takaisin kansakouluun oli huono
ratkaisu. Moni oppilaista ei pärjännyt kansakoulussa, joten heiltä jäi kansakoulun päästötodistus saamatta.
Opetuksen tehokkuus Oulun apukoulussa johtui pienistä opetusryhmistä, sillä kansakoulun luokassa saattoi olla jopa kaksi kertaa enemmän oppilaita kuin apukoulussa. Oppilaat pyrittiin sijoittamaan luokkiin kehitystasonsa perusteella. Jokaisella luokalla oli oma
opettajansa, mutta oppitunteja tehostettiin vielä jakamalla ensimmäisen luokan oppilaat
kahteen ryhmään, jolloin yksilöllisyys toteutui entistä paremmin.739 Apukoulussa opiskeltiin samoja asioita kuin kansakoulussakin, mutta suppeammassa muodossa. Opetuksen painopiste piti asettaa oppilaita lähellä olleisiin ja tuttuihin konkreettisiin asioihin.
Oppivelvollisuuslain ansiosta opetuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota käsityöaskarteluun ja yksilöllisyyteen.740 Oulussa toteutettiin sekä apu- että kansakoulussa hyvin paljon
samoja opetusoppeja. Apukoulun opetuksessa vältettiin teoria-aineiden runsasta opiske734. Ekholm 1933, 490–493. Opettajain Lehti no 34.
735. Kertomus Oulun kaupungin toiminnasta lkv. 1924–1925, Oulun kk:n johtok. ptk. 24.4.1925 §
76, 22.5.1925 § 76, 20.11. 1925 § 175. OKA.
736. Kertomus Oulun kaupungin kk:n toiminnasta lkv. 1932–1933. OKA.
737. Oulun kk:n johtok. ptk. 2.9.1936 § 149. OKA.
738. Kivirauma 1989, 177, 263.
739. Oulun kk:n johtok. ptk. 30.5.1924 § 101. OKA.
740. Kertomus Oulun kaupungin kk:n toiminnasta lkv. 1924–1925. OKA.
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lua, siellä ei esimerkiksi opiskeltu mittausoppia ja historiaa, koska niitä pidettiin liian vaikeina oppiaineina.741
Tampereen apukoulussa opetuksen onnistumisen edellytyksenä pidettiin koulun omia
tiloja, jotka olivat täysin erillään kansakoulun tiloista. Tällöin oppilaat pystyivät työskentelemään huomattavasti vapautuneemmin. Apukoulussa oppilas uskalsi olla oma itsensä,
koska hänelle annettiin mahdollisuus osata huonommin. Apukoululaisille asetetut tavoitteet olivat vähäisemmät, opetus yksinkertaisempaa ja havainnollisempaa kuin kansakoulussa. Tampereen apukoulun opetuksesta käytettiin nimeä rinnastusperiaate, koska teoriaja taitoaineiden aiheet enimmäkseen olivat samat. Tällä tavalla opetuksesta saatiin eheä
kokonaisuus, joka oppimisen kannalta tuotti parempia tuloksia. Opiskeleminen aloitettiin
oppilaille tutuista asioista, joista sitten edettiin vaikeampiin tehtäviin. Tampereen apukoulun tehtävänä oli kasvattaa ja opettaa oppilaita elämää, ei koulua varten. Helsingin apukoulussa yhdelle luokalle sijoitettiin enintään 15 oppilasta, joiden viikkotunneista neljäsosa käytettiin käsitöihin ja askarteluun. Omasta koulusta ja pienemmästä opetusryhmästä
oli se etu, että oppilas uskalsi yrittää, jolloin hän huomasi osaavansa ja sai näin uutta
uskoa koulunkäyntiinsä. Apukoulun tärkein tehtävä oli kannustaa oppilaitaan ja saada heidät yrittämään omien kykyjensä mukaisesti. Tämä ei ollut helppoa, sillä moni asiaan
perehtymätön piti apukoulua rangaistuslaitoksena.742
Kouluhallituksen kouluneuvos J.H. Tunkelo ja Oulun kansakouluntarkastaja Kuosmanen pitivät loppuvuodesta 1926 Oulun kansakoulun opettajille esitelmät heikkolahjaisten
oppilaiden opettamisesta. Kouluneuvoksen mielestä opetus tuli järjestää oppilaan lahjojen
ja kykyjen mukaisesti eli sen tuli olla yksilöllistä. Samaan luokkaan tuli sijoittaa enintään
10–12 oppilasta. Apukoulutasoista oppilasta tuli opettaa melkein kädestä pitäen. Heikkolahjaisia oppilaita pidettiin muita lapsia alttiimpina rikollisuuteen, joten heidän energiansa
tuli suunnata hyödylliseen tekemiseen.743 Huolestuneisuutta rikollisuuteen ajautumisesta
lisäsivät norjalaisen psykiatrin ja vankilalääkärin ajatukset:
”Jokainen rikoksen tekijä ei ole imbesilli eli heikkolahjainen, mutta jokainen imbesilli on piilevä rikollinen. Hän on alttiimpi rikollisuudelle kuin muut, hänellä on
samat vietit ja affektit, mutta häneltä puuttuu vastaava hallitseva ja järjestelevä äly.”
Kokemus maassamme osoitti, että apukoulun suorittaneet tekivät vähemmän rikoksia
kuin kansakoulun suorittaneet heikkolahjaiset.744
Oulun apukoulun opetuksessa alettiin 1920-luvun loppupuolella mahdollisuuksien
mukaan soveltaa vapaakoulun opetustapaa. Nämä ajatukset otettiin todennäköisesti Pestalozzin ja Ellen Keyn opetusopeista. Pestalozzin mielestä jokaisella lapsella oli lahjoja ja
kehitysmahdollisuuksia jossakin asiassa. Hän korosti oppilaiden vapautta opetuksessa,
koska se kehitti heidän omatoimisuuttaan ja vastuuntuntoaan. Keyn mielestä oppilaiden
yksilöllisyys toteutui parhaiten, kun lapsi sai toimia mahdollisimman vapaasti. Oulun
apukoulussa tätä ajatusta toteutettiin työvihkoilla, joiden ansiosta opetus muuttui oppilaita
kiinnostavammaksi ja jotka edistivät oppilaiden henkistä kehitystä.745 Ainoastaan kol741. Tulikoski 1989, 46.
742. Oulun Heinätorin apukouluselostuksia apukoulunopettajien tutustumismatkoista v. 1926,
1937, 8.5.1926. OKA.
743. Oulun kk:n opekok. ptk. 1.12.1926 § 3. OKA.
744. Kouluhallituksen erikoiskirjeet yleisistä asioista 1931–1957, 23.8.1934. OKA.
745. Oulun kansakouluntarkastajien lähettämien kirjeiden toisteet 1921–1930, 10.9.1930. OKA.
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mannella luokalla ei 1930-luvun puolivälissä järjestetty askartelua, koska sitä ei saatu
mahtumaan viikkotuntimäärään.746 Päätös oli yllättävä, koska heikkolahjaisten oletettiin
kykenevän vain käsin suoritettaviin tehtäviin eli heidän ei uskottukaan menestyvän henkistä kapasiteettia vaativissa ammateissa.747 Johtuiko askartelun pois jättäminen opettajien tunnollisuudesta viikkotuntimäärää kohtaan vai keskittymisestä teoria-aineisiin?
Yhteistä maamme apukoululaisille oli epäonnistuminen kotona, koulussa, pihalla ja
kavereiden seurassa. Opettajan oli pystyttävä poistamaan epäonnistumisen tunne. Hänen
oli tunnettava jokainen oppilaansa niin hyvin, että hän pystyi tiedostamaan, mistä oppilaan heikkotasoisuus johtui. Apukouluoppilaan energia piti ohjata hyödylliseen toimintaan. Tällöin oli syytä välttää liiallista paikallaan istumista, sillä heikkolahjaiset oppilaat
väsyivät henkisesti ja ruumiillisesti yleisopetuksen oppilaita nopeammin. Tämän estämiseksi oppilaiden oli saatava liikkua vapaasti luokassaan hakemassa erilaisia työvälineitä ja
katselemassa luokassa olevia kuvia. Vapaasti liikkumisessa oli korostettava hiljaisuutta,
että luokan toiset oppilaat saivat opiskelurauhan. Edes välituntikellon soidessa ei kesken
olleita tehtäviä tarvinnut lopettaa, vaan ne tuli voida tehdä kaikessa rauhassa loppuun.
Näin pystyttiin korostamaan jokaisen lapsen yksilöllistä työskentelytahtia eikä hitaampien
oppilaiden tarvinnut oppitunnin loppumisen pelossa kiirehtiä. Tehtävät piti mukauttaa
oppilaan kehitystasoa ja voimia vastaaviksi. Oppilaille oli annettava runsaasti kiitosta ja
heitä tuli rohkaista sekä kannustaa yrittämään ja tekemään. Ei alkuopetusluokilla eikä
välttämättä myöhemmässäkään vaiheessa kannattanut puhua varsinaisesta lukujärjestyksestä, sillä samalla oppitunnilla voitiin harjoitella puhe-, luku- ja kirjoitustaitoa sekä matematiikkaa, laulua, leikkiä ja piirustusta – samaan aiheeseen liittyvinä. Henkisten taitojen
harjoittamisen lisäksi tuli harjoittaa muun muassa askartelua, käsitöitä ja voimistelua.748
Tällaisessakin tavassa korostui yksilöllisyys eli pienistä opetusryhmistä huolimatta tuli
opetus suunnitella tapauskohtaisesti.

4.11 Pohjolan Poikakoti vuosina 1921–1939
Pohjolan Poikakodissa oli vuosina 1921–1939 yhteensä 488 oppilasta, joista Oulusta oli 76
eli 15,6 %. Oululaisten määrä saattaa tuntua pieneltä, mutta poikakoti oli kuitenkin tärkeä
apu Oulun kaupungille, sillä ilman sitä monet lapset olisivat jääneet ilman kasvatusta ja
opetusta.

746. Oulun kk:n johtok. ptk. 3.9.1935 § 122. OKA.
747. Laitakari 1919, 19.
748. Salo 1937, 853–857. Opettajain Lehti no 50.
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Kuvio 4. Pohjolan Poikakodin oppilasmäärä vuosina 1921–1939.749

Pohjolan Poikakodin oppilasmäärä kasvoi muutamaa vuotta lukuun ottamatta. Oppilasluku ei lisääntynyt vuosina 1932, 1935 ja 1937, vaan säilyi samana tai väheni muutamalla
oppilaalla edelliseen vuoteen verrattuna. Väheneminen johtui muun muassa siitä, että
oppilaat pääsivät pois, mutta myös pulavuosista 1929–1931, jolloin jouduttiin säästötalkoisiin. Suurin muutos poikakodin lapsimäärässä tapahtui vuonna 1934, kun sinne tuli 45
uutta oppilasta. Tätä lukuvuotta lukuun ottamatta uusia oppilaita otettiin 1930-luvulla
muutamia kymmeniä vuosittain. Alkuvaiheessa poikakotiin toimitettiin oppilaita lähikunnista, kuten Oulusta. Tässä tapahtui nopea muutos, sillä vuoteen 1939 mennessä poikakotiin sijoitettiin lapsia Oulun läänin lisäksi kahdeksasta muusta läänistä. Poikakodin oppilaista yli puolet oli Oulun läänistä. Heidät siirrettiin sinne 8–16-vuoden ikäisinä. Sijoittamisen pääasiallisin syy oli jommallakummalla tai molemmilla vanhemmilla esiintyneet
henkilökohtaiset ongelmat. Tästä huolimatta vanhempien rikollisuus oli suhteellisen
vähäistä, sillä ainoastaan 20 % heistä syyllistyi johonkin lainvastaiseen tekoon.750 Poikakodin johtaja Siltanen kertoi loppuvuodesta 1937 pidetyssä kokouksessa, että suurimmalta osalta lapsista puuttui vanhempien yksilöllinen kasvatus. Kansakoulu ei suinkaan
voinut korvata kotikasvatusta, jota paitsi monet lapset jäivät.751
Yhdysvalloissa vuonna 1929 sattunut pörssiromahdus aiheutti maailmaanlaajuisen
laman, jonka seurauksena myös Suomen ulkomaankauppa tyrehtyi. Tästä johtuen Oulussa
vuodet 1930–1934 olivat vaikeita työttömyysvuosia.752 Pula-aika heikensi myös poikakodin uusien suunnitelmien toteuttamista. Vuonna 1936 eduskunta hyväksyi uuden lastensuojelulain. Laki velvoitti kuntien huoltoviranomaiset kiinnittämään huomionsa lapsiin ja
nuoriin. Laki lisäsi laitospaikkojen kysyntää koko maassa, mutta kaikille ei ollut tilaa.
Toinen maailmansota sai poikakodin oppilaissa heräämään isänmaallisen innostuksen,
jonka johdosta kolmasosa pojista teki esityksen palvelukseen astumisesta, osa heistä
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Waenerberg 1918, 27, Kuosmanen 1940, 33, Tuomikoski 1967, 6, 97.
Kuosmanen 1940, 33–37, Tuomikoski 1967, 6, 95,97.
Siltanen. Kaleva 19.10.1937.
Näsänen 1998, 243, Hautala 1976, 271–272.
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hyväksyttiinkin. Toisena syynä palvelushalukkuuteen saattoi olla poikakodista pois
pääseminen.753

4.11.1 Kasvatus ja opetus
Pohjolan Poikakodin kasvatuksessa ja opetuksessa ei tapahtunut oleellisia muutoksia aikaisempiin vuosiin verrattuna. Kurinpitokeinot säilyivät samoina vuosien 1921–1939 ajan.
Valtion kasvatuslaitosten ohjesäännössä vuodelta 1924 piti kuria ylläpitää ystävällisellä
muistutuksella tai ojentavalla varoituksella. Jos nämä keinot eivät riittäneet, voitiin käyttää
yhtä tai useampaa rangaistusta. Oppilaille myönnettyjä oikeuksia ja etuja voitiin pienentää
sekä myönnettyjä vapauksia rajoittaa. Oppilaan ruoan laatua saatiin heikentää, mutta enintään päiväksi. Alle 14-vuotiaan sai eristää enintään 2 päiväksi, mutta ei yöksi, 14–16-vuotiaan sai eristää enintään 4 päiväksi ja yli 16-vuotiaan enintään 6 päiväksi. Ruumiillinen
kuritus tuli tapahtua vitsalla, jolla sai antaa enintään 10 lyöntiä. Rangaistukset eivät saaneet
kuitenkaan olla oppilaan terveydelle vaaraksi.754
Yksi merkittävimpiä Pohjolan Ppikakodissa tapahtuneita uudistuksia oli uuden kansakoulurakennuksen käyttöönotto 24.10.1923. Tämä oli ensimmäinen koulukäyttöön rakennettu rakennus.755 Alemman kansakoulun nimi oli ennen vuotta 1939 valmistava koulu.
Alempi kansakoulu oli kaksivuotinen, ja molemmilla luokilla oli 24 viikkotuntia. Ylempi
kansakoulu oli nelivuotinen, ja kaikilla luokilla oli 27 viikkotuntia. Jatkokoulu oli kaksivuotinen, ja siellä opiskeltiin viikossa 30 tuntia, joista kuusi tuntia oli ammattiopintoja.
Näitä olivat muun muassa puutarhatyöt, maataloustyöt, puusepän- ja vaatturintyöt. Oppilaat erikoistuivat johonkin ammattiin 14–15 vuoden iässä. Ammattiopintojen tarkoituksena oli helpottaa poikakodista pois päässeiden sijoittumista työelämään.756

4.11.2 Poikakotiin sijoitetut oululaiset lapset
Seuraavassa kuvaan Pohjolan Poikakotiin vuosina 1921–1939 sijoitettuja oululaisia lapsia.
Tarkastelen oppilaiden perhetilannetta, kodin ja koulun ulkopuolisia mahdollisia vaikeuksia, menestymistä koulussa, poikakotiaikaa ja laitoksen jälkeistä elämää. Poikakotiin sijoitettiin vuosina 1921–1939 yhteensä 76 oululaista lasta. Näistä vuosina 1921–1929 Poikakotiin toimitettiin 30 poikaa ja vuosina 1930–1939 poikia sijoitettiin 46.
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4.11.2.1 Perhetilanne
Poikakotiin vuosina 1921–1939 toimitetut lapset olivat 8–15-vuotiaita. 1920-luvulla tulleista suurin osa oli 7–12-vuotiaita, kun 1930-luvulla sijoitetuista noin puolet oli 13–15vuotiaita. Oppilaiden laitokseen sijoittamisen syyt olivat tavalla tai toisella kodissa. Monella pojalla kodin vaikeudet ilmenivät käytöshäiriöisyytenä, jota esiintyi kaikkialla.757
Taulukko 11. Poikakotiin vuosina 1921–1939 toimitettujen oululaisten lasten kotitilanne.758
Perhetausta

Lukumäärä

äiti yksinhuoltaja

22

isä yksinhuoltaja

21

molemmat vanhemmat

21

ei tietoa

6

vanhemmat kuolleet

5

isä sairas

1

Yhteensä

76

Yksinhuoltajaperheiden lapset olivat ehdoton enemmistö. Äideistä hieman yli kolmasosa ja isistä yli kaksi kolmasosaa jäi yksinhuoltajaksi puolisonsa kuoleman jälkeen. Lasten kanssa yksin jääneen miehen tai naisen tilanne ei ollut helppo, sillä leskeksi jääminen
tai avioero olivat traumaattisia kokemuksia. Kaikki eivät tätä kestäneet, vaan hakivat lohtua alkoholista, jolloin kaikki muut asiat jäivät taka-alalle. Yksinhuoltajaäideistä ainoastaan kolme mainittiin alkoholisteksi, kun yksinhuoltajaisistä melkein puolet luokiteltiin
alkoholisteiksi. Alkoholistimääritelmään pitää kuitenkin suhtautua hieman varauksellisesti, sillä juopoksi voitiin leimata kuka tahansa. Vaikka yksinhuoltajalla ei ollut henkilökohtaista ongelmaa, aiheutti työssäkäyntikin omat vaikeutensa. Työpäivän päätteeksi
yksinhuoltajalla ei ollut samalla tavalla energiaa lapsilleen kuin kahdella aikuisella.
Yksinhuoltajuus aiheutti henkistä uupumista, sillä yksi ihminen ei jaksanut puuttua lastensa tekemisiin yhtä tarmokkaasti kuin kaksi. Monessa tapauksessa yksinhuoltajaäiti
pystyi huolehtimaan lapsistaan tai hän ainakin yritti, mutta miehen jäädessä yksinhuoltajaksi sijoitettiin lapset tavallisesti muualle hoitoon.
Molemmat vanhemmat eli ns. ehjä perhe ei ollut mikään varma menestymisen merkki
lapselle, sillä näissä perheissä oli omat vaikeutensa. Yli puolet tällaisten perheiden isistä
mainittiin alkoholisteiksi, ja kolmessa tapauksessa molemmat vanhemmat olivat juoppoja.
Yksittäisiä syitä olivat muun muassa perheen varattomuus, vanhempien kasvatuskyvyttömyys, kohtalaiset kotiolot ja isäpuoli. Vanhempien kuoleman vuoksi lapsi sijoitettiin
sijaiskotiin, johon kaikki lapset eivät kuitenkaan sopeutuneet. Ulkoisesti monet sijaiskodit
olivat kunnossa. Sijaisvanhemmat olivat raittiita ja he työllistivät itse itsensä, sillä sijaiskoti hankittiin yleensä maaseudulta. Jossain vaiheessa ottolapsi alkoi kuitenkin käyttäytyä
757. Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 51–350. OMA.
758. Ibid.
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huonosti, saattoi varastaa rahaa ja ruokaa tai humalassa uhkailla ottovanhempiaan. Lieneekö lapsen ottamiseen syynä ollut se, että maatalossa tarvittiin lisää ilmaista työvoimaa.
Tällaisessa tapauksessa lapsi jäi hyvin irralliseksi ja ulkopuoliseksi uudessa kodissaan.
Äkilliset muutostekijät, kuten toisen puolison kuolema tai sairastuminen, edistivät toisen
huoltajan alkoholisoitumista ja taloudellisen tilanteen huononemista.
Alkoholi oli tavalla tai toisella mukana ainakin 34 oppilaan tapauksessa eli 44,7 % perheistä. Poikien isistä vähintään 41 % luokiteltiin alkoholistiksi. Liiallinen alkoholin käyttö
oli yleistä, mutta selkeä muutos alkoholistien vähenemisessä tapahtui välittömästi kieltolain jälkeen. Tämän perusteella voidaan olettaa, että alkoholistiksi leimattiin myös juopumissakon saanut henkilö. Tutkimuksen perheistä oli rikollisuuteen sortuneita 11,8 %:
isistä 9,5 % ja äideistä ainoastaan 2 %. Rikollisuuteen syyllistymisen väheneminen johtui
oletettavasti kieltolain päättymisestä, mutta myös sotavuosista ja pula-ajasta.759 Saaren
tutkimuksessa (1951) alkoholisoituneita isiä oli 24,9 %. Rangaistuksen saaneita isiä oli 16
% ja äitejä 5,2 %.Vanhempien tai toisen vanhemman rikollisuus edisti lapsen pahantapaisuutta. Se saattoi olla perinnöllistä, jolloin se helpotti suuntautumista kiellettyihin tekoihin. Toisaalta lapsi saattoi nähdä kotonaan rikollista toimintaa ja omaksua kodin asenteen.760
Pojat olivat monilapsisista perheistä, sillä keskimääräinen lapsiluku oli 4,5. Perheensä
ainoita lapsia oli 7, nuorimpia oli 16 ja vanhimpia 11. Kailan tutkimuksessa (1946) perheiden keskimääräinen lapsiluku oli 5,7. Perheensä ainoita lapsia oli ainoastaan 4,3 %.761
Vanhempien ammatit antavat viitteitä perheen taloudellisesta tilanteesta ja sosioekonomisesta asemasta. Vanhemmista vähintään 82 % kuului työväestöön, mutta heidän joukossaan oli myös opettaja, rakennusmestari ja työnjohtaja. Perheistä suurin osa mainittiin
köyhiksi, ja ainoastaan muutaman perheen toimeentulo oli hyvä. Poikakotiin vuonna 1925
tulleiden kodeista 48 % luokiteltiin varattomiksi.762 Poikakodin vanhempien ammattijakauma oli valtakunnallinen ilmiö, sillä 1930-luvun loppupuolella kasvatuslaitoksissa
olleista 89,9 % oli työväestön lapsia.763 Ainoastaan 12 oppilaan kotiosoite mainittiin,
joten tämän perusteella ei voida tehdä kovin syvällistä analyysia asuinpaikkakunnan
vaikutuksesta käytöshäiriöisyyteen. Pojista neljä asui Heinäpäässä, kolme Oulun kaupungin keskustassa, kaksi Välivainiolla, yksi Tuirassa, yksi Hintassa ja yksi Höyhtyällä.
Ainakin kolme pojista asui naapureina, joten kaveriseuralla oli vaikutusta.
Poikakotiin toimittaminen johtui kotona esiintyneistä vaikeuksista, joiden takia lapsi
oirehti. Lapsi tunsi itsensä hylätyksi, turvattomaksi ja usein myös syylliseksi perheessä
tapahtuneisiin muutoksiin. Ongelmien mukaan suurin yksittäinen syy oli isän liiallinen
alkoholin käyttö. Ongelmat alkoholin suhteen saattoivat olla huomattavasti lievempiä
kuin tilastot antavat ymmärtää, mutta kieltolaki sai ne näyttämään todellisuutta pahemmilta. Alkoholin avulla pystyttiin täyttämään lisääntynyttä vapaa-aikaa, mutta myös
hukuttamaan murheet. Viinan hankkiminen maksoi, joten sitä saadakseen piti turvautua
rikoksiin. Monet reippaasti alkoholia käyttävät olivat samalla viinan salamyyjiä. Moni
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mies muuttui humaltuessaan väkivaltaiseksi ja sortui rikoksiin. Useat alkoholin suurkuluttajat kävivät töissä ja huolehtivat taloudellisesti perheestään, mutta se ei riittänyt. Monet
lapset näkivät jo pienestä pitäen alkoholisti-isän käyttäytyvän väkivaltaisesti. Suomalaisten vanhempien alkoholinkäyttö kasvoi 1920-luvulla yhdestä prosentista kymmeneen,
mutta väheni nopeasti kieltolain jälkeen. Alkoholin käyttö laillistettiin, joten se yksistään
ei enää riittänyt laitossijoituksen perusteeksi. Epäsiveellinen elämä kuten haureus ja irtolaisuus yleistyivät huostaanottosyinä pulavuosina.764 Tuskin kukaan vanhemmista
tarkoituksellisesti aiheutti lapsensa vaikeuksiin ajautumisen, mutta he eivät henkilökohtaisten vaikeuksiensa tai kiireittensä vuoksi pystyneet valvomaan lapsiaan.

4.11.2.2 Kodin ja koulun ulkopuoliset vaikeudet
Poikakotiin vuosina 1921–1939 toimitetuista lapsista noin 50 % varasti. Suurimmalla osalla oppilaista ei mainita varastamisen ja kerjäämisen lisäksi esiintyneen muunlaista ilkivaltaa. Usein varastettiin rahaa joko omilta vanhemmilta tai ulkopuolisilta. Yleensä varastetulla rahalla ostettiin sitä, mitä ilman jäätiin.765 Saaren tutkimuksessa (1951) varastamisiin
ja näpistämisiin syyllistyneitä poikia oli 66 %.766 Osittain varastaminen on selitettävissä
sillä, että suurin osa Poikakotiin sijoitetuista oli tilattoman väestön ja ammattisivistystä
vailla olleiden lapsia, jotka saivat kokea köyhyyden rasitteet.767 Edellä mainitut luvut antavat selkeän kuvan siitä, miten yleisiä omaisuusrikokset olivat.
Monessa tapauksessa oppilaan kodin ja koulun ulkopuoliseksi ongelmaksi mainittiin
katu. Sitä pidettiin rikollisuuden korkeakouluna, koska siellä oppi kaikenlaisia paheita.
Kadun lapsella oli voimakas vaeltamisen vietti, ja monet pojat kävivät useassa Suomen
kaupungissa. Monet pojat olivat useita öitä poissa kotoaan ja nukkuivat jopa ulkosalla.
Noin puolet lapsista luokiteltiin pahantapaiseksi. Perusteluina olivat muun muassa kortin
peluu, ilkeys, asiattomien huuteleminen kadulla tai luvaton veneen otto. Pelkästään näiden syiden perusteella ei ketään toimitettu laitokseen, vaan ne johtivat asioiden tutkimiseen. Erään isän mielestä hänen poikansa oli laiska tekemään työtä, mutta ahkera juoksentelemaan kaupungilla ja tekemään pientä ilkeyttä. Eräs poika oli lausuntojen mukaan täysin vaaraton, mutta alkoholistivanhempiensa takia ei viihtynyt kotonaan, vaan vaelteli
missä sattui ja joutui paheille alttiiksi.768 Saaren tutkimuksessa (1951) karkailua harrastaneita oli 18 %. Karkaamiseksi luokiteltiin tapaukset, joissa pojat olivat luvattomasti kotoa
poissa öitä. Eivätkä yöpyneet sukulaistensa tai ystäviensä luona.769 Kadulle ajautuminen
kertoi kodin vaikeuksista, koska lapsi viihtyi paremmin siellä kuin kotonaan. Todennäköisesti katu sinällään ei vetänyt ketään puoleensa, vaan lapsi saattoi paeta väkivaltaista
isäänsä tai pakoilla muusta syystä vanhempiaan.
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4.11.2.3 Menestyminen kansakoulussa
Oppilaista 65 kävi kansakoulua ja ainoastaan 11 opiskeli apukoulussa. Oppilaista noin kolmasosa kävi koulua epäsäännöllisesti. Luvattomien poissaolojen määrä oli oletettavasti
saatua tulosta suurempi, mutta puuttuvat oppilastiedot laskevat sitä. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että kaikista vuonna 1925 poikakotiin toimitetuista 67 % pinnasi tai keskeytti
koulunkäyntinsä. Vuonna 1930 poikakotiin sijoitetuista 59,9 % kävi koulua epäsäännöllisesti. Vastaava luku vuonna 1934 oli 58,7 % ja vuonna 1938 se oli 53,8 %.770 Tämän perusteella voidaan todeta, että suurin osa poikakotiin sijoitetuista keskeytti tai lopetti kokonaan
koulunkäyntinsä. Koulunkäynti muuttui vuosien aikana säännöllisemmäksi ilmeisesti
oppivelvollisuuslain voimaan astuminen ansiosta.
Taulukko 12. Pohjolan Poikakodissa vuosina 1921–1939 olleiden oululaispoikien koulumenestys.771
Arviointi

Oppilaita

Sanallisesti heikko

13

Keskiarvo alle 6,0

12

Keskiarvo 6,1–7,0

6

Sanallisesti vähintään tyydyttävä

7

Keskiarvo yli 8,0

1

Ei tietoa

37

Yhteensä

76

Kansakoulussa opiskelleista oppilaista 37 oppilaan kohdalla ei ollut minkäänlaista
mainintaa koulunkäynnistä. Loppujen 39 pojan asiakirjoissa oli joko kirjallinen tai arvosanallinen merkintä opintomenestyksestä. Niiden perusteella opintomenestys ei ollut
kehuttava, sillä suurimman osan keskiarvo oli alle 6,0. Erinomaisesti menestyneitä oli
ainoastaan yksi. Kaikista oppilaista ainoastaan kaksi luokiteltiin heikkolahjaiseksi, joten
huono opintomenestys johtui motivaation puutteesta. Runsaiden luvattomien poissaolojen
takia oppilaiden koulumenestys oli huono, joten oletettavasti oppilaat olivat suurimmaksi
osaksi alisuoriutujia. Todennäköisesti puuttuvat oppilastiedot eivät olisi muuttaneet opintomenestyksen jakaumaa.
Pojista ainoastaan kuuden käytös luokiteltiin koulussa huonoksi. Tällainen oppilas oli
vaikeasti hallittavissa, laiska, tottelematon, valehteli ja harrasti pientä ilkeyttä. Loppujen
oppilaiden käytös oli vähintään välttävä, mutta opintomenestyksessä ei kuitenkaan ollut
eroa. Pojista kolme ehti suorittaa kansakoulun loppuun ja ainakin viisi erosi tai erotettiin
ennen poikakotiin siirtämistä. Usean eronneen oppilaan kompastuskiveksi muodostui
kansakoulun kolmas luokka-aste.772 Saaren tutkimuksessa (1951) kouluvaikeuksista eli
770. Kasvatuslaitosten vuosikertomukset 1917–1923, Pohjolan Poikakodin vuosikertomus 1917,
Yksityisten kasvatuslaitosten vuosikertomukset 1925–1964, Pohjolan Poikakodin vuosikertomus vuodelta 1925, Tilastolliset vuositiedot kasvatus- ja tylsämielislaitosten oppilaista 1926–
1943, vuodet 1930, 1934 ja 1938. KA.
771. Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 1–510. OMA.
772. Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 1–510. OMA.
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sopeutumattomuudesta kärsi vähintään joka kolmas oppilas. Suurin osa pojista kuului
heikkolahjaisiin, sillä älyllisesti normaaleihin luokiteltavia oli vain 13,8 %.773 Saaren tutkimukseen tulee suhtautua varauksellisesti, sillä senaikaiset testit tuskin olivat täysin
luotettavia.

4.11.2.4 Poikakodissa oloaika
Oppilaiden menestymisestä poikakodissa ei voi antaa täysin tarkkaa kuvaa, sillä vuosina
1921–1939 toimitetuista 41 pojasta ei ole minkäänlaista mainintaa. Puuttuvien tietojen
määrä on hieman yli puolet oppilaista. Näistä oppilaista ei ole elämäkerrallisissa tiedoissa
minkäänlaista merkintää laitosajasta, vaikka muutamien kohdalla on maininta poikakodin
jälkeisestä elämästä. Tilanne on samanlainen poikakodin mustassakirjassa eli Pohjolakodin
oppilasluettelossa, jossa näistä pojista ei ole muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta minkäänlaista tietoa. Muutamien oppilaiden laitosajan käytös todetaan joko hyväksi tai tyydyttäväksi. 1920-luvulla vajaa kolmasosa selvisi ilman rangaistusta, kun taas 1930-luvulla
vastaava luku oli 62,2 %.774 Saaren tutkimuksessa (1951) 68,8 % pojista selvisi ilman suurempia rikkomuksia.775 Poikakodin luvut eivät ole vertailukelpoisia, sillä 1930-luvulla 28
oppilaan poikakotiajasta ei mainita mitään. Tästä voi tehdä johtopäätöksen, että lasten rikkeet olivat vähäiset tai ne jätettiin tietoisesti kirjaamatta. Toisaalta kokemuksen myötä
rikkeisiin puuttuminen ja niiden kirjaaminen täytyi muuttua. Muutos huonompaan lienee
johtunut lamasta ja siitä aiheutuneesta henkilökuntapulasta. Kuitenkin Saaren tutkimuksen
perusteella voidaan olettaa, että 1930-luvulla kirjattiin ainoastaan rikkeet, koska 1930luvun ja Saaren tutkimuksen prosenttiluvut eivät merkittävästi poikkea toisistaan.
Rangaistuksen saaneita oppilaita oli vähintään 25 eli noin kolmasosa. Todennäköisesti
luku oli hieman suurempi, mutta puutteellisten oppilastietojen vuoksi tämä jää olettamukseksi. Alkuaika poikakodissa oli monelle lapselle vaikeaa, mikä aiheutti erilaisia rikkeitä.
Osa käyttäytyi alkuvaiheessa asiallisesti, mutta alkoi oirehtia myöhemmässä vaiheessa.
Yleisimmät rikkeet olivat karkaamisyritykset, varastaminen, röyhkeä käytös ja tottelemattomuus. Tavallisesti niistä rangaistiin vitsalla ja eristämällä. Seuraavaksi yleisimmät rikkeet olivat tehtävien laiminlyönti, tupakointi ja itsensä hyväily, joista annettiin samat rangaistukset kuin edellisistäkin rikkomuksista. Niiden lisäksi esiintyi lukuisa joukko yksittäisiä rikkeitä, kuten kasteleminen, lehmällä ratsastaminen, luvaton tavaran lainaaminen
ja tappeleminen. Harva rikkeisiin syyllistynyt lapsi lopetti kielletyt teot ensimmäisestä
rangaistuksesta: keskimäärin he saivat kolme rangaistusta. Eniten rangaistuksia samalle
oppilaalle annettiin 1920-luvulla: yhteensä 8 rangaistusta. Annetuista kurinpitokeinoista
vitsarangaistus oli yleisin ja eristysrangaistus seuraavaksi käytetyin. Ainoastaan kerran
rangaistuksissa mainittiin ehdollinen vankeustuomio ja aterialta poistaminen.776 Lähdeaineiston perusteella voidaan olettaa, että kodin antama kasvatus ja pojilla ennen poika-

773. Saari 1951, 75, 84.
774. Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 1–510. OMA. Erityisesti nrot 94–
95, 129, 152, 155 ja 165.
775. Saari 1951, 96.
776. Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 51–350, 391–430. OMA.
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kotia esiintyneet ongelmat vaikuttivat käyttäytymiseen. Huonontunut käytös saattoi
johtua kavereista ja talon tavoille oppimisesta.
Pohjolan Poikakodin ja valtakunnallisten laitosten sääntöjen mukaan ruumiillinen kuritus käsitti enintään kymmenen vitsan lyöntiä. Eristysrangaistuksessa lapsi erotettiin toisista oppilaista omaan tilaan. Eristysrangaistuksen määrään vaikutti tekijän ikä. Kaikille
yhteistä oli se, että rangaistus oli keskeytettävä yöksi ja jatkettava sitä seuraavana päivänä. Eristysrangaistus ei ollut pelkästään olemista, vaan siihen tuli sisällyttää myös työn
tekoa. Molemmissa kurituskeinoissa piti toimia poikakotilasten terveydentilaa vaarantamatta.777 Lähdetiedot eivät paljasta, miten vitsarangaistus suoritettiin ja montako ns.
raipaniskua eri rikkeistä sai. Epäselväksi jäi, mihin lyönnit sai kohdistaa, koska sitä ei
määritelty tarkemmin. Annetuista valtakunnallisista ohjeista kuitenkin poikettiin, kun
eräälle 10-vuotiaalle määrättiin 1920-luvulla 15 vuorokauden eristysrangaistus. Rangaistus tuli karkaamisen suunnittelusta, varastamisesta, murrosta ja tupakoinnista. Tuomion
kovuuteen vaikuttivat myös pojan seitsemän aikaisempaa rikettä. Tätä tapausta lukuun
ottamatta muissa rangaistuksissa noudatettiin järjestyssääntöjä. Rangaistusten kovuus
riippui teon vakavuudesta ja osittain myös aikaisemmista rikkeistä.
Oppilaat olivat laitoksessa keskimäärin viisi vuotta. Lyhin hoitoaika kesti muutaman
kuukauden ja pisin melkein kymmenen vuotta. Nuorin pois päässeistä oli 13-vuotias ja
vanhin 20-vuotias. Ainoastaan 30 oppilaan asiakirjoissa mainittiin heidän poispääsyvuotensa eli seuraavat tiedot ovat lähinnä suuntaa-antavia. Alle 17-vuotiaana ehdonalaisuuteen laskettuja oli noin 23 %, kun noin 77 % päästettiin pois aikaisintaan 17-vuotiaina.
Kaksi 15- ja 16-vuotiasta poikaa päästettiin ehdonalaisuuteen, kun he pääsivät soittokuntaan. Tätä vanhemmista pojista 10:llä oli työpaikka, kaksi pääsi opiskelemaan ja 6 poikaa
sijoitettiin sijaiskoteihin maaseudulle. Sijaiskodin merkitys oli suuri, sillä kodin ongelmakenttään palanneen pojan menestyminen elämässä oli kyseenalaista. Muutaman kuukauden laitoksessa olleet päästettiin pois yleensä vanhempiensa toivomuksesta. Saaren tutkimuksessa (1951) oli laitoksessa vietetty aika keskimäärin hieman alle 5 vuotta. Pojista
19,2 % oli laitoksessa vähintään 6 vuotta. Laitosajan pituuteen vaikutti se, minkä ikäisenä
sinne jouduttiin. Yleensä pojat pääsivät laitoksesta pois täytettyään 18 vuotta. Hyvän käytöksen ansiosta saatettiin päästää jo aikaisemminkin. Tällöin oppilas päästettiin ehdonalaisuuteen.778 Oppilaiden laitoksessa viettämä keskimääräinen aika on Poikakodissa ja
Saaren tutkimuksessa suurin piirtein sama. Myös pois laskemisen ikä on kutakuinkin
sama. Voidaan olettaa, että näissäkin asioissa toimittiin valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti.

4.11.2.5 Poikakodin jälkeinen elämä
Poikakodissa vuosina 1930–1939 olleista oppilaista ei 60 %:n kohdalla ollut minkäänlaista
mainintaa myöhemmistä vaiheista. Ilmeisesti heistä ei saatu mitään kautta tietoa tai sitten
heillä meni sen verran hyvin, että siitä ei laitettu erillistä mainintaa. Vuosina 1921–1939
vankilatuomion saaneita oli 13,2 % oppilaista. Oletettavasti tuomittujen luku on hieman
777. Kuosmanen 1940, 61–62.
778. Saari 1951, 91–92.
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korkeampi, sillä puuttuvien oppilastietojen määrä on yli puolet. Yleisin vankilaan joutumisen syy liittyi omaisuusrikoksiin. Varkauksista annetut tuomiot kestivät muutamasta kuukaudesta vajaaseen neljään vuoteen. Monen ensimmäinen tuomio tuli noin 20 ikävuoden
aikoihin, mutta joukossa oli muutama, jotka saivat sen lähempänä 30 ikävuotta. Poikakodin
asiakirjojen perusteella viisi oppilasta sai vähintään kaksi tuomiota, kun muiden kohdalla
niitä oli yksi.779 Mäen tutkimuksessa (1950) noin 1/3 oppilaista joutui vankilaan 10–15
vuoden kuluttua laitoksesta päästyään.780 Mäenkin tutkimuksen perusteella voidaan olettaa, että vankilatuomion saaneiden määrä oli mainittua korkeampi.
Eräs pojista syyllistyi 17-vuotiaana varastamiseen, ja hän kirjoitti vankilassa poikakodin johtajalle seuraavan kirjeen: ”Teille johtaja. Tervehdykseni saapukoon tään kirjelappusen mukana täältä kaukaa sinne teidän luoksenne. On häpeällistä ruveta minun kirjoittamaan teille sinne, koska en ollut kunnolla, vaan aina vastaan kuin kiiski, mutta nyt on
asiat toisella talolla, sillä silmäni ovat auenneet ja olen tullut huomaamaan, että minä olen
ollut väärässä ja olen sitä katunut katkerasti ja viime käyntikin, kun kävin siellä ja pahoitin teidän ja kaikkien muittenkin mielet ja pojat varmaan ajattelivat, että kyllä se oli sitten
huonolla jäljillä, kun tärille tulee käymään ja rupeaa resuamaan sillä lailla, että joutuu putkaan ja kyllä siinä olikin oikeassa kaikki, sillä olin aivan lapsellinen, mutta nyt on aika ja
toivon, sillä olen täällä ollut kohta kaksi vuotta ja täällä on illat niin pitkiä, että siinä on
tullu aika myös ajatella, että kuinkahan sitä pärjää siviilissä, kun täältä pois pääsee ja kohtahan se minunkin aika alkaa olla, sillä ensi marraskuussa ne alkavat minua ehottamaan
vapauteen, mutta siinä on yksi paha asia, kun minä eikä äiti saa mulle työpaikkaa ja jos
minä en saa työpaikkaa, niin en minä pääsekkään marraskuussa vaan se lykkääntyy aina
niin pitkälle kunnes minä sen saan ja nythyvä johtaja, jos te vielä ees tämän kerran minua
autatte ja ottaisitte sinne töihin, vaikka ruoka palkalla, sillä minä tiedän, että vaikka minä
saisin työpaikan muuallakkin, niin minä pelkään, että minä en osaa elää kunnolla. Jos
minä pääsin sinne niin minä teidän holhoavan käden alla vielä pääsisin elämän alkuun ja
minä tiedän että teillä on sellaen sydän, että te ette voi olla kenellekkään niin vihassa, että
ette auttaisi sitä joka on sortunut tämmöiseen tilaan kuin minä olen ja jos te ollette niin
hyvä, että sen teette minulle niin kyllä minä kansa näyttäisin että ei minun takia tarvitsisi
hävetä ei johtajan eikä muitenkaan siellä eikä muuallakaan. No niin täytyy alkaa nukumaan, kun jo kellokin soi eikä tahdo ajatuksetkaan juosta. No niin sanokaahan kaikille
tutuille minulta terveisiä ja että ei pojat ottaisi samaa tyyliä kuin minä. Siellä semmoisella
ei pitkälle potkita. No niin näkemiin nyt vain jään odottamaan lohtullista vastausta.”781
Moni poikakodin entisistä oppilaista kirjoitti myöhemmin johtajalle. Monessa kirjeessä
pyydettiin rahaa, poikakodista saatuja todistuksia tai työtä. Näin teki myös eräs poika,
joka kirjoitti yhdeksän vuotta poispääsynsä jälkeen, muutama vuosi ennen saamaansa tuomiota. Hän pyysi leipää ja kirjoitti seuraavaa:
”Ohjeet ovat unohtuneet, mutta aina ne vain pyrkii tulemaan mieleen ja syyttävät
minua siitä, että en ole elänyt ohjeitten mukaan.”

779. Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 1–470. Erityisesti nrot 4, 10, 19,
24, 124, 137, 156, 173, 243, 303, 339, 430, 456, 461 ja 463. OMA.
780. Mäki 1950, 405. Huoltaja no 38.
781. Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 391–470. OMA. Oppilasnumero
450.
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Seuraavan kirjeensä hän kirjoitti puoli vuotta myöhemmin, jolloin hän pyysi lähettämään leipää sekä kalastusvälineitä:
”Koittakaa antaa anteeksi, yritän elää kunnollista elämää.” Seuraava kirje ilmestyi
vasta usean vuoden kuluttua. Hän joutui tällä välin alkoholin ja henkisen väsymyksen
takia Niuvanniemen sairaalaan. Poika kertoi menneensä kihloihin ja pyysi johtajaa lähettämään hänelle rahaa, kuten tapahtuikin. Seuraavan kirjeen hän kirjoitti kaksi viikkoa
myöhemmin. Tällä kertaa hän ei pyytänyt mitään, vaan totesi seuraavaa: ”Sain teidän kasvatuksestanne paljon hyvää ja kaunista sydämeeni ikiajoiksi. Olen tehnyt päätöksen tulla
raittiiksi ja kunnon kansalaiseksi.”782 Pojan kirje korostaa poikakodin merkitystä kotina
eikä pelkästään laitoksena.
Monessa kirjeessä kiitettiin poikakodin kasvatuksesta. Useat entiset oppilaat pyysivät
poikakodista työpaikkaa, mutta se ei voinut tarjota työtä kuin muutamalle. Yleensä johtaja
ehdotti asettumista maaseudulle. Näin siksi, että siellä ei ollut huonoa seuraa tarjolla, vaan
vaikeuksien kanssa kamppailleella oli mahdollisuus aloittaa uusi elämä. Moni entinen
oppilas kirjoitti sodassa ollessaan johtajalle.783 Hänelle kirjoitetut kirjeet olivat osoituksena siitä, että monet lapset pitivät poikakotia turvallisena ja hyvänä opetus- ja kasvatuspaikkana. Poikakodin johtaja Siltasta pidettiin isänä, vaikka hän olikin ankara kaikessa
oikeudenmukaisuudessaan. Toisena kirjoittamisen syynä oli poikien poikakodin aikainen
säästötili, jossa heillä oli rahaa poikakodista pois päästyäänkin. He tiesivät, että heillä oli
oikeus saada rahansa, ja kääntyivät siksi johtajan puoleen.
Lähdetietojen perusteella voidaan todeta, että suurin osa poikakodissa olleista pärjäsi
elämässään suhteellisen hyvin. Pojista noin 15 % oli töissä. Opiskelleiden määrä oli huomattavasti pienempi, yksi pojista opiskeli teknillisessä koulussa ja yksi puutarhakoulussa.
Todennäköisesti sekä opiskelleiden että työssä käyneiden luku olisi ollut suurempi, jos
kaikista oppilaista olisi saanut enemmän tietoa. Toisessa maailmansodassa oli mukana 9
oppilasta, joista kaksi kaatui. Heidän lisäkseen kaksi muutakin poikakotilaista kuoli. Huonoimmin menestyneet saivat laitosajan jälkeen korkeintaan juopumissakkoja. Ne eivät
välttämättä merkinneet ongelmaista elämää, sillä aika oli toinen ja juopumissakon saattoi
saada julkisilla paikoilla humaltuneena esiintymisestä. Oletettavaa kuitenkin on, että tällaisessa tilanteessa alkoholia käytettiin runsaasti, mikä kertoi jonkinlaisista ongelmista.
Kokonaisuutena voidaan todeta, että vuosina 1921–1939 poikakodissa olleista lapsista
noin 87 % menestyi elämässään vähintään tyydyttävästi.784 Tämä luku on vertailukelpoinen myös kaikkien poikakotilasten osalta, sillä heistä 85,6 % menestyi elämässään tyydyttävästi. Ainoastaan 7 % joutui vankilaan tai kuritushuoneeseen.785

782. Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 151–200. OMA. Oppilasnumero
152.
783. Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 1–470. OMA. Erityisesti oppilasnumerot 132 ja 267.
784. Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 1–470. OMA. Erityisesti nrot 7,
108, 234, 267, 353, 357, 380 ja 413.
785. Kuosmanen 1940, 73.
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4.12 Yhteenveto
Todella merkittävä uudistus tapahtui 15.4.1921, kun säädettiin oppivelvollisuuslaki. Se
merkitsi oppivelvollisuuden suorittamisen pakkoa, mutta erityisopetukseen se ei suuremmin vaikuttanut. Siinä ei ollut sellaisia säädöksiä, joilla olisi puututtu ongelmaoppilaiden
opetukseen. Oppivelvollisuuslaki aiheutti opettajille entistä enemmän työtä, sillä oppilaiden luvattomiin poissaoloihin piti puuttua aikaisempaa tiukemmin. Kokonaisuutena se lisäsi ongelmaoppilaiden määrää, koska melkein kaikkien lasten piti suorittaa oppivelvollisuus. Ennen oppivelvollisuuslakia monet ongelmaoppilaat eivät käyneet koulua. Opettajien
käytettävissä olevat rangaistukset pysyivät erottamisen poistamista lukuun ottamatta
samoina. Pääsääntöisesti opettajien kurinpidolliset oikeudet rajoittuivat lähinnä nuhteisiin,
varoituksiin ja arestiin. Opetuksellisista opeista esillä olivat vanhan koulun herbartilaisuus
ja uuden koulun reformipedagogiikka. Uutta koulua kutsuttiin muun muassa elämän- ja
elämyskouluksi, joka korosti oppilaan vapautta ja omatoimisuutta. Opetuksessa tuli korostaa oppilaan sosiaalisuutta, omatoimisuutta ja yhteiskunnan tarpeita. Opetuksen monipuolistamisella ja oppilaiden vapauden lisäämisellä pyrittiin vähentämään käytöshäiriöisyyttä.
Oulun kansakoulunopettajat vierailivat enimmäkseen Etelä-Suomen kansakouluissa,
sillä niitä pidettiin muiden koulujen edelläkävijöinä pääkaupungissa tehtyjen päätösten
ansiosta. Opettajat tekivät opintomatkoja uusien ideoiden ja ennen kaikkea sen toivossa,
että näkisivät miten opetus muualla järjestettiin. Matkojen tarkoituksena oli oppia uutta ja
parantaa opetusta entisestään. Opettajien tekemistä vierailuista kerrottiin Oulun muille
opettajille, ja niistä saatuja ajatuksia sovellettiin käytäntöön. Matkoilta saatiin kurinpidollisia ja opetuksellisia malleja työrauhan parantamiseksi ja ongelmaoppilaiden opetuksen
tehostamiseksi. Oulussa opetusta järjestettiin viidessä kansakoulussa aina vuoteen 1935
saakka, kunnes Keskuskansakoulu valmistui. Se ei kuitenkaan poistanut tilanahtautta ja
vuorolukua. Oulussa oppivelvollisuuslaki ei lisännyt oppilasmäärää, vaikka muualla niin
tapahtuikin, sillä oppilasmäärä oli ennestään korkea. Siihen vaikuttivat muun muassa
alueliitokset ja oppilaiden varsin säännöllinen koulunkäynti. Opetussuunnitelmissa korostettiin oppilaan yksilöllisyyttä ja henkilökohtaisia taipumuksia. Näillä pyrittiin vähentämään ongelmaoppilaiden levottomuutta ja saamaan heidät motivoitumaan opintojen suorittamiseen.
Oppivelvollisuuslaki lisäsi maassamme opettajatarvetta, mikä johti opettajapulaan.
Yksi merkittävä syy tähän oli huono palkka, joka johti siihen, että 1930-luvun alussa yli
70 % opettajista oli naisia. Oulu ei kuitenkaan muuttovoittoisena kaupunkina suuremmin
joutunut turvautumaan epäpäteviin opettajiin. 1930-luvulla alettiin kiinnittää huomiota
opettajapersoonallisuuteen, koska lasten ja nuorten rikollinen käyttäytyminen lisääntyi.
Opettajat kokivat kurinpitokeinojen heikentyneen entisestään ja olivat voimattomia kurinpidossa. Oppivelvollisuuslaki lisäsi keskustelua rangaistuksista. Koulu myönsi olevansa
voimaton ilman vanhempia, joten oppilaiden vanhemmat yritettiin saada entistä enemmän
mukaan koulun toimintaan. Tiedon lisääntymisen ansiosta ongelmaoppilaaksi leimattu
lapsi nähtiin nyt eri valossa. Ymmärrettiin, että oppilas oirehti kotinsa huonon tilanteen
vuoksi. Opettajapersoonallisuutta korostettiin häiriöiden vähentämisessä, sillä pelkästään
opetussuunnitelmat ja hyvin suunnitellut oppitunnit eivät poistaneet järjestyssääntöjen
vastaista käyttäytymistä. Kouluhallitus kehotti 1920-luvulla kahdella eri kiertokirjeellä
maamme kansakouluja panostamaan entistä enemmän kodin ja koulun yhteistyöhön.
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Oulussa osa vanhemmista oli sitä mieltä, että yhteistyö oli liian vähäistä, sillä se rajoittui
lähinnä juhliin. Terveyssisaret suorittivat kotikäyntejä, joten opettajat olettivat niiden riittävän kodin ja koulun väliseksi yhteistyöksi.
Oppivelvollisuuslaki vaikutti siihen, että luvattomia poissaoloja piti kontrolloida
entistä tarkemmin. Tämä osaltaan vaikutti siihen, että epäsäännöllinen koulunkäynti ja
luvattomat poissaolot olivat suuri päänvaiva kouluille. Omaisuusrikokset olivat hyvin
yleisiä, mutta pahoinpitelytapauksia esiintyi vähän. 1930-luvun alku oli nuorisorikollisuuden huippukausi 1920-lukuun verrattuna, mikä johtui taloudellisesta lamasta ja poliittisesta tilanteesta. Luvattomasti poissa olleista oltiin syystäkin huolestuneita, sillä tällaiset
oppilaat syyllistyivät erilaisiin rikkeisiin ja olivat huonona esimerkkinä toisille oppilaille.
Lapsen negatiivisen käyttäytymisen syynä alettiin pitää ympäristöä ja perinnöllisyyttä.
Oppivelvollisuuslaki määritteli väljästi apukoululaisen, mutta Oulussa siirtoon ryhdyttiin,
jos oppilas ei kahdessa vuodessa oppinut, tai aikaisemminkin. Turussa otettiin vuonna
1927 käyttöön älykkyystestit, joita alettiin käyttää muissakin kaupungeissa, vaikka niistä
ei muodostunut yhtenäisiä. Apukouluja tarvittiin, sillä monen oppilaan itsetunto vahvistui
ja he pärjäsivät käytännön taitoja vaativissa töissä varsin hyvin.
Oululaisia poikia sijoitettiin poikakotiin 76, joille kaikille oli yhteistä vanhempien laiminlyönti. Voidaan olettaa, että pojat olivat olosuhteittensa uhreja. Monet lapset olivat
yksinhuoltaperheistä, joiden huoltajista suurin osa kävi töissä. Työpäivän päätteeksi
yksinhuoltajalla ei ollut samalla tavalla energiaa lapsilleen kuin kahdella aikuisella.
Monen ehjän perheen ongelmana oli isän alkoholismi, jolla oli monenlaiset vaikutukset
perheeseen. Pojat oirehtivat yleensä koulussa ja sen ulkopuolella: monen opintomenestys
oli huono ja vähintään puolet pojista varasti. Moni poika joutui varttumaan ilman huolenpitoa, rajoja ja sääntöjä. Poikakodissa heillä ei ollut samanlaisia vapauksia kuin aikaisemmin, joten elämänmuutos oli siinäkin mielessä huomattava. Oppilaiden kiusaaminen ja
pahoinpiteleminen oli vähäistä. Toisaalta niitä ei pidä väheksyä, koska ne kertoivat pojilla
esiintyneistä ongelmista. Monen pojan rikkeet sattuivat murrosikävaiheeseen. Poikakoti
oli monen lapsen pelastus, sillä suurin osa siellä olleista pojista menestyi elämänsä myöhemmissä vaiheissa vähintään tyydyttävästi. Poikakodin jälkeisen elämän onnistumista
edesauttoi opiskelu- tai työpaikka. Erityisen merkittävä tekijä onnistumisessa oli koti,
sillä ongelmaiseen ympäristöön palanneen pojan tulevaisuus oli huono.

5 Ongelmaoppilaiden opetus sodasta vapaan kasvatuksen
aikaan vuosina 1940–1974
Tässä luvussa tarkastellaan Oulun kaupungin kansakoululaitosta aikana, jolloin sen toimintaan vaikutti muun muassa toinen maailmansota sekä uudelleen rakentamisen ja
yhteiskunnan liberalisoitumisen aika. Toinen maailmansota vaikeutti opetuksen järjestämistä, sillä koulurakennukset olivat paikkakuntansa suurimpia ja merkittävimpiä rakennuksia. Ne otettiin puolustuvoimien majoitustiloiksi, sairaaloiksi tai muuhun sotilaalliseen käyttötarkoitukseen.786 Kansakoulu jouduttiin sulkemaan kokonaan 4.12.1939–
5.5.1940 väliseksi ajaksi ilmapommitusten vuoksi. Kouluhallituksen 23.4.1940 lähettämän kiertokirjeen mukaan koulutyö piti pyrkiä järjestämään vaikeista olosuhteista huolimatta. Jos oppilaiden oma koulu oli muussa kuin koulukäytössä, piti heille hankkia tarvittavat tilat muualta. Jos niitä ei löytynyt, oli opettajan harkittava neuvojen ja ohjeiden
antamista kotoaan käsin.787 Monessa koulussa käytiin lukuvuonna 1940–1941 koulua
kahdessa eri vuorossa. Koulunkäyntimahdollisuus huononi entisestään, kun lukuvuonna
1941–1942 kansakoulun käytössä oli ainoastaan 37 luokkahuonetta, vaikka oppilasluokkia oli 84. Koulutyö oli sattumanvaraista ja tilapäisluonteista, joten opiskelussa keskityttiin lukemiseen, kirjoittamiseen ja laskentoon.788 Tilanne jatkui samanlaisena seuraavan
lukuvuoden, kunnes paikalliset sotilasviranomaiset keskeyttivät koulutyön 22.2.–
15.3.1944 väliseksi ajaksi ilmapommitusten vuoksi.789 Opetuksen järjestäminen vaikeutui siksikin, että ainakin 18 miesopettajaa oli maanpuolustustehtävissä, 22 naisopettajaa
oli puolustusvoimain tehtävisssä ja 22 nais- ja 8 miesopettajaa oli kansanhuoltotehtävissä.790
Opetusopeissa tapahtui merkittävä muutos vuonna 1944, jolloin julkaistiin Koskenniemen Kansakoulun opetusoppi. Sen katsottiin lopettaneen Soinisen teosten valtakauden.
Kansakoulun laki ja asetus 1950-luvun lopussa eivät juuri tuoneet uusia muutoksia aikaisempaan. Sota-aika vaikutti merkittävästi koulutyöhön ja sen kehittämiseen. Sodan päättymisen jälkeen alkoi voimakas rakentamisen aika, mikä näkyi kaikkialla, sillä Oulun
786.
787.
788.
789.
790.

Kujala 1990, 17–18.
Kouluhallituksen kiertokirjeet 1940–1964, 23.4.1940. OKA.
Kertomus Oulun kaupungin kk:n toiminnasta lkv. 1940–1941 ja 1941–1942. OKA.
Lahtinen. Kaleva 28.5.1949.
Kujala 1990, 28.
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kaupungin nopea väestönkasvu vaikutti merkittävästi myös koulutyöhön. Oululaisten elämän vilkastuminen 1950-luvulta alkaen näkyi muun muassa voimakkaana koulujen
rakentamisena, vilkastuneina opintomatkoina ja oppilailla esiintyneiden ongelmien määrällisenä kasvuna. 1960-luvulla siirryttiin ns. vapaan kasvatuksen aikaan, jonka uskotaan
lisänneen entisestään lapsilla esiintyneitä ongelmia.

5.1 Kansakoululaki 1957 ja kansakouluasetus 1958
Vuonna 1958 voimaan tullut kansakoululaki uudisti varsin vähän koulujärjestelmää.
Uuden lain mukaan kansakoulusta tuli 6-vuotinen ja 2-vuotinen jatko-opetus sai nimekseen kansalaiskoulu. Kansakoululaki vakiinnutti jo käytössä olleen käytännön ja yhdisti
aikaisemmin toimineet ala- ja yläkoulut yhdeksi kokonaisuudeksi.791 Uuden lain mukaan
oppilaat tuli kasvattaa siveellisyyteen ja hyviin tapoihin sekä antaa heille elämässä tarvittavat tiedot ja taidot. Laissa korostettiin kodin ja koulun yhteistyötä: sen tavoitteena oli
saada koti ja koulu kasvattamaan lasta yhteisymmärryksessä.792
Kansakoululain mukaan Suomen kansalaisen oppivelvollisuus alkoi syyslukukauden
alussa sinä vuonna, kun lapsi täytti 7 vuotta ja päättyi sen kevätlukukauden lopussa, kun
lapsi täytti 16 vuotta. Erityisestä syystä voitiin oppivelvollisuuden suorittaminen aloittaa
myöhemmin. Oppivelvollisuudesta voitiin edelleen vapauttaa tietyt oppilaat. Vapautuksen
saivat muun muassa ruumiinvian, sairauden tai sielullisen poikkeavuuden vuoksi vahingolliset tai hyödyttömät lapset. Näin voitiin tehdä silloin, kun tällaiselle lapselle ei järjestetty opetusta lain mukaisessa erityiskoulussa.793
Oppilaan oli käyttäydyttävä asiallisesti sekä koulussa että sen ulkopuolella ja hänen oli
noudatettava koulun järjestyssääntöjä. Jos oppilas ei ollut koulun kurinpitokeinoin ojennettavissa, voitiin hänet erottaa. Tämä ei kuitenkaan merkinnyt sitä, että lapsi jäi ilman
opetusta, vaan hänet oli sijoitettava toiseen kouluun tai hänelle oli annettava opetusta
kotona.794
Jos oppilas oli tottelematon, huolimaton tai ei noudattanut koulun ohjeita, oli opettajalla käytössään seuraavat rangaistukset:
1) nuhteet,
2) seisottaminen,
3) luokasta poistaminen,
4) kotimuistutus,
5) jälki-istunto (enintään kaksi tuntia kerralla,)
6) johtokunta sai erottaa oppilaan enintään kolmeksi kuukaudeksi tai lopullisesti.795
791. Tuunainen-Nevala 1989, 68.
792. Telemäki 1979, 265.
793. Kansakoululaki 1957 § 41 ja 44. Suomen Asetuskokoelma no 247–251/1957, kts. myös Hinkkanen 1959, 23.
794. Kansakoululaki 1957 § 49. Suomen Asetuskokoelma no 247–251/1957, kts. myös Hinkkanen
1959, 24.
795. Kansakouluasetus 23.7.1958 § 106. Suomen Asetuskokoelma no 321–323/1958, kts. myös
Hinkkanen 1959, 76.
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Opettajan käytettävissä olleet rangaistukset olivat täysin samat kuin 4.6.1931 annetussa järjestysmuotoasetuksessa. Aikaisempiin säädöksiin verrattuna kohdat 1–3 olivat
sisällöltään samat. Kotimuistutusta ei mainittu kansakouluasetuksessa ja oppivelvollisuuslaissa. Jälki-istunto tuli arestin tilalle ja koulusta erottaminen otettiin kansakouluasetuksen ajoista takaisin.
Apukoulussa oli kahdeksan vuosiluokkaa, ja sinne voitiin siirtää oppilas, joka ei
menestynyt kansakoulussa ja joka todettiin henkisessä kehityksessään viivästyneeksi.
Ennen siirtoa asiasta piti neuvotella lapsen vanhempien kanssa. Luokkien oppilasmäärä
sai olla enintään 15 lasta, jos oppilaat olivat enintään kolmelta eri vuosiluokalta. Jos oppilaita oli neljältä tai useammalta vuosiluokalta, sai oppilaita olla enintään kymmenen. Kouluhallituksen luvalla luokkakoko saattoi olla edellä mainittuja suurempi. Apukoulussa
opetettiin samoja oppiaineita kuin varsinaisessa kansakoulussa, mutta niiden oppimääriä
mukautettiin tarpeen mukaan. Ylemmillä luokilla tuli opettaa ennen muuta käytännöllisessä elämässä tarvittavia taitoja ja tietoja. Opetuksen painopiste tuli olla oppilaan kasvattamisessa, rohkaisemisessa, itseluottamuksen kehittämisessä sekä puhtauden, siisteyden
ja hyvän käytöksen opettamisessa.796
Tarkkailuluokalle siirsi johtokunta kansakouluntarkastajan suostumuksella oppilaan,
joka ei syystä tai toisesta menestynyt kansakoulussa eikä häntä voitu sijoittaa apukouluun
tai muuhunkaan erityiskouluun. Samassa luokkatilassa sai opiskella enintään kymmenen
oppilasta, joiden opetuksessa noudatettiin varsinaisen kansakoulun opetussuunnitelmaa ja
tuntijakoa.797

5.2 Pedagogiset virtaukset
Seminaarien opetuksessa Soinisen opetusopit vaikuttivat vielä 1940-luvun alkupuolellakin, sillä reformipedagogiikan ajatuksia sovellettiin Soinisen opetusoppeihin.798 Soinisen teosten jälkeen yksi kansakoulun merkittävimmistä julkaisuista oli Koskenniemen
Kansakoulun opetusoppi, joka ilmestyi vuonna 1944. Se nojautui Soinisen kasvatusopillisiin periaatteisiin, mutta siinä mainittiin myös myöhemmin ilmestyneet kasvatusopit.799
Sen katsotaan lopettaneen Soinisen valtakauden. Koskenniemi perusti kirjansa lähinnä
J.E. Salomaan ja Peter Petersenin ajatuksille, jotka perustuivat pitkälti sosiaalipedagogiikkaan, joten sillä tuli olemaan suuri merkitys kansakoulussamme.800 Koskenniemi painotti kokonaisvaltaista kasvatusta, jota tuli toteuttaa sekä koulussa että sen ulkopuolella;
lapsen kasvatus tuli toteuttaa hänen synnynnäisten lahjojensa pohjalta. Opettajan ja oppilaan piti tehdä yhteistyötä, unohtamatta kuitenkaan oppilaan yksilöllistä ja omatoimista
työskentelyä. Koskenniemen koululuokka oli seuraavanlainen:

796. Kansakouluasetus 23.7.1958 § 28, 29 ja 32. Suomen Asetuskokoelma 321–323/1958, kts.
myös Hinkkanen 1959, 49–50.
797. Kansakouluasetus 23.7.1958 § 34. Suomen Asetuskokoelma no 321–323/1958, kts. myös
Hinkkanen 1959, 51.
798. Isosaari 1964, 59.
799. N.O. 1945, 29–30. Opettajain Lehti no 2.
800. Lahdes 1961, 180.
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”Näin on koululuokan lapsijoukko pienoisyhteiskunta, jossa on mitä moninaisimpia sosiaalisia suhteita: tasa-arvoisuutta, täydellistä ylivoimaisuutta, täydellistä
alistumista, kilpailua, kiinteää toveruutta, välinpitämättömyyttä ja kireitä välejä.
Koululuokka tarjoaa lapselle jossakin määrin monipuolisemman sosiaalisen ympäristön kuin kotipiha tai katu. Luokassa toverien valikoima on suurempi. Sen vuoksi
tämän lukuisan toverijoukon parissa eläminen on tärkeätä sosiaalista harjoitteluaikaa.”801
Koskenniemen mukaan opetusta oli järjestettävä luokkaopetuksena, yksilöllisenä työn
ohjauksena, keskusteluna ja ryhmätyönä. Luokkaopetusta voitiin toteuttaa joko opettajan
esityksenä tai opettajan ja oppilaiden vuoropuheisena keskusteluna. Opettajan oli oltava
äänessä mahdollisimman vähän, ja oppilaiden oli hyvä ottaa selvää opiskeltavista asioista
muulla tavoin. Opettajan esitys sopi kuitenkin erinomaisesti esimerkiksi historian opetukseen, jolloin oppilaat saattoivat eläytyä paremmin kuuntelemalla. Vuoropuheisen oppitunnin aikana opettaja teki kysymyksiä, joihin oppilaat vastasivat. Tällöin oli syytä huolehtia
kaikkien oppilaiden osallistumisesta, jotta osa heistä ei passivoituisi. Opettajan tekemien
kysymysten piti olla vahvistuskysymyksiä (ko/kö -kysymykset), vaihtoehtoisia (joko/tai
-kysymykset) tai täydennyskysymyksiä. Keskustelutunneilla tuli olla enintään 30 oppilasta, joiden oli toisensa nähdäkseen istuttava piirissä. Niissä pystyttiin opettamaan oppilaille vuorollaan puhumista, kohteliasta käyttäytymistä ja toisen oppilaan kuuntelemista.
Ryhmätyöt kehittivät oppilasta kokonaisuutena, ja harjoittivat sosiaalista käyttäytymistä,
sillä niissä piti hyväksyä toiset oppilaat. Oppilaalle voitiin antaa yksilöllisiä ohjeita, jolloin oppiminen oli tehokkaampaa.802 Koskenniemen opissa korostui monipuolisen
työskentelyn merkitys oppimisessa.
1950-luvulla maassamme keskusteltiin visuaalisesta opetuksesta, jonka malli saatiin
ulkomailta, sillä siellä sitä käytettiin opetuksessa paljon. Se oli hyvin voimakkaasti esillä
myös Oulun kansakouluissa.803 Suomessa vuonna 1952 valmistuneessa kansakoulukomiteanmietinnössä korostettiin oppilaan kasvattamista sosiaaliseksi yksilöksi. Tähän liittyen
oli tärkeää, että lapsi kasvatettiin yhteisön jäseneksi.804 Koulukasvatuksen tavoitteena oli
persoonallisuuden kehittäminen, siten, että yksilölliset ja yhteiskunnalliset tarpeet yhdistyivät. Opetustyössä tämä näkyi työtapojen monipuolistumisena ja oppilaskeskeisten ja
yhteistoiminnallisten työtapojen korostamisena.805 Vaikutteet näihin saatiin anglosaksisesta didaktiikasta, joka kiinnitti huomiota muun muassa oppilaan oppimiseen, oppimistuloksiin ja kehitykseen. Tällöin opetuksessa painottui oppilaskeskeinen työskentely. Kokonaisuutena koulun tehtävä oli kasvattaa siveellisyyteen ja hyviin tapoihin.806 Yhdysvaltalainen tohtori J. Lloyd Trump kertoi, että heillä itsenäinen työskentely alkoi sitten, kun
opettaja lopetti puhumisen. Itsenäisen opiskelun tavoitteena oli saada oppilas kokemaan
oppiminen itse. Oppiminen oli huomattavasti tehokkaampaa, kun oppilas luki, katseli, kirjoitti, ajatteli tai muuten työskenteli omatoimisesti. Itsenäinen työskentely ei ollut ainoas-

801.
802.
803.
804.

Koskenniemi 1944, 121.
Koskenniemi 1944, 214–220, 225–226, 239–247.
Kaleva 15.3.1951.
Kansakoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö II n:o 3/1952, 75, Oulun Pohj. piirin kk:n
tarkastajien piirikok. ptk:t 1921–1968, 31.8.1968. OMA.
805. Somerkivi 1977, 173.
806. Kuikka 1991, 105–106.
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taan yksin toteutettua, vaan sitä pystyttiin toteuttamaan myös ryhmässä, jonka oppilaat
saivat itse muodostaa.807

5.3 Oulun kansakoulunopettajien opintomatkat
Opettajien tekemät opintomatkat olivat 1940-luvulla vähäiset, mikä todennäköisesti johtui toisesta maailmansodasta. Ainoa maininta opintomatkasta löytyi 1940-luvun loppupuolelta. Tällöin opettajat Lauri Järvi, Mikko Kumpula ja Asko Kilpi tutustuivat Helsingin ja Tampereen kansakoulujen B-luokkiin. Luokat olivat oppilaille, jotka eivät menestyneet kansakoulussa, mutta eivät silti olleet apukoulutasoisia oppilaita. Matka tehtiin,
koska Oulussa oli tarkoitus järjestää vastaavanlaista opetusta, ja matkalle lähetettiin
perustettavien luokkien opettajat.808 Tilanne normalisoitui 1950-luvulla, jolloin opettajat
tekivät useita opintomatkoja. Ensimmäinen näistä toteutettiin Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun harjoituskouluun. Siellä käytettiin uuden koulun työtapoja. Oppilaat
istuivat puolipiirissä, ja opettajan työpöytä oli oppilaiden joukossa. Oppilaat saivat osallistua, sillä opettaja oli mahdollisimman vähän äänessä. Hän antoi oppilaiden jopa johtaa
tunnin kulkua. Oppilaiden työskenteleminen oli vapautunutta eikä luokassa esiintynyt
käytöshäiriöitä. Samassa koulussa toimi myös tarkkailuluokka, jossa oli yhdeksän poikaa
ja yksi tyttö. Oppilaat olivat levottomia omissa luokissaan, mutta tarkkailuluokalla heidän käytöksensä oli erinomaista. Samanlaisia luokkia oli myös Helsingissä, Turussa,
Porissa, Tampereella ja Lahdessa.809
1950-luvun alku oli vilkasta vierailujen aikaa, sillä Turun ja Helsingin kansakouluissa
käytiin 23.5.–26.5.1951. Helsingin Lapinlahden koulussa H-luokille järjestettiin testit, joihin jokainen opettaja sai lähettää luokaltaan kolme tyttöä ja kolme poikaa, joilla hänen
mielestään oli oppimisvaikeuksia. Apukouluun siirrettävien oppilaiden testauksesta huolehti psykologi. Turussa yhdestä luokkahuoneesta tehtiin ”koulutupa”, jossa oppilaita
pyrittiin kasvattamaan rakkauden henkeen. Monet oppilaat saivat luottotehtäviä, ja luokalla pidettiin vanhempien ammateista esitelmiä.810 Saman vuoden kesällä järjestettiin
apukoulunopettajille neuvottelupäivät Norjassa. Siellä pidettiin ensimmäisen kouluvuoden syksyllä kaikille oppilaille joukkotestit, joiden tulokset toimitettiin oppilaan kotikouluun ja apukouluun. Jos testeissä oli jollakin oppilaalla ongelmia, lähetettiin hänet niiden
perusteella tarkempiin tutkimuksiin.811
1960-luvun alussa tehtiin opintomatka Tampereelle, jossa keskusteltiin erityiskoulumuodoista. Kasvatuksessa oli käytettävä elämyksiä, joilla oli pysyvä vaikutus. Esimerkkinä oli tapaus, jossa kaksi poikaa suunnitteli laitoksesta karkaamista. Yksi opettajista sai
asiasta tiedon, joten hän antoi toiselle karkaamisajatuksessa olleelle oppilaalle luottotehtävän paljastamatta, että tiesi karkausajatuksista. Tehtävä piti suorittaa suunniteltuun karkaussuuntaan. Loppujen lopuksi toinen pojista ei saanut luottotehtävää toimittavaa poikaa
807. Sanginsuun kansakoulun kouluhallituksen kirjeet 1965–1969, Kouluhallituksen tiedotuslehti
1969 no 3. OKA.
808. Oulun kk:n johtok. ptk. 17.2.1949 § 38. OKA.
809. Oulun kk:n johtok. saapuneet kirjeet 1950–1952, 20.3.–24.4.1950. OKA.
810. Oulun kk:n johtok. lähettämät kirjeet 1951–1952, 23.5.–26.5.1951. OKA.
811. Oulun kk:n johtok. saapuneet kirjeet 1950–1952, 2.–6.7.1951. OKA.
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mukaansa, sillä tämä luopui karkaamisesta saamansa luottotehtävän perusteella. Kasvatuksen onnistumiseksi oli opettajan persoonallisuuden tehottava oppilaaseen, ja heidän
välilleen piti syntyä luottamuksellinen suhde. Tätä edesauttoivat keskustelut ja oppilaan
huomioon ottaminen. Yksilöllisen opetuksen etu oli siinä, että opetusta voitiin antaa kunkin oppilaan edellytysten mukaisesti. Opettajan tehtävänä oli valita opetusmenetelmänsä
oppilaan luonteen mukaisesti. Yksilöllinen opetus ei ollut ainoastaan heikkolahjaisille
lapsille, vaan siitä hyötyivät myös lahjakkaat, emotionaalisesti häiriintyneet ja luonteeltaan poikkeavat.812
Seuraavat kaksi opintomatkaa tehtiin ulkomaille vuonna 1962. Ensimmäinen matkoista
suuntautui Neuvostoliittoon. Siellä koululaisista kasvatettiin hyviä kansalaisia sekä kunnon kommunisteja. Opetuksen lähtökohtana oli yhteiskunnallinen tarve, ja työopetuksella
oli tärkeä asema, koska Neuvostoliiton ideologia perustui työhön ja sen arvostamiseen.
Oppilailla oli paljon työharjoittelua, ja ylimmät luokat toteuttivat ne koulun ulkopuolella
tehtaissa, kolhooseissa jne. Vaikka Suomen ja Neuvostoliiton yhteiskuntajärjestelmät erosivat huomattavasti toisistaan, olivat oppilaiden opetukselliset ja kasvatukselliset tavoitteet suurin piirtein samanlaiset.813 Lähdeaineiston perusteella voidaan todeta, että Neuvostoliiton kurinpitokeinot olivat pitkälti samanlaiset kuin Suomessakin, mutta
jälki-istuntoa siellä ei käytetty. Opettajalla oli oikeus kieltää ja nuhdella. Nuhtelu voitiin
suorittaa koko koulun oppilaiden läsnäollessa, jolloin kaikki saivat tietää tehdystä rikkeestä. Jos oppilaan rike oli vakava, kutsuttiin vanhemmat koululle keskustelemaan. Jos
lievemmät kurinpitokeinot eivät tehonneet, oli viimeisenä sallittuna keinona oppilaan
erottaminen. Norjassa järjestettiin erityiskasvatuksen päivät loppukesästä 1962. Ruotsin ja
Tanskan kokemusten mukaan apukouluopetusta saanut lapsi selvityi koulun jälkeisestä
elämästään paremmin kuin samantasoinen oppilas, joka jäi vaille erityisopetusta.814
Ennen peruskouluun siirtymistä oululaiset opettajat tekivät kaksi opintomatkaa
Etelä-Suomeen. Ensimmäinen niistä tehtiin Helsinkiin 1964 ja tilaisuudessa keskusteltiin
erityiskasvatuksesta. Apukoululaisille suositeltiin omaa koulutaloa, sillä muuten vaarana
oli leimautuminen ja normaalioppilaille aiheutetut häiriöt.815 Samoissa merkeissä
kokoonnuttiin Hyvinkäällä alkuvuodesta 1967. Siellä keskusteltiin Ruotsin erityisopetuksesta, jota annettiin muun muassa erityiskouluissa, erityistoimenpitein tavallisessa luokassa ja klinikoissa. Kokemus osoitti luokalle jättämisen huonoksi ratkaisuksi, joten
parempi vaihtoehto oli erityisopetus. Erityiskoulujen lisäksi opetusta annettiin klinikoissa,
joissa oppilaat olivat vähintään kuukauden tukiopetusta saamassa. Opetuksessa painottui
oppilaskeskeisyys, jolloin opetus järjestettiin oppilaan tason mukaisesti.816

812. Oulun kk:n johtok. matkakertomuksia 1905–1960 ja talkooasiat 1942–1952, 26.–27.11.1960.
OKA.
813. Oulun kk:n johtok. saapuneet kirjeet 1962. OKA.
814. Oulun kk:n johtok. saapuneet kirjeet 1962, 31.7.–3.8.1962. OKA.
815. Oulun kk:n johtok. saapuneet kirjeet 1964, 21.–23.3.1964. OKA.
816. Oulun kaupungin viranomaisten ja opettajain kirjeet 1967, 11.–12.3.1967. OKA.
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5.4 Kansakoulurakennukset
Opettaja Kaarlo Haapalan mukaan Oulun kansakoulujen koulurakennukset olivat epäkäytännölliset aina 1950-luvulle saakka. Tähän vaikuttivat osaltaan luokkahuoneet, jotka
muutettiin opettajien asunnoista oppilasluokiksi. Kaikkien luokkien ongelmana oli huono
ilmanvaihto, sillä luokissa ei ollut muuta tuuletuskanavaa kuin ikkunat. Osassa luokista
suunnittelu epäonnistui, sillä auringon valo ei päässyt paistamaan niihin. Sitä tarvittiin terveydenkin takia, sillä sen katsottiin tappavan bakteereja.817 Toisena vaikeutena oli edelleen tilanahtaus, jonka takia moni oppilas joutui kulkemaan jalkaisin useita kilometrejä
kouluun. Lisäksi kesken koulupäivän jouduttiin vaihtamaan koulurakennusta, jotta voitiin opiskella esimerkiksi käsitöitä.818 Taloudenhoitaja Viljo Taskilan mukaan melkein
kaikissa kansakouluissa oli lähes sataprosenttinen vuoroluku vielä 1940-luvun lopussa. Ei
ihme, että Oulun kansakoulujen todettiin olevan vielä ”ulkonaisten olosuhteiden puolesta
takapajulla”.819 1940-luku olikin huonoa aikaa uudisrakentamisen kannalta, sillä sota keskeytti monet rakennustyöt.820
Toisen maailmansodan jälkeen ensimmäinen koulurakennus valmistui 1950 ja sai
nimekseen Teuvo Pakkalan kansakoulu. Noihin aikoihin Oulun kansakouluissa oli 105
oppilasluokkaa, mutta opetuskäytössä vain 61 luokkahuonetta. Teuvo Pakkalan koulu helpotti tilanahtautta, mutta ei suinkaan poistanut sitä, sillä vuorolukua järjestettiin edelleen
44 luokkahuoneessa. Uutta koulua tarvittiin, koska Karjasillalle syntyi uusi kaupunginosa
ja Raksilan sekä osittain kaupunginkin lapset tarvitsivat koulutiloja.821 Monen koulun
kunto oli edelleen huono. Hietasaaren kansakoulun koulupihan poikki rakennettiin jopa
rautatie. Tuiran kansakoulu lämmitettiin uuneilla, jotka olivat jo aikansa eläneitä.822
Taloudenhoitaja Taskilan mukaan Oulun kansakouluista noin 70–80 % käytti vuorolukua.
Luokkakokoja ei saanut enää suurentaa, vaan päinvastoin pienentää, sillä suuret oppilasryhmät lisäsivät käytöshäiriötä.823
Vuoden 1955 alussa tarkastaja Reino Rasi kirjoitti kansakoulutilanteesta. Oulujoen
pohjoispuolella oli kolme koulua: Tuira, Laanila ja Koskelankylä. Kaikki koulurakennukset olivat huonokuntoisia, ja kaikissa kouluissa oli sataprosenttinen vuoroluku. Tilanpuutteen vuoksi osa oppilaista joutui käymään eteläpuolen kouluissa, joten koulumatka oli
monella kohtuuttoman pitkä. Suurimmaksi osaksi Oulun kansakoulut joutuivat vuokraamaan lisätiloja, jotta opetusta voitiin järjestää.824 1950-luvun puolivälissä tilanne oli jopa
huonompi kuin aikaisemmin, mutta parani, kun vuonna 1955 valmistui Oulunsuun koulu.
Tämän jälkeen uusia koulurakennuksia valmistui suunnilleen joka toinen vuosi. Syksyllä
1957 valmistui Hintan koulu, joka rakennettiin alueelle, jonka asukasmäärän tiedettiin
kasvavan. Alkuvaiheessa Hintan koulussa oli vähän oppilaita muihin kansakouluihin verrattuna, eikä siellä ollut täydellistä vuorolukua niin kuin muissa kouluissa. 1950-luvun
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Haapala. Pohjolan Työ 2.12.1947.
Oulun kk:n johtok. lähettämät kirjeet 1945–1949, 6.5.1949. OKA.
Taskila. Kaiku 21.11.1947.
Palva 1966, 120.
Huttunen 1986, 222.
Kaleva 15.12.1950.
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puolella ehti valmistua vielä Nokelan koulu vuonna 1959. Koulu valmistui todelliseen tarpeeseen, sillä sen ympärille rakennettiin runsaasti.825
Tilanahtaus ei rakentamisesta huolimatta helpottanut, sillä 1960-luvun alussa uusien
opetustilojen saaminen oli jatkuva huolenaihe. Vuorolukua käytettiin monessa koulussa,
vaikka se kiellettiin lailla.826 Tilannetta helpottamaan valmistui Paulaharjun koulu
vuonna 1962. Se helpotti Tuiran kansakoulun tilannetta ja lyhensi monen oppilaan koulumatkoja huomattavasti. Paulaharjussa opetus pystyttiin aloittamaan ilman vuorolukua,
mutta pian väestösuojakin oli otettava luokaksi. Tilanahtaus hellitti hieman, mutta vuoden
1961 alussa tehty alueliitos heikensi taas tilannetta, koska Oulun kansakoululaitoksen
alaisuuteen siirtyi kaksi uutta koulua. Korvensuoran koulu oli uusi ja hyväkuntoinen,
mutta Kuivasjärven vanhasta ja huonokuntoisesta koulusta tuli uusi huolenaihe.827 Kouluhallitus toteutti syksyllä 1961 kaikkien kaupunkien kansakoulurakennusten tarkastuksen. Tulos oli Oulun kannalta totuudenmukainen, sillä Oulua pahempi huoneistopula oli
ainoastaan Mikkelissä. Molemmissa kaupungeissa oli eniten vuorolukua. Seuraavia kouluja ei hyväksytty tarkastuksessa ilman perusteellista korjausta: Aleksanterintori, Heinätori, Hietasaari, Kajaanintulli ja Laanila. Kirkkotorin ja Kuivasjärven koulut olivat niin
huonokuntoisia, ettei niitä ollut mahdollistakaan saada hyväksytyiksi opiskelukäyttöön.828
Paulaharjun uudesta koulusta huolimatta huoneistotilanne huononi entisestään. Pahin
tilanahtaus oli Nokelan ja Paulaharjun kouluissa, mikä johtui näiden alueiden voimakkaasta uudisrakentamisesta. Tilannetta ei parantanut 1.1.1965 tapahtunut alueliitos, jolloin
Oulun kaupunkiin liitettiin Oulujoen kunta ja Haukiputaan kunnasta Pateniemi. Oulun
kansakoulujen lukumäärä lisääntyi 12 uudella koululla, joten Oulussa oli kaiken kaikkiaan 29 kansakoulurakennusta.829 Ennen peruskouluun siirtymistä Ouluun rakennettiin
seuraavat koulurakennukset: Pohjankartanon (1967), Kuivasjärven (1969), Kaukovainion
(1970), Koskelan (1971) ja Välivainion koulut (1973).830 Oulun kaupungin kansakoululaitoksen tilanahtaus ei hellittänyt koko kansakouluaikana, sillä lukuvuonna 1972–1973
vuorolukua oli vielä Paulaharjun, Tuiran, Kaukovainion, Rajakylän ja Pateniemen kansakouluissa. Pahin tilanne oli Paulaharjun kansakoulussa, jossa lähes 500 oppilasta eli 15
oppilasluokkaa opiskeli vuoroluvussa. Paulaharjun kansakoulu rakennettiin 16 oppilasluokalle, mutta sen tiloissa opiskeli 35 oppilasluokkaa. Opetuskäytössä olivat kaikki mahdolliset tilat pommisuojasta ja varastoista alkaen. Lisäksi sieltä kulki 9 oppilasluokkaa
toisiin kouluihin. Tällaisena tilanne jatkui yli 10 vuotta. Rajakylässä tilanahtaus paheni,
koska lähiötä rakennettiin voimakkaasti. Kaukovainion kansakoulussa tilanahtaus paheni
entisestään uudisrakentamisen ja koulu-uudistuksen takia. Tämä uudistus muutti luokkakoot 40 oppilaasta 32 oppilaaseen, joten lisätiloista oli huutava pula. Muutos oli tarpeen,
sillä iltavuorossa olleet oppilaat eivät jaksaneet keskittyä opiskeluun, koska he olivat jo
kouluun tullessaan väsyneitä. Myöhään alkaneen koulupäivän huonona puolena olivat
vielä tekemättömät kotitehtävät. Tästä kärsivät myös aamuvuorossa opiskelleet, jotka jou-
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tuivat aloittamaan koulunkäyntinsä jopa klo 7.15, mikä koettiin alaluokkaisilla liian varhaiseksi aloittamisajaksi.831

5.5 Oppilaat
Sotavuosina kansakoulun oppilasjoukko kasvoi, sillä talvisodan päättymisen jälkeen
Oulun kaupunkiin tuli siirtoväen mukana 205 oppivelvollisuusikäistä lasta. Kouluhallitus
antoi Oulun kaupunginhallitukselle määräyksen järjestää näille oppilaille syyslukukauden 1940 alusta alkaen kansakoulupaikka.832 Kansakoulun tilannetta helpotti hieman se,
että lukuvuoden 1941–1942 aikana siirrettiin noin 200 oppilasta Ruotsiin ja Tanskaan.833
Myös Ouluun jääneet joutuivat etsimään turvaa muualta, sillä kaupunki joutui muun
muassa pommitusten kohteeksi. Väestön muutto oli huomattavaa myös vuoden 1944
alkupuolella, sillä saman vuoden helmikuussa tapahtunut ilmapommitus tuhosi tai vaurioitti 486 perheen asuntoa. Toistuvien ilmapommitusten ja asuntopulan takia moni oululainen muutti kaupungista pois. Ennen varsinaisten muuttojen alkamista Oulun kansakouluissa oli 2529 oppilasta, mutta kevätlukukauden päättyessä vain 1267, joista yli 500 siirtyi maaseudulle ja yli 700 Ruotsiin. Oppilasmäärä säilyi edelleen alhaisena seuraavan
lukuvuoden alkaessa marraskuussa 1944, jolloin kansakouluun ilmoittautui 1753 oppilasta.834
Sota-ajan aiheuttamat kasvatukselliset puutteet ilmenivät oppilaiden huonontuneena
käyttäytymisenä niin koulussa kuin sen ulkopuolellakin. Koulussa tämä aiheutti epäsäännöllistä koulunkäyntiä, tottelemattomuutta, tehtävien laiminlyöntiä ja jopa pahoja rikoksia. Aseleikit olivat hyvin yleisiä, ja erilaisia sotatarvikkeita varastettiin varikoilta ja
junista. Lisäksi kerjättiin tupakkaa ja ruokaa, joita jopa varastettiin.835 Rikollisuuden huomattava lisääntyminen Oulussa johti vuonna 1942 lastensuojeluosaston varoitukseen 11
tytölle ja 19 pojalle. Tyttöjen rikollinen käyttäytyminen oli huolestuttavaa, sillä heidän
todettiin joutuneen ”siveellisesti kaltevalle pinnalle”. Pohjolan Poikakotiin lähettiin kuusi
poikaa.836 Käyttäytymisen muuttuminen oli ymmärrettävää, sillä lasten vanhemmat joutuivat auttamaan yhteiskuntaa erilaisissa tehtävissä joko rintamalla tai omalla paikkakunnallaan.
Sotien jälkeen talouden ja yhteiskunnallisen rakenteen muutos merkitsi Suomen kaupunkien työväestön lisääntymistä. Oulun kaupungin asukasluku kasvoi yli kolminkertaiseksi ja oppilasmäärä yli nelinkertaiseksi, mihin osaltaan vaikutti maaltamuutto.837 Oulun
kansakoululaitoksen oppilasmäärä lisääntyi myös vuoden 1947 alussa, kun esikaupunkiliitoksen seurauksena Oulunsuun kansakoulu siirtyi Oulun koululaitoksen alaisuuteen.
Uusia oppilaita tuli yhdellä kertaa noin 700.838 Seuraava yhtäkkinen oppilasmäärän kasvu
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tapahtui syksyllä 1948, kun koulunkäynnin aloitti 249 uutta oppilasta.839 Ilmeisesti nämä
oppilaat olivat olleet sotaa paossa. Nopea kasvu aiheutti vaikeuksia sijoittaa kaikki oppilaat kouluun, vaikka apuna käytettiin vuorolukua. Iltapäivävuorossa opiskelleiden päivä
venyi pitkäksi, sillä se päättyi vasta klo 18.00 tai 19.00.840 Jyväskylässä koulun järjestämiseksi ei riittänyt edes kaksi lukuvuoroa, ja Helsingissäkin tilanahtaus oli suurempi kuin
Oulussa. Opetustilojen puute Suomen kaupunkien kansakouluissa oli niin suuri, että vuoroluvun uskottiin tulleen jäädäkseen.841
Oulun kansakoululaitoksen oppilasmäärä kasvoi nopeasti toisen maailmansodan päättymisestä aina vuoteen 1965. Tämän jälkeen oppilasmäärän kasvu tyrehtyi ja kääntyi jopa
laskuun. Sodan jälkeen tapahtunut oppilaskasvu oli merkittävä, sillä noin kahdesta ja puolesta tuhannesta oppilaasta kasvoi noin seitsemän ja puolen tuhannen oppilaan kansakoulu. Vastaavasti vuosina 1964–1971 Oulun kansakoululaitoksen oppilasmäärä pysyi
melkein samana, kun se muualla maassamme laski noin 16 %. Tässä näkyy Oulun merkitys kasvukeskuksena, mutta myös peruskoulukokeilun vaikutus. Oulun oppilasmäärän
lisäykseen vaikuttivat myös vuosina 1961 ja 1965 tapahtuneet alueliitokset.842 Vuonna
1965 tapahtuneen alueliitoksen seurauksena Oulun kaupunki sai hallintaansa Oulujoen
kirkonkylän koulun, jolloin oppilasmäärä kasvoi noin 200 lapsella.843 Tämä alueliitos toi
mukanaan myös Haukiputaan kunnan Pateniemen alueen, joten oppilasmäärän lisäys
kokonaisuutena oli noin 1700 oppilasta. Oulun kansakoululaitoksen oppilasmäärä oli
9266 oppilasta.844 Kansakouluajan loppuun Oulun kansakoululaitoksen oppilasmäärä säilyi kutakuinkin samana, mutta muutamina vuosina siinä tapahtui vähenemistä. Näin kävi
muun muassa lukuvuosina 1968 ja 1969, jolloin kansakoulutarkastaja Osmo Viikarin
mukaan oppilaita oli 9073 ja 9028.845 Oulun oppilasmäärän kehitys oli valtakunnallinen
ilmiö, sillä maamme kansakoulujen oppilasluku nousi lukuvuonna 1947–1948 sotaa edeltävälle tasolle. Erityisen suuri kasvu tapahtui lukuvuosina 1952–1954, kun suuret ikäluokat tulivat kansakouluikään. Oppilasmäärä oli suurimmillaan lukuvuonna 1960–1961,
josta lähtien se aleni. Tämä johtui muun muassa syntyvyyden alenemisesta, oppikouluun
siirtymisestä ja kunnallisesta keskikoulusta.846
Oppilasmäärän nopea kasvu sodan jälkeen oli sidoksissa Oulun asukasluvun kasvuun,
sillä vuosina 1945–1970 asukasluku lisääntyi noin 28 400:sta melkein 90 000:een eli yli
kolminkertaistui. Tämä ei ollut pelkästään Oulun kaupungin ilmiö, vaan maailmanlaajuisesti ihmiset muuttivat maalta kaupunkeihin. Suomen kaupungeissa asui vuonna 1950
noin 30 prosenttia, mutta vuonna 1970 jo noin 50 prosenttia väestöstä. 1960-luvulla
muutto oli erityisen runsasta uusien kaupunkien perustamisen vuoksi sekä voimakkaan
maassamuuton ja korkean syntyvyyden takia. Seuraavalla vuosikymmenellä kasvu hidastui, mikä johtui taloudellisen kehityksen hidastumisesta ja siitä, että maaseudulla ei ollut
enää työikäistä väestöä, joka olisi halunnut muuttaa kaupunkiin. Oulu kasvoi erityisen
nopeasti 1950- ja 1960-luvuilla monestakin syystä. Oulun sijainti oli hyvä, ja sen lähetty839.
840.
841.
842.
843.
844.
845.
846.

Oulun kk:n johtok. ptk. 6.10.1948 § 217. OKA. Kaiku 30.8.1949
Oulun kk:n johtok. ptk. 6.10.1948 § 217. OKA.
Leino. Kaiku 11.9.1948.
Huttunen 1986, 213–216.
Oulun kansakouluntarkastajan lähettämien kirjeiden toisteet 1962–1964, 13.5.1963. OKA.
Oulun kaupungin kunnalliskertomus 1964. OKA. kts. Tervonen 1999, 236.
Viikari. Kaleva 26.9.1969.
Suomen virallinen tilasto X 71 1938–1950, 9, X 77 1952–1956, 7, X 86 1962–1966, 5, X 93
1970–1971, 6.

169
villä ei ollut samantasoista kilpailevaa kaupunkia, joka olisi vetänyt samalla tavalla puoleensa teollisuutta ja väestöä. Kaupunkien väestönkasvuun vaikuttivat syntyvyys, kuolevuus, muuttoliike ja alueliitokset. Toisen maailmansodan jälkeen syntyvyys oli erityisen
suuri, mutta seuraavina vuosikymmeninä se väheni. Syynä oli ehkäisymenetelmien paraneminen ja naisten työssäkäynnin yleistyminen. 1970-luvulla suuret ikäluokat siirtyivät
työmarkkinoille, minkä seurauksena perhekoot pienenivät.847

5.6 Opettajat
Sodan jälkeen maahamme muodostettiin uusia opettajakorkeakouluja Helsinkiin (1946),
Turkuun (1949) ja Ouluun (1953). Lisäksi vuonna 1948 aloitettiin opettajien poikkeuskoulutus, johon liittyen vuonna 1950 perustettiin Kemijärven yhteisseminaari ja vuonna
1951 Savonlinnan naisseminaari.848 Väliaikaisen opettajakorkeakoulun saaminen Ouluun
oli Pohjois-Suomen kehityksen kannalta merkittävä edistysaskel. Se toi kaupungille erilaisia etuja. Kansakoululaitoksen oli aikaisempaa helpompi kehittyä ja pysyä koulumaailman kehityksen mukana. Opettajakorkeakoulu valmisti opettajia myös Oulun kansakouluihin, sillä muutama vuosi myöhemmin yli 20 % Oulun kansakoulun opettajista valmistui Oulun opettajakorkeakoulusta.849 Raahen seminaarin 1940-luvun oppilaista enemmistö oli maanviljelijäperheistä, ja seuraavaksi suurin ryhmä olivat työväestön lapset.850
1960-luvun alkupuolella seminaariin pyrkineiden oppilaiden vanhemmista enemmistö
suoritti korkeintaan keskikoulun. Tässä suhteessa eri seminaarien kesken ei esiintynyt
suuria eroja.851 Esimerkiksi Kajaanin opettajaseminaarissa vuonna 1960 opiskelleista
13 % oli työväestön lapsia, 62,2 % maanviljelijän lapsia, 19,4 % keskiluokan lapsia ja
ainoastaan 5,4 % yläluokan jälkeläisiä.852 Opettajankoululutuslaitos oli suuren mielenkiinnon kohteena, koska oppivelvollisuuslaki toi kansakouluun paljon uusia oppilaita, jotka asettivat opettajille huomattavasti suuremmat vaatimukset.853
Vuoden 1958 seminaariasetuksessa opettajilta vaadittiin kutakuinkin samanlaisia ominaisuuksia kuin vuoden 1863 seminaariasetuksessa. Vuoden 1958 asetuksen mukaan
opettajan tuli olla nuhteeton, hyväkäytöksinen ja sovelias opettajaksi. Vuoden 1863 asetuksessa opiskelijan edellytettiin olevan terve, luonteeltaan rauhallinen ja käytökseltään
rikkeetön.854 Vuoden 1958 asetuksen sallimia rangaistuksia olivat huomautus, neuvo,
varoitus ja erottaminen joko lukukaudeksi tai lopullisesti. Uusi asetus sai ainakin Raahen
seminaarin rehtorin toimimaan, koska hän vuonna 1958 kehotti henkilökuntaansa tarkkailemaan oppilaiden käyttäytymistä myös seminaarin ulkopuolella. Oppilaat saivat huomautuksia laiskasta opiskelusta ja varoituksia tupakoinnista, jota valvottiin myös kaduilla.
Verryttelypuvun käyttö kiellettiin muulloin kuin liikuntatunneilla. 1950-luvun loppupuo847.
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lella ehdottomasti kiellettyjä olivat poliittiset tilaisuudet sekä sellaiset tapahtumat, joissa
tarjottiin alkoholia.855
Toini Heikkilän (1956) mukaan opettajat jaettiin 1950-luvulla kolmeen eri ryhmään: 1)
autoritaariseen, 2) demokraattiseen ja 3) antaa mennä -opettajaan. Autoritaarinen opettaja
oli hyvä kurinpitäjä, koska hän vaati ehdotonta hiljaisuutta. Tällainen opettaja ei päästänyt
oppilaitaan lähelleen vaan jäi etäiseksi. Tällainen opettaja oli ilmeisesti saanut ankaran
kasvatuksen, koska aikuisen käytös heijasti lapsuuden kokemuksia. Autoritaarinen opettaja lienee käyttäytynyt huomaamattaan ankarasti, sillä hän ei tiedostanut, että ankara kasvatus teki lapsesta aran, neuroottisen ja alemmuudentuntoisen oppilaan. Demokraattinen
opettaja kulki keskitietä, sillä hän pyrki luomaan oppilaisiinsa luottamukselliset ja hyvät
suhteet. Opettaja oli luokkayhteisön jäsen, joka valmisti huolellisesti oppituntinsa ja antoi
oppilailleen paljon omatoimisia tehtäviä. Demokraattisella opettajalla oli taito ottaa huomioon oppilaittensa luonnolliset tarpeet, jolloin oppilaille ei syntynyt pelkotiloja ja frustraatiota. Antaa mennä -opettajalle oli tyypillistä oppituntien suunnittelematta jättäminen.
Opetuksen lähtökohtana oli vapaus, ja pakottamisen uskottiin vahingoittavan lapsen kehitystä. Antaa mennä –opettajan uskottiin jäävän ulkopuoliseksi, jolloin luokassa ei ollut
työrauhaa.856
Martti H. Haavion (1969) mukaan opettajalla täytyi olla useita persoonallisuuden tekijöitä, jotta hän onnistui didaktisesti työssään. Opettajan piti hallita opettamansa aineet,
hänellä oli oltava hyvä esittämistaito ja hänen oli kyettävä pitämään luokkansa henkisessä
työvireessä. Haavio jakoi opettajat kuuteen eri tyyppiluokkaan:
1. Uskonnollinen opettaja, jota kunnioitetaan enemmän kuin rakastetaan. Tällainen
opettaja ei ymmärrä oppilaitaan, ja hänen opetuksensa on usein kuivaa ja liian
vaikeaa.
2. Esteettinen opettaja on temperamenttinen, herkkä ja hänellä on vilkas mielikuvitus.
3. Sosiaalinen opettaja on kiintynyt oppilaisiin ja hän on kiinnostunut heistä
kokonaisvaltaisesti. Sosiaalisen opettajan sydäntä lähinnä ovat ongelmaiset lapset.
4. Teoreettinen opettaja painottaa tiedon merkitystä. Häntä pidetään kuivana
opettajana, joka ei saa otetta oppilaihinsa.
5. Ekonominen opettaja pyrkii opettamaan oppilailleen elämässä tarvittavia
hyödyllisiä taitoja.
Poliittinen opettaja on voimaihminen, jolla on johtajaluonne. Hän on hyvä kurin ja
järjestyksen ylläpitäjä.
Oppilaiden mielestä uskonnollisia kunnioitettiin, esteettisiä ihailtiin, teoreettisia ihmeteltiin, sosiaalisia rakastettiin, ekonomisia arvostettiin ja poliittisia pelättiin.857 Opettajan
oli rakastettava oppilaitaan, ja hänellä oli oltava halu auttaa heitä. Hänen oli oltava aidosti
kiinnostunut oppilaistaan ja pidettävä heistä vilpittömästi.858 Hyvä opettaja oli johdonmukainen, hänellä oli hyvä kurinpitokyky ja hän kohteli jokaista oppilasta tasapuolisesti.859
Sosiaalisia taitoja korostettiin opettajan työssäkin.
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Oulun kaupungissa opettajatilanne oli 1940-luvun loppupuolella hyvä, sillä kansakoululaitoksen palveluksessa oli 115 opettajaa, joista vakinaisia oli 108, tuntiopettajia yksi ja
väliaikaisia ainoastaan kuusi.860 1950-luvun puolivälissä opettajatilanne oli samanlainen
kuin aikaisemmin, sillä Oulun kansakoululaitoksessa oli 176 pätevää ja ainoastaan 5 epäpätevää opettajaa. Vaikka Oulussa opettajakunta oli muodollisesti pätevää, oli kansakouluntarkastaja Rasi huolestunut opettajien muuttamisesta Etelä-Suomeen. Hänen mielestään parhaimmat opettajat jättivät Oulun, koska pitivät Etelä-Suomen tarjoamia
jatko-opiskelupaikkoja Pohjois-Suomea parempina. Rasin mielestä Oulun tuli saada oma
yliopisto, joka estäisi pätevien opettajien siirtymisen muualle, samalla se parantaisi kansansivistyksemme tasoa.861
Opettajien lukumäärä Oulussa lisääntyi vuosina 1944–1973 melkein seitsemänkertaiseksi, sillä vuonna 1944 heitä oli 72, mutta vuonna 1973 jo 450. Tilanne oli vastaavanlainen myös maamme muissa kaupunkikouluissa. Oulussa kansakoulun johtokunta pyrki toisen maailmansodan jälkeen tietoisesti lisäämään opettajien määrää. Silmiinpistävä muutos oli naisopettajien väheneminen toisen maailmansodan jälkeen. Näin ei tapahtunut pelkästään Oulussa, vaan tilanne oli samanlainen muuallakin. Syy tähän löytyi yhteiskunnastamme, sillä yhteiskunnallisten rakenteiden muutosten takia naisille löytyi entistä enemmän uramahdollisuuksia koulun ulkopuolelta. Vastaavasti miehet kiinnostuivat opetusalasta entistä enemmän.862

5.7 Opetussuunnitelmat
Maalaiskansakoulun opetussuunnitelmakomitea vuodelta 1925 kannatti yksilöllistä opetussuunnitelmaa, jonka suosio romahti 1930-luvulla. Suosion romahtaminen näkyi siinä,
että monet maamme kansakoulut suunnittelivat opetussuunnitelman oman kaupunkinsa
tarpeiden mukaan. Oulussa ei näin toimittu, sillä ylemmän kansakoulun oma opetussuunnitelma valmistui vasta kesällä 1945. Se ei poikennut paljoakaan vuoden 1925 mietinnöstä, sillä tuntimäärät ja tuntijaot olivat molemmissa melkein samat. Oulun kaupungin uusi
opetussuunnitelma oli opettaja- ja oppiainekeskeinen.863 Kansakouluntarkastaja Lahtisen
mukaan muutoksista huolimatta ylemmän kansakoulun opetussuunnitelmien suunnittelussa käytettiin vielä 1940-luvun loppupuolella pitkälti maalaiskansakoulujen opetussuunnitelmakomitean mietintöä vuodelta 1925. Opetussuunnitelmat vastasivat lähinnä laajuutensa ja järjestelynsä puolesta edellä mainittua teosta. Suurimmat muutokset tapahtuivat
tuntimäärissä, mutta nekin olivat vähäiset. Merkittävimmät edistymiset tapahtuivat voimistelussa, käsitöissä ja erityisesti piirustuksessa. Oulun kansakoulu kehittyi lähinnä
motivoituneiden opettajien ansiosta, jotka olivat kiinnostuneita oman aikakautensa uusista opetus- ja kasvatusaatteista.864 Lahtisen mielestä Oulun kansakoululaitoksen opettajilla oli käytettävissään seikkaperäinen opetussuunnitelma ja monipuoliset ohjekirjat.865
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Syksyllä 1951 Oulun kansakoululaitoksen johtokunta hyväksyi alakansakoulun, apukoulun ja jatkokoulun uudet opetussuunnitelmat. Nämä opetussuunnitelmat oli kaikille
opettajille yhteinen, kuten oli myös vuonna 1945 ilmestynyt yläkansakoulun opetussuunnitelmakin. Nämä opetussuunnitelmat vähensivät opettajien omavalintaisen opetuksen
järjestämistä. Samaan aikaan aloitettiin vuonna 1945 julkaistun yläkansakoulun opetussuunnitelman tarkistaminen. Aloitteena tässä oli vuonna 1951 valmistunut opetussuunnitelmakomitean mietintö. Tätä pidettiin huomattavana edistysaskeleena, sillä siinä syrjäytettiin lopullisesti herbartilainen pedagogiikka ja siirryttiin sosiaaliseen kasvatukseen.866
Koulu ei voinut toimia irrallaan yhteiskunnastamme, vaan kansakoulumme tuli kasvattaa
oppilaitaan yhteiskuntaa varten tekemällä sen kanssa yhteistyötä. Opetuksessa tuli ottaa
huomioon yksilöllisyys, sillä oppilaita ei ollut syytä eikä aihetta kasvattaa samanlaisiksi.
Komitea halusi tehdä kansakouluista pienoisyhteiskuntia, joissa toimittiin yhteiskunnan
pelisäännöillä. Sosiaalisessa kasvatuksessa korostui ryhmätyö, mutta myös demokratia,
tehtävät, itsehallinto, vastuu ja osallistuminen. Sosiaalisella kasvatuksella haluttiin
ehkäistä koulun eristäytymistä muusta yhteiskunnasta, joten kansakoulun oli tuettava sekä
yhteiskunnallisia että kulttuurillisia arvoja.867
Myös Helsingin kansakoululaitoksen opetussuunnitelmat tehtiin kansakoulun opetussuunnitelmakomitean osamietinnön (1946) ja lopullisen mietinnön (1952) perusteella.
Sosiaalinen puoli painottui entisestään, ja opettajille annettiin malleiksi useita erilaisia
menettelytapoja.868 Tampereella toimittiin samoin, sillä 1950-luvun opetussuunnitelmauudistuksissa komitean työ oli muutosten perustana.869 Oulun kansakoululaitoksen seuraava opetussuunnitelma hyväksyttiin alustavasti kesällä 1962 ja sitä kokeiltiin lukuvuonna 1962–1963, minkä jälkeen siihen tehtiin pieniä muutoksia. Lopullisesti se hyväksyttiin 21.5.1963 ja kansakouluntarkastaja vahvisti sen 29.6.1963. Uusi opetussuunnitelma ei tuonut juuri muutoksia aikaisempaan, sillä se perustui edelleen opetussuunnitelmakomitean mietintöön. Opetussuunnitelma oli historiallinen, sillä se jäi viimeiseksi
Oulun kansakoululaitosta varten tehdyksi suunnitelmaksi, koska vuonna 1970 valmistui
valtakunnallinen peruskoulun opetussuunnitelma.870

5.8 Kurinpidon ja opetuksen järjestämisen menetelmät
Kurinpito puhututti edelleen ja herätti runsasta keskustelua, sillä ongelmia esiintyi vieläkin. Käytöshäiriöiden lisääntyminen näkyi varsinkin toisen maailmansodan aikoihin, kun
monet isät olivat rintamalla. Yhteiskuntarakenteen muutos 1960-luvulla koettiin ongelmalliseksi, koska vapaan kasvatuksen todettiin tuottaneen omat hankaluutensa. Opetuksellisesti mietittiin erilaisia ratkaisuja, joilla koulunkäynti olisi saatu niin mielenkiintoiseksi, että oppilailla ei olisi ollut tarvetta käyttäytyä järjestyssääntöjen vastaisesti.
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5.8.1 Kurinpidolliset keinot
Oulun kasvatusneuvola aloitti toimintansa 10.2.1941. Toiminta jäi välirauhan aikana
lyhyeksi, sillä lääkärin kiireiden ja varojen takia neuvola lopetettiin saman vuoden lopussa. Asemalla annettiin neuvoja lapsen vanhemmille kasvatuksesta ja tarvittavista erikoishoidoista. Kasvatusneuvoja kävi lapsen kotona tietyin väliajoin. Lapsi kävi asemalla
myös joko yksin tai kaveriensa kanssa leikkimässä, jolloin lapseen voitiin parhaiten suggestiivisella ohjauksella vaikuttaa. Leikki-iän sivuuttaneet lapset kävivät asemalla kertomassa kokemuksistaan ja vaikeuksistaan. Usein seurattiin lapsen läksyjen tekoa. Kasvatusneuvola teki tiivistä yhteistyötä opettajien ja kaupungin lastensuojeluosaston kanssa.871 Oulun kasvatusneuvolan toiminta aloitettiin uudestaan maaliskuussa 1951. Samaan
aikaan aloittivat Oulujoen, Haukiputaan, Ylikiimingin ja Kempeleen kasvatusneuvolat.872 Kasvatusneuvolan sosiaalityöntekijä Sisko Vasalan suorittamat kotikäynnit vähensivät opettajien tekemiä kotikäyntejä, sillä sosiaalityöntekijä vei koteihin terveiset kouluvaikeuksista. Kotikäynneillä sosiaalityöntekijä haastatteli vanhempia, mutta myös pyrki
saamaan heidät psykiatrin vastaanotolle.873 Oulun kasvatusneuvolan lisäksi vastaavanlaisia asemia oli muun muassa Helsingissä, Turussa, Hämeenlinnassa, Tampereella ja Nokialla.874 Voidaan todeta, että kasvatusneuvola oli merkittävä yhteistyökumppani koululle,
sillä opettajat eivät enää olleet yksin ongelmalapsen kanssa.
Hymy-veistoksella haluttiin 1950-luvun alkupuolella kehittää oppilaiden ystävällisyyttä ja hyvää käytöstä. Kilpailu suunniteltiin maamme kansakouluille, mutta ainoastaan
muutamat Suomen kansakouluista osallistuivat. Muutamista luokista saadut kokemukset
olivat rohkaisevat. Mukana olleiden oppilaiden käyttäytyminen parani, koska he kokivat
asetetut ominaisuudet tavoittelemisen arvoisiksi mahdollisen palkinnon toivossa.875
Kurinpito ei ollut pelkästään Suomen ongelma, sillä Yhdysvalloissa ja muissa Skandinavian maissa aihe oli erityisen ajankohtainen.876 Ruotsissa kurinpito-ongelmat aiheuttivat usean opettajan eroamisen, koska he eivät niissä oloissa pystyneet pitämään kuria.
Suomessa nuorisorikollisuus väheni toisen maailmansodan jälkeen kolmanneksella, mutta
Ruotsissa se kasvoi. Maamme opettajat ehdottivat kuriluokkien eli K-luokkien perustamista ja luokkakokojen pienentämistä. Lisäksi opettajat esittivät eristysrangaistuksen ja
ruumiillisen rangaistuksen palauttamista sekä käytösnumeron tarkistamista. Osassa
maamme kansakouluissa vanhempia pyydettiin antamaan lapsilleen ruumiillista kuritusta
tai heiltä pyydettiin kirjallinen lupa, että opettaja sai itse kurittaa oppilastaan.877
Professori K. V. Fleandtin mukaan Helsingissä aloitettiin vuonna 1952 oppilaiden
joukkotestit, joilla pyrittiin selvittämään kouluikäisten koulukypsyys. Kansakoulun kuudesluokkalaiset testattiin psykologisin testein ammattikoulutusta varten. Yhden kerran
suoritettuna testi oli erittäin virhealtis, sillä joku oppilaista saattoi menestyä tasoansa huonommin, joku taas tasoansa paremmin. Itse testitilanteessa syntynyt jännitys oli oppilailla
eritasoista, joten ns. älykkyyden lisäksi voitiin testata luonteen- ja mielialan heijastu871.
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mia.878 Ilmeisesti Helsingin esimerkkiä noudattaen Oulussa aloitettiin syksyllä 1952 ekaluokkaisten koulukypsyyskokeet, joiden tarkoituksena oli seuloa heikkotasoiset koululykkäystä tarvinneet lapset. Näissä kokeissa testattiin kaikki 1. luokan oppilaat, ja Oulussa ne
järjestettiin ryhmäkokeina. Kyseisten luokkien opettajat saivat kasvatusneuvolasta ohjeet,
joiden perusteella he suorittivat kokeet luokkiensa oppilaille. Kokeet toimitettiin kasvatusneuvolaan, jossa ne tarkastettiin ja arvosteltiin. Kokeissa heikoimmat tulokset saaneet
testattiin kasvatusneuvolassa, mikäli opettajat sitä halusivat.879 Kasvatusneuvolan perustamisen kanssa samoihin aikoihin Oulussa keskusteltiin sakkorangaistuksesta, joka liittyi
oppivelvollisuuden laiminlyömiseen. Oulun kansakoululaitoksen johtokunta pyysi raastuvanoikeutta käsittelemään tällaiset tapaukset kiireellisesti sekä tarkistamaan sakkorangaistuksen suuruutta.880 Todennäköisesti sakkorangaistus tehosi huonosti, koska se saattoi olla ainoastaan päiväpalkan suuruinen.
Kasvatusneuvola oli arvokas yhteistyökumppani Oulun kansakouluille, ja lapsille se
oli paratiisi. Näin positiivisesti totesi Oulun kasvatusneuvolan psykiatri K. Bagh viiden
toimintavuoden jälkeen saaduista kokemuksista. Kasvatusneuvolan salaisuutena pidettiin
lapsen vapaata toimintaa, sillä hän sai leikkiessään purkaa aggressiivisuuttaan ja toteuttaa
toiveitaan. Neuvolassa ollessaan lapset saivat tehdä, mitä he halusivat, ja heidät hyväksyttiin sellaisina kuin he olivat. Kun lapset saivat toteuttaa itseään rakentamalla tai piirtämällä, he vapautuivat estoistaan ja purkivat itseään. Tällaisen leikkitarkkailun avulla henkilökunta pystyi määrittelemään lapsen kehitystason, luonteen ja ympäristöolosuhteet.
Vaikeimmat tapaukset, kuten koulusta karanneet ja seksuaalirikkomuksiin syyllistyneet,
oli saatava hoitoon mahdollisimman varhain. Jos ongelmallinen käyttäytyminen jatkui
muutaman vuoden, oli hoito pitkällinen ja parantumistulokset epävarmoja. Ennalta ehkäisevällä kasvatusneuvolatyöllä yritettiin lieventää lapsen ympäristöolosuhteita tai muita
vaikeuksia.881 Tässäkin korostui yhteistyön merkitys ja voima asioiden hoitamisessa.
Koskenniemen mielestä kasvatusneuvola oli helpoin tie ongelmaoppilaan vaikeuksien
ratkaisemiseksi, joten se yleensä valittiin poikkeuksellisesti käyttäytyneen lapsen kohdalla. Hän kehotti opettajia turvautumaan työläämpään, mutta tuloksellisesti varmempaan keinoon. Koskenniemen mielestä ongelmien ratkaisu oli viihtyisä kouluympäristö.882 Tähän maamme kansakoulunopettajat pyrkivät, sillä sotien jälkeen ei enää
puhuttu kurinpidosta, vaan työrauhan ylläpitämisestä. Oppilailta ei enää vaadittu samanlaista puhumattomuutta ja liikkumattomuutta kuin aikaisemmin, vaan kieltojen ja rangaistusten sijasta käytettiin enemmän positiivisia keinoja. Helsingissä nämä vähensivät riitatilanteita sekä yhdistivät oppilaita entisestään.883 Oulussa huolestuttiin oppivelvollisuudesta vapautetuista lapsista, joille kansakouluntarkastaja Rasi ehdotti askarteluluokkien
perustamista.884
Oulun kaupungin kansakoululaitoksen uusin ohjesääntö hyväksyttiin 21.11.1961,
mutta siinä ei otettu minkäänlaista kantaa työrauhan ylläpitämiseen.885 Tämä selittynee
sillä, että 1950-luvulla rangaistuksissa siirryttiin valtakunnalliseen koululainsäädäntöön,
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joten niitä ei enää mainittu koulujen omissa ohjesäännöissä. Kansakouluasetuksen sallimat kurinpitokeinot olivat nuhteet, seisottaminen, luokasta poistaminen, kotimuistutus,
jälki-istunto ja väliaikainen tai lopullinen erottaminen.886 Kansakouluntarkastaja Rasi
kehotti opettajia harkitsemaan, millaisia kurinpitokeinoja tulisi käyttää. Hänen mielestään keskustelulla saavutettiin monesti paras lopputulos. Hän muistutti opettajia siitä, että
useasti käytetyt rangaistukset menettivät tehonsa. Rasin mielestä laiskanläksyt ja
jälki-istunnot olivat tehokkaampia, kun oppilaan oma opettaja valvoi niitä.887 Oulussa
keskusteltiin 1960-luvun puolivälissä kerhotilojen lisäämisestä, ja johtokuntaa pyydettiin
säilyttämään kouluissa olevat nuorisotiloiksi suunnitellut tilat. Varsinaisten opetustilojen
puutteen takia tämä ei onnistunut. Kaupunginhallitus vuokrasi erillisen tilan nuorisokahvilaa varten. Aloitteen teki nuorisotyölautakunta, joka huolestui lasten ja nuorten
vapaa-ajasta. Nuorisotyölautakunta uskoi ongelmien vähenevän, jos tarvittavat tilat löytyisivät. Lisäksi se ehdotti, että alle 13-vuotiaiden lasten tulisi olla kotona viimeistään klo
22.00. Kaupunginhallitus ei suostunut tähän, vaan se kehotti koulunjohtajia ottamaan
asian vanhempainkokouksissa esille.888 Ulkonaliikkumiskielto tuskin olisi poistanut
ongelmia. Sen sijaan harrastustoiminnan kehittäminen oli oikea tapa suunnata lasten ja
nuorten energiaa hyödylliseen toimintaan.
Samoihin aikoihin maassamme keskusteltiin myös koulukotisijoituksesta. Sen hyvänä
puolena pidettiin aikuisten läheistä suhdetta oppilaisiin, joka ei rajoittunut pelkästään
luokkatilaan.889 Oppilaan erottaminen kansakoulusta oli luontevaa silloin, kun hänellä oli
jokin sijoituspaikka. Erottaminen kiellettiin aikaisempina vuosina, mutta uusi kansakoululaki mahdollisti sen, tosin sitä käytettiin äärimmäisen harvoin. Erottamiseen ei ryhdytty
mitenkään äkkipikaisesti, sillä sitä ennen käytettiin kaikki muut lain sallimat keinot. Jos
ne osoittautuivat tehottomiksi, oppilas erotettiin, mutta häntä ei suinkaan vapautettu oppivelvollisuudesta. Huoltajan velvollisuus oli hankkia erotetulle lapselleen koulupaikka toisesta koulusta tai palkata hänelle yksityisopettaja kotiinsa.890 Ylihallituksen ylitarkastaja
Elias Niskasen mielestä erottaminen ei suinkaan ratkaissut lapsen eikä koulun ongelmia,
joten peruskoulu-uudistuksessa panostettiin enemmän erityisopetukseen ja varsinkin pienryhmäopetukseen. Apukoulu levisi hyvin kaupunkeihin, sillä 1960-luvun lopussa se
käsitti 96 % kaupunkien oppivelvollisista, mutta ainoastaan 17 % maaseudun oppivelvollisista. Tarkkailuluokkien kohdalla vastaavat luvut olivat 84 % ja alle 10%.891 Lukujen
perusteella voisi olettaa, että maaseudun lapset oirehtivat kaupunkilaislapsia vähemmän.
Oulun kaupungissa ehdotettiin 1970-luvun alussa hoitoluokan perustamista kokeiluluontoisena. Asiaa pohti työryhmä, jossa olivat muun muassa koulutoimenjohtaja, koulukuraattori, koulunjohtaja ja tarkkailuluokan opettaja. Koulukuraattoritoiminnan alettua
helpottui hoitokokousten järjestäminen. Niihin osallistuivat kuraattorin lisäksi koulunjohtaja, opinto-ohjaaja, tarvittaessa luokanvalvoja, kouluterveydenhoitaja sekä kasvatusneuvolan ja lastensuojelutoimiston edustajia.892 Kyseisen luokan perustaminen oli ajankohtainen, koska maassamme keskusteltiin valtakunnallisesti terapian merkityksestä. Lääke886.
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tieteellisen terapian lähtökohtaa pidettiin hyödyllisenä opettajillekin, sillä potilaita hoidettiin yksilöllisesti heidän omista ideoista ja aloitteista käsin. Hoidossa pyrittiin löytämään
jokaisen potilaan taipumukset ja kiinnekohteet elämään. Erityisen tärkeää oli, että pienestäkin edistymisestä oltiin aidosti iloisia. Hyvänä esimerkkinä oli koulukodissa kasvanut
lapsi, joka innostui maalaamisesta. Tämän avulla hän pystyi tiedostamaan asosiaalisuutensa ja siirtämään pankkiryöstöjensä suunnitteluenergian maalaamiseen.893

5.8.2 Opetukselliset keinot
Toisen maailmansodan aikana yhteistyö korostui myös opettajien keskuudessa, sillä kaikki voimat yhdistettiin koulun järjestämiseksi. Koululaitoksen monet kasvatusideat löytyivät yhteiskunnasta kuten sota-aikanakin. Oulussa keskusteltiin asevelihengestä ja sen
nostamisesta kansakoulun kasvatustavoitteeksi. Asevelihengellä toteutettiin Jeesuksen
oppia: ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi”. Asevelihenki paransi yhteistyötä entisestään ja vahvisti uskoa kasvatuksen voimaan.894 Myös kouluhallitus kehotti lähettämässään kiertokirjeessä järjestämään oppilaille työtoimintaa, jonka lähtökohtana oli hyödyllisyys. Oppilaiden piti syksyisin kerätä marjoja, sieniä, voikukan juuria, käpyjä ja muita
lämmitykseen kelpaavia puita.895 Parhaat tulokset saatiin, kun yhdistettiin uusi ja vanha
opetusoppi sekä korostettiin yhteishengen ja –työn merkitystä.896 Sen avulla oppilaita
kasvatettiin sosiaalisuuteen, jota tarvittiin myös koulun jälkeen. Yhteistyöllä voitiin opettaa ottamaan huomioon myös toiset sekä alistumaan ryhmän sääntöihin.897 Voidaan olettaa, että maamme koululaitos otti valtavan edistysaskeleen muuttuessaan toiminnan kouluksi.
Kouluhallitus osoitti aktiivisuutta muun muassa esittämällä omat näkemyksensä kunkin ajan opetusopeista, kuten se teki 22.9.1945 pidetyssä Oulun opettajainkokouksessa.
Oppilaalle tuli antaa vapaus kasvamiseen, ja opettajan tuli olla esimerkkinä oppilailleen ja
näin ansaita oppilaiden ja kotien luottamus. Opetuksessa tuli kiinnittää huomiota esteettiseen kasvatukseen, sillä ”kaikki kaunis rikastutti sielua”. Oppilaiden kauneudentajua piti
kehittää etenkin kulkemalla luonnossa, mutta sen hyväksi työskenneltiin myös eri oppiaineissa. Kuvaamataidon opetuksessa oli kannustettava kaikkia oppilaita ja motivoitava
heitä harrastamaan piirtämistä. Koulussa piti järjestää runonlausuntaa, ja musiikin opetuksessa piti laulaa oppilaiden valitsemia lauluja, mikä motivoi paremmin laulamaan. Oppilaita tuli kannustaa ja rohkaista harrastamaan vapaa-aikanaan jotain mielekästä. Harrastusmahdollisuuksista piti järjestää esitelmätilaisuuksia, joita oli mainostettava eri oppitunneilla. Ketään ei saanut pakottaa harrastamaan, vaan jokaiselle tuli antaa siihen mahdollisuus. Koulun oli syytä järjestää monipuolista kerhotoimintaa. Opetus ei onnistunut pelkästään edellä mainituilla keinoilla, vaan onnistumisen tärkein edellytys oli aito rakkaus
kasvatettaviin.898 Kouluhallituksen lähettämä kiertokirje oli lain velvoittama, sillä kansa893.
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koulujen nuorisokerhotyö tuli pakolliseksi vuonna 1944. Helsingin koululaitoksessa kerhotyö aloitettiin vuonna 1946. Toiminta oli monipuolista, sillä vuosittain järjestettiin jopa
parikymmentä erilaista kerhoa, esimerkiksi askartelu-, kieli-, taide- ja erilaisia rakentamiskerhoja.899 Ilmeisesti koulun teoria-ainepainotteisuus huolestutti, ja vastapainoa etsittiin lasten vapaa-ajanviettomahdollisuuksista ja luovuuden sekä oman itsensä
ilmaisemisen lisäämisestä.
Opettajat pyrkivät ottamaan huomioon kaikki oppilaat unohtamatta heikkolahjaisia.
Heidän opetustaan pohdittiin 5.4.1946 pidetyssä Oulun opettajainkokouksessa, jossa käsiteltiin vajaakykyisten luokkia. Tällaiset luokat toimivat 1930-luvulla kansa- ja apukoulun
välimuotona. Tuolloin heikkolahjaisten luokan nimi oli H-luokka, mutta 1940-luvulla
nimeksi tuli B-luokka. Oulussa luokka toimi kokeiluluokkana, joten siihen ei palkattu
omaa opettajaa, vaan kansakoulun opettajat opettivat sen oppilaita vuorotellen. Luokka
myös työllisti muita luokkia enemmän, joten opetuksen keskittäminen usealle opettajalle
oli perusteltua. Luokkaan suhtautumista kuvasti se, että opettajia kehotettiin olemaan hienotunteisia ja varovaisia luokassa.900 H-luokkiin oppilas siirrettiin keskiarvon perusteella,
mutta 1940-luvulla siirrosta piti keskustella toisten opettajien ja terveydenhoitajan kanssa.
Luokkien toimintaa kehitettiin kuuntelemalla sekä opettajia että kasvatusopillista kerhoa.
Luokkia tarvittiin enimmäkseen kolmannen ja neljännen luokan oppilaille lukuisten luokille jäämisten sekä usein annettavien ehtojen takia.901
B-luokat toimivat ainoastaan Heinätorin ja Tuiran kansakouluissa. Molempiin luokkiin
otettiin 25 oppilasta, mutta ei pelkästään heikkolahjaisia, vaan myös vaikeasti hallittavia
oppilaita. Kokemuksista keskusteltiin vajaan kahden vuoden kuluttua, ja palaute oli ainoastaan positiivista. Rohkaisevien kokemusten johdosta koululääkäri ehdotti, että syyslukukauden 1948 alussa aloitettaisiin vastaavanlaisten luokkien toiminta tytöille keskustassa ja sekaluokka Tuirassa. Huonon taloudellisen tilanteen vuoksi johtokunta ei hyväksynyt tehtyä ehdotusta, joten asia jäi pöydälle.902 Myös Helsingissä muodostettiin sotien
jälkeen heikkolahjaisten luokkia. Näitä luokkia ei pidetty erityisluokkina, sillä merkittävin ero oli luokkakoossa, joka erityisluokassa oli enintään 25 oppilasta. Helsingissä
hitaasti kehittyneiden oppilaiden luokat loppuivat 1950-luvulla, koska yli 30 oppilaan luokat voitiin äidinkielessä ja matematiikassa jakaa pienempiin ryhmiin.903
Oulussa toimi 1940-luvun lopussa luontoluokka, jossa oppilaiden lisäksi oli myös kukkia ja lintuhäkkejä. Luontoluokan opettaja Paavo Sarkkaman mukaan oppilaiden kiinnostuksen ylläpitämiseksi tuli välillä järjestää kevyempää opiskelua. Hänen luokassaan
kaikki oppilaat kiintyivät luokan lintuihin, joiden ruokkimiseen ja huolehtimiseen he
kaikki osallistuivat. Tämän ansiosta oppilaat oppivat suhtautumaan eläimiin aikaisempaa
luontevammin ja paremmin. Yhtenä päivänä yksi luokan linnuista menehtyi lennettyään
ikkunaan. Oppilaiden suru oli suuri ja yksi luokan pojista totesi, ettei hän enää koskaan
tee pahaa pikkulinnuille.904 Voidaan olettaa, että käytännön kokemukset opettivat
ymmärtämään asioita paremmin kuin pelkästään kirjoista lukeminen. Toisaalta osallistuminen yhteisten asioiden hoitoon kehitti oppilaiden vastuuntuntoa ja toisen huomioon
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ottamista. Todennäköisesti ns. erikoisluokat motivoivat oppilaita huomattavasti paremmin
kuin perinteiset luokat.
Oppilaiden kasvattamisessa tuli painottaa sekä fyysisen että henkisen puolen tasapuolista huomioon ottamista. Fyysisen kunnon yhteydessä nousi taas esille voimistelun ja
urheilun merkitys sen ylläpitäjänä. Oulussa opettajia kehotettiin 1950-luvulla järjestämään monipuolisempaa liikuntaa, mutta sen painopiste piti kuitenkin asettaa voimisteluun, hiihtoon, yleisurheiluun ja palloiluun. Liikuntatuntien tuli olla kiinnostavia ja rentouttavia. Oppilaille oli annettava sellaisia tehtäviä, että he kaikki selviytyivät niistä.
Alemman kansakoulun liikunnan opetus ei saanut olla liian urheilumaista, sillä tunneilla
piti päähuomio kiinnittää leikkeihin.905 Lähdeaineiston perusteella voidaan todeta, että
hyvää kuntoa tarvittiin, sillä yhteiskunta vaati ihmisiltä aikaisempaa enemmän. Liikunnan
avulla ihminen pysyi paremmin sekä henkisessä että fyysisessä vireessä ja jaksoi muuttuvassa yhteiskunnassa paremmin.
Toisen maailmansodan jälkeen lisääntyi maassamme audiovisuaalisten opetusvälineitten käyttö. Myös Oulun kansakoululaitokseen hankittiin tällaista välineistöä. Opettajille
annettiin ohjeet, kuinka heidän tuli opetuksessaan käyttää elokuvia. Ensimmäiseksi opettajan tuli valita elokuva huolellisesti, jotta se sopi käsiteltävänä olleeseen aiheeseen.
Ennen elokuvan katsomista tuli opettajan antaa oppilailleen elokuvaan liittyviä kysymyksiä, joihin oppilaat vastasivat elokuvan esittämisen aikana. Elokuvaa ei tarvinnut katsoa
yhtäjaksoisesti, vaan se voitiin aina tarpeen tullen pysäyttää tiettyyn kohtaan tai katsoa
jokin kohta uudestaan. Elokuvan päättymisen jälkeen keskusteltiin elokuvasta ja käytiin
vastaukset läpi. Tällä tavoin opetuselokuva oli oiva apuväline.906 1960-luvun alkupuolella Oulussa keskusteltiin myös lasten tapakulttuurista. Kansakoulun tavoitteena oli antaa
oppilailleen voimakkaita tunne-elämyksiä, joilla pystyttiin kehittämään oppilaiden luonnetta ja hyviä tapoja. Opettajien piti kiinnittää huomiota oppilaiden siisteyteen, kohteliaisuuteen ja kiittämiseen erilaisilla harjoituksilla.907
1960-luvun loppupuolella Oulussa nostettiin uudelleen esille askartelu, joka ei ollut
pelkästään ajanvietettä, vaan oikein järjestettynä fyysis-psyykkistä kuntoutusta. Askartelussa työn tulos ei ollut tärkein asia, vaan tekemisen tuottama terapia ja henkinen pääoma,
jotka poistivat pelkoa ja ahdistusta. Kokonaisvaltainen työskentely voimisti lapsen koordinaatiota ja kehitti keskittymistä ja huomiokykyä. Opettajia suositeltiin käyttämään
askartelua hyväksi eri oppiaineissa.908 Varsinkin maamme erityisopetuksessa suositeltiin
käytettäväksi periodiopetusta, jolla tarkoitettiin jaksolukemista. Lukuvuosi jaettiin 2–6
viikon jaksoihin oppilaan ikä- ja kehitystaso sekä oppiaine huomioon ottaen. Yhdessä jaksossa opiskeltiin ainoastaan yhtä tai kahta lukuainetta. Tällöin oppilaille pystyttiin antamaan keskitettyä opetusta. Periodiopetuksessa opiskelu voitiin yksilöllistää, jolloin oppilaan vaatimustasoa voitiin tarvittaessa nostaa tai laskea. Tärkeää oli, että jokainen oppilas
sai kokea onnistumisen elämyksiä. Jaksottaminen oikein toteutettuna paransi myös oppilaiden keskittymiskykyä. Keskittymiseen tarvittiin selvästi määritelty tavoite, jonka saavuttaminen ei vienyt pitkää aikaa. Periodiopetus paransi opiskelumotivaatiota, koska siinä
oli enemmän aikaa syventyä aiheeseen ja mahdollisuus omaan työtahtiin. Periodiopetuk905. Oulun kk:n opekok. ptk. 1.4.1950 § 4. OKA.
906. Oulun kansakouluntarkastajan lähettämien kirjeiden toisteet 1962–1964, 8.2.1964. OKA.
907. Muiden Oulun kaupungin kk:n kokousten ptk. 1956–1968, kansakouluntark. kokous
15.3.1960. OKA.
908. Oulun kaupungin viranomaisten ja opettajain kirjeet 1967, 11.–12.3.1967. OKA.
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sen tärkein tavoite oli saada passiivinen oppilas aktiiviseksi osallistujaksi.909 Toisaalta
kyseisen opiskelutavan vaarana saattoi olla kyllästyminen, jos muutamaa oppiainetta luettiin useita viikkoja.
Ylihallituksen ylitarkastaja Elias Niskasen mielestä erityisopetuksen hyvänä puolena
pidettiin sen mahdollistamaa yksilöllistä opetusta, jolloin jokaiselle oppilaalle pystyttiin
järjestämään hänen kykyjensä mukaisia tehtäviä. Tavoitteena oli kasvattaa oppilaista
mahdollisimman tasapainoisia ja yhteiskuntakelpoisia kansalaisia.910 Yksilöllistä opetusta voitiin kehittää itseneuvovan opetukseen suuntaan, jolloin oppilas sai itse valita
tavan, jolla hän halusi opiskella. Tällaisessa opiskelutavassa oppilas hankki havainnoimalla itselleen tietoa. Erityisesti opetuksessa korostettiin sitä, että koulussa tuli olla hauskaa ja oppilaat saivat toteuttaa itseään.911 Toisen maailmansodan jälkeen Koskenniemi
puhui kansanvaltaisuuteen kasvattamisesta. Tässä painottui yksilöllisyys, mutta myös
yhteistyö. Jokaisen oppilaan kyvyt huomioon ottaen heidän taipumuksiaan tuli kehittää
mahdollisimman pitkälle. Koulun oli lähennyttävä muuta yhteiskuntaa. Tampereen kansakoululaitoksessa opettajia kehotettiin käyttämään yksilö- ja ryhmätyöskentelyä, sillä näin
opiskelusta saatiin monipuolista.912
Amerikkalainen tohtori J. Trump esitti 1960-luvun lopussa oman näkemyksensä koulusta. Hän korosti, että hänen ajatuksensa eivät olleet uusia, vaan ne olivat olleet esillä jo
vuosituhansia. Hän totesi, että individuaalinen kasvatus tunnettiin jo antiikin maailmassa
ja hän muokkasi sen oman aikansa vaatimuksia vastaavaksi. Koulussa tuli olla oppimisen
vapaus, jota toteutettiin siten, että oppilas sai pakollisten aineittensa lisäksi valita muut
oppiaineensa. Käytännössä oppilas sai opiskella haluamaansa ainetta pakollisia kursseja
pitemmällekin, ja vähemmän kiinnostavista aineista suoritettiin perusasiat tai ne jopa
jätettiin kokonaan pois. Oppilaiden tuli saada työskennellä itsenäisesti, ja opettajan tuli
tehdä itsensä mahdollisimman tarpeettomaksi eli hän oli lähinnä ohjaaja ja kannustaja.
Opettajan tuli puhua mahdollisimman vähän, sillä liiallinen äänessäolo oli opettajien
ammattitauti. Itsenäisen työskentelyn osuus oli jopa 60 % viikoittaisesta työajasta. Tällöin
oppilas sai työskennellä koulun tiloissa ja sen ulkopuolella. Itsenäisessä opiskelussa oppilas koki oppimisen itse. Apuna itseopiskelussa tuli käyttää lukemista, kuuntelemista, katselemista, kirjoittamista ja ajattelemista.913

909. Kankkunen 1968, 18–20. Opettajain Lehti no 12.
910. Niskanen. Kaleva 15.3.1969.
911. Oulun kansakouluntarkastaja: arkistoluettelo, Oulun kk:n opettajien piirikokous 14.10.1969 §
4. OKA.
912. Ibid.
913. Trump 1969, 16–19. Opettajain Lehti no 39.
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5.8.3 Kodin ja koulun yhteistyö
Sota-aika heikensi luonnollisesti kodin ja koulun yhteistyötä, sillä seuraavan kerran tähän
aiheeseen palattiin vasta 1940-luvun puolivälissä. Tällöin useassa oululaisessa kansakoulussa pidettiin vanhempainiltoja, joissa keskusteltiin kodin ja koulun yhteisistä asioista,
varsinkin lasten kasvatuksesta.914 Oulun kansakouluissa vanhempainillat aloitettiin kasvatukseen liittyvällä esitelmällä tai alustuksella, josta sitten keskusteltiin. Illat olivat varsin ohjelmallisia, sillä oppilaat esittivät laulu- ja runoesityksiä. Lisäksi illan aikana vanhemmille tarjottiin kahvit, joita nauttiessa oli vapaamuotoista seurustelua. Vanhempainilta saatettiin järjestää myös neuvottelukokouksena, jolloin koulunedustaja kertoi aluksi
koulun ja kodin yhteistyön merkityksestä. Tämän jälkeen asiasta käytiin vapaamuotoista
keskustelua, jossa yleensä kannatettiin yhteistyön tehostamista, esimerkiksi opettajien
kotikäyntien ja kirjeenvaihdon avulla.915 Todennäköisesti vanhemmat olivat 1940-luvun
puolivälissä järjestettyihin vanhempainiltoihin tyytyväisiä, koska he toivoivat niitä pidettävän mahdollisimman usein.
Kajaanintullin kansakoulun vanhempainillassa 16.2.1947 kerrottiin vanhemmille opettajien oikeuksista kurinpitokeinoissa. Opettaja ei saanut käydä käsiksi oppilaaseen, vaan
hänellä oli oikeus nuhdella oppilasta luokan läsnäollessa tai poistaa oppilas luokasta ja
nuhdella häntä kahden kesken. Oppilaalle sai antaa kotimuistutuksen tai enintään kahden
tunnin arestin, jota pidettiin koulun ankarimpana rangaistuksena. Opettajan tuli olla
oikeudenmukainen kaikille oppilailleen ja pitää kiinni antamistaan määräyksistä. Vanhempia neuvottiin olemaan hienovaraisia lapsiaan kohtaan. Heiltä ei ollut syytä heti kieltää esimerkiksi epäsopivaa seuraa, vaan lapsen kanssa oli keskusteltava asiasta.916 Myös
Tampereen kansakouluissa opettajia kehotettiin tekemään yhteistyötä kotien kanssa järjestämällä erilaisia juhlia, kuuntelupäiviä ja vanhempainiltoja.917
Oulussa järjestettiin 1950-luvun alkupuolella valtakunnallinen juhla maamme kaikille
opettajille. Tilaisuuden tavoitteena oli saada koulu ja koti lähemmäksi toisiaan. Juhlassa
puhunut Oulun Lyseon rehtori Oskari Inkala totesi, että ilman koulua yhteiskuntamme
kehitys ei olisi mahdollista. Koulu ei onnistunut tässä yksin, vaan se tarvitsi kaiken mahdollisen ulkopuolisen tuen, ennen kaikkea kotien avun. Lyseon lehtori Lahja Järvinen kertoi lapsen ensimmäisten elinvuosien merkityksestä myöhemmällä iällä. Näinä vuosina
luotiin se pohja, jonka muuttaminen myöhemmässä vaiheessa oli vaikeaa. Vanhemmat
tunsivat lastensa henkiset ja fyysiset ominaisuudet sekä ympäristön, jossa lapsi asui. Järvinen piti vanhempien ongelmana sitä, että he eivät nähneet kaikkia lastensa huonoja ominaisuuksia. Tähän vaikutti rakkaus, joka sokaisi ja kasvatuksessa tarvittavan tiedon puuttuminen, sillä vanhemmat kasvattivat lapsiaan vaistonvaraisesti. Opettajilla ei ollut aikaa
paneutua jokaiseen oppilaaseensa yksilöllisesti, vaan he olivat lähinnä tiedonjakajia. Koulun ja kodin oli jaettava kasvatusvastuu yhdessä, sillä kasvatustyöltä puuttuivat yhteiset
tavoitteet.918

914. Kaleva 28.9.1947.
915. Kertomus Oulun kaupungin kk:n toiminnasta lkv. 1947–1948. OKA, Heinämaa. Kaleva
14.11.1947 .
916. Heinämaa. Kaleva 14.11.1947.
917. Telemäki 1979, 264.
918. Kaleva 14.10.1952.
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Oulussa järjestetty tilaisuus oli aiheellinen, koska maassamme pohdittiin 1950-luvun
alkupuolella, kenelle vastuu kasvatuksesta kuului. Jotta koulu kykeni saavuttamaan mahdollisimman hyvän kasvatus- ja opetustuloksen, sen oli tunnettava oppilaan kotiolot ja tiedettävä, miten vanhemmat kasvattivat lastaan. Tämä oli ainoa keino, jolla pystyttiin välttämään kasvatukselliset ristiriidat. Maamme opettajille esitettiin seuraavanlaisia keinoja
yhteistyön parantamiseksi:
1. Opettajien tuli järjestää luokkakohtaisia vanhempainiltoja, joissa oli ohjelmallisia
esityksiä ja keskustelua. Lisäksi vanhempien toivottiin käyvän kouluissa
seuraamassa opetusta sekä osallistuvan koulun järjestämiin tilaisuuksiin.
2. Opettajien oli pyrittävä käymään oppilaittensa kotona. Vastaavasti opettajan tuli
pyytää vanhempia omaan kotiinsa.
3. Tarvittaessa koulujen tuli perustaa vanhempainyhdistys tai –neuvosto.
4. Johtokunnan tuli järjestää vanhempainneuvottelupäiviä, kasvatuspäiviä, erilaisia
kursseja ja toimittaa julkaisuja.919
Koulun näkökulmasta katsottuna lapsen poikkeuksellisen käyttäytymisen syiden selvittäminen oli aloitettava oppilaan kotoa. Jos lapsi käyttäytyi aggressiivisesti, saattoi syy
olla vanhempien ankarassa kasvatuksessa tai rakkaudettomuudessa. Vastaavasti oppilaan
passiivisuuden ja avuttomuuden syy saattoi olla väärällä tavalla huolehtivassa äidissä tai
liian kovaa kuria pitävässä isässä. Tällaiset lapset hyötyivät koulun kasvatuksesta, koska
se tasapainotti kodin kasvatusta. Opettajan on helpompi toimia silloin, kun hän on tietoinen lapsen kotilanteesta, eikä hän rankaise oppilastaan tämän vanhempien laiminlyönnin
tai virheen takia. Kodin ja koulun välillä oli monenlaisia ongelmia, sillä oikeita yhteisiä
menetelmiä ei ollut ja kurinpidolliset ristiriidat olivat yleisiä.920
1950-luvun loppupuolella Suomen kansakoulujen ja kotien yhteistyön ongelmana
pidettiin auktoriteetin ja vapauden suhdetta sekä kotona että koulussa. Koulurauhan ylläpitäminen vaikeutui, sillä nuoret käyttäytyivät huonosti myös koulun ulkopuolella. Kasvattajat olivat neuvottomia, kun he eivät tienneet mitä heidän olisi pitänyt tehdä. Syytä
etsittiin yhteiskunnassa vallitsevasta kasvatussuuntauksesta, jota pidettiin liian löysänä.
Tilanteen parantamiseksi vaadittiin tiukempaa kasvatusotetta ja kovempia rangaistuksia.
Ajatukset olivat ristiriitaisia, sillä kovemman kasvatuksen pelättiin kehittävän oppilaan
luonnetta kieroon suuntaan ja tekevän hänestä aggressiivisen. Tähän vedoten kannatettiin
myös vapauden lisäämistä. Tilannetta vaikeutti entisestään se, että kodit ja koulut syyttelivät toisiaan. Opettajat pitivät huonoa kotikasvatusta syynä lapsen ongelmiin, ja kodit
moittivat koulun kurinpitokeinoja ja pitivät opettajia ammattitaidottomina. Tämän kriisitilanteen syynä pidettiin yhteiskuntamme nopeaa muuttumista, sillä teollistumisen seurauksena perinteinen yhteiskunta joutui väistymään. Yhteiskunta muuttui liikkuvammaksi, jolloin monet ihmiset tunsivat itsensä juurettomiksi.921
Kouluhallitus huolestui tilanteesta ja tiedotti maamme kouluja asiasta. Se totesi työrauhan ylläpitämisen kouluissa vaikeutuneen, osittain siksi, että kodit puuttuivat lastensa
asioihin entistä vähemmän. Lapsen tasapainoinen kasvattaminen edellytti eri tahojen
välistä yhteistyötä. Koti ei saanut jättää kasvatustehtäväänsä koululle, eikä koulu saanut
ajatella, että asia ei kuulunut heille. Monet koulut panostivat määrätietoisesti yhteistyöhön
919. Huuskonen 1953, 1146–1147. Opettajain Lehti no 45.
920. Pautola 1953, 1016. Opettajain Lehti no 39.
921. Haavio 1957, 205–207. Kasvatus ja Koulu no 5.
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järjestämällä vanhempainkokouksia, juhlia sekä erilaisia keskustelutilaisuuksia. Opettajien tuli miettiä luontevia yhteistyömuotoja, esimerkiksi koulun koristelemista tai tarvikkeiden hankkimista yhdessä.922 Kouluhallitus tiedotti samasta asiasta muutama vuosi
myöhemmin. Se totesi koulujen kasvatusvastuun lisääntyneen entisestään ja että kouluilta
myös odotettiin aikaisempaa enemmän. Useat kodit kääntyivät koulun puoleen vaikeuksien ilmaantuessa, mutta monet vanhemmat myös siirsivät tietoisesti kasvatusvelvollisuuksiaan koululle. Yhteistyötä piti parantaa, sillä opettajan tiedot oppilaistaan rajoittuivat ainoastaan koulussa luotuun kuvaan. Monessa tapauksessa opettaja tiesi lapsen kotioloista aivan liian vähän, jotta hän olisi pystynyt ymmärtämään lapsen ongelmia. Kotien
ja koulujen kasvatuskäsitykset saattoivat poiketa suuresti toisistaan. Ongelmia tuskin voitiin poistaa kokonaan, mutta pahimpia ristiriitoja voitiin vähentää. Parhaiten ongelmien
selvittely onnistui luottamuksellisen keskustelun avulla, jolloin välinpitämättömät kodit
mahdollisesti saatiin ymmärtämään kasvatusvastuunsa ja sen merkitys lapsen tulevaisuudelle. Vanhempainkokouksissa olivat yleensä ne vanhemmat, joilla ei ollut ongelmia,
mutta tavoitteena oli saada kaikki vanhemmat mukaan yhteistyöhön.923
Samoihin aikoihin Oulussa järjestettiin kasvatuksen päivä, jossa pohdittiin kodin ja
koulun yhteistyön parantamista. Oulun kansakoululaitoksessa yhteistyö jäi monesti yksipuoliseksi, vaikka vanhempien ja koulun piti auttaa toisiaan kasvatusongelmissa. Molemmat tahot olivat halukkaita tekemään yhteistyötä, mutta vaikeutena oli aloitteenteko.
Monet vanhemmat pitivät koulua ajanviettopaikkana, vaikka se oli ainoa paikka, jossa
lapsilta vaadittiin jotain. Kansakouluntarkastaja Osmo Viikari kertoi vuonna 1962 paikalla olleille vanhemmille, miten yhteistyötä tuli tehdä. Vanhempien ei pitänyt kiireittensä
keskellä unohtaa lapsiaan, vaan heillä tuli olla aikaa keskustella ja kuunnella lapsiaan.
Vanhempien tuli opettaa lapsilleen kieltäytymistä, auttaa kotitehtävissä ja muistaa, että
tärkeintä oli kasvatuksellinen auttaminen.924 Tarkastaja esitti, että koulut järjestäisivät
yhteisiä tilaisuuksia, esimerkiksi kokouksia, luentoja ja kuuntelupäiviä vähintään kerran
vuodessa.925
1960-luvun puolivälissä koulunjohtaja Martti Niemelä kertoi Oulun apukoulun ja vanhempien välisestä yhteistyöstä. Koulun ja kotien kesken pyrittiin olemaan mahdollisimman paljon kanssakäymisessä. Aina silloin tällöin pidettiin opettajan ja vanhempien keskustelutilaisuus, johon sovittiin etukäteen aika. Apukoulussa toimi vanhemmista ja opettajista valittu toimikunta, jossa korostettiin vanhempien aktiivisuutta. Vanhempainkokouksia järjestettiin muutamia vuosittain. Kaikki vanhemmat eivät osallistuneet niihin
aktiivisesti, niinpä passiivisille vanhemmille julkaistiin apukoulun yhdyslehteä. Siinä
käsiteltiin oppilaisiin, opettajiin ja vanhempiin liittyviä asioita. Tämä oli onnistunut ratkaisu, sillä koteihin jaetun lehden ansiosta vanhemmista tuli aktiivisempia. Merkittävä
edistysaskel oli sosiaalityöntekijä, joka osaltaan huolehti yhteistyön onnistumisesta.
Pahimmat vaikeudet yhteistyössä oli kotien ja opettajien erilaiset näkemykset oppilaasta.
Nämä ristiriidat tuli pystyä poistamaan, ja ratkaisuksi ehdotettiin vanhemmista ja opetta-

922. Sanginsuun kk:n kouluhallituksen kirjeet 1948–1964, kouluhallituksen tiedotuslehti 1959 no 1.
OKA.
923. Aleksanterin kansakoulu 1960–1963, kouluhallituksen tiedotuslehti 1963 no 1. OKA.
924. Viikari. Kaleva 23.2.1962.
925. Oulun kansakouluntarkastaja: arkistoluettelo, Oulun kk:n johtajien kok. ptk. 11.1.1962 § 4.
OKA.
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jista muodostettua toimikuntaa, jonka malli tuli Helsingistä.926 1960-luvun loppupuolella
Oulun kansakouluissa yhteistyötä tehtiin koulun järjestämissä vanhempainilloissa tai silloin, kun oppilas teki jotain koulun sääntöjen vastaista.927
Kouluhallituksen vuonna 1970 ilmestyneessä tiedotuslehdessä todettiin yhteistyön
tapahtuneen koko koulua koskevana ja yksilöllisellä tasolla. Erityisiä yhteistyömuotoja
olivat muun muassa vanhempainneuvosto, luokkakokoukset vanhemmille sekä opettajan
ja vanhempien välinen yhteydenpito.928 Oulun koulutoimenjohtaja Timo Urponen suositteli loppuvuodesta 1973 käsittelemään vanhempaintilaisuuksissa koulun vaikeuksia ja
puutteita ja ottamaan huomioon myös mahdolliset tulevaisuuden vaikeudet. Senhetkisiä
ongelmia olivat muun muassa tilojen ahtaus, kunnossapito, vuoroluku ja viihtyisyys.
Oululaisten oli oltava tietoisia kansakoulujen ongelmista ja tarpeista. Hän mainitsi muutamia hyviä yhteistyötuloksia, muun muassa Tuiran koulun, Rajakylän ja Välivainion viipalekoulujen rakentamisen.929 Todennäköisesti vanhempien aktiivisuus edesauttoi edellä
mainittujen koulujen valmistumista.

5.9 Pahantapaisten oppilaiden tekemät rikkeet ja niiden syyt
Oppilailla esiintyi samoja rikkeitä kuin aikaisemminkin, sillä omaisuusrikokset, luvattomat poissaolot ja järjestyssääntöjen vastainen käytös puhututtivat edelleen. Oppivelvollisuuden päättymisikä nousi 15 vuoteen 29.7.1948 annetussa laissa ja kansakoululaki nosti
sen vuonna 1957 16 ikävuoteen.930 Merkittävä muutos aikaisempaan tapahtui, kun
1950-luvulla pahantapaista alettiin kutsua sopeutumattomaksi. Tässä jaksossa käsittelen
pahantapaisia oppilaita kahdessa eri luvussa niin, että 1940- ja 1950-luku sekä 1960- ja
1970-luku ovat yhdessä. Ensimmäisessä jaksossa seurataan muun muassa toisen maailmansodan ja jälleenrakentamisen vaikutusta oppilaisiin. Toisessa jaksossa eletään
yhteiskunnan liberalisoitumisen aikaa. Lukuihin jakamisen kautta pystytään helpommin
seuraamaan, millainen yhteys yhteiskunnallisilla ilmiöillä oli rikkeiden esiintymiseen
oppilailla.

926. Oulun kansakouluntarkastaja: arkistoluettelo, Oulun kk:n johtajien kok. ptk. 10.5.1966 § 4.
OKA.
927. Oulun kk:n johtok. ptk. 8.5.1969 § 159. OKA.
928. Sanginsuun kk:n kouluhallituksen kirjeet 1970–1974, kouluhallituksen tiedotuslehti 1970 no 3.
OKA.
929. Sanginsuun kk:n koulutoimenjohtajan kirjeet 1970–1974, 29.10.1973. OKA.
930. Laki oppivelvollisuudesta annetun lain muuttamisesta 29.7.1948 § 3. Asetuskokoelma 568/
1948, Kansakoululaki 1957 § 41 ja 43. Asetuskokoelma 247–251/1957.
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5.9.1 Kuvaukset oppilaiden tekemistä rikkeistä ja niiden
syistä 1940- ja 1950-luvuilla
5.9.1.1 Epäsäännöllinen koulunkäynti
Oulun kansakoululaitoksessa kaikki luvatta poissa olleet eivät olleet omasta tahdostaan
poissa, sillä sota-aikana kansakouluikäisiä tarvittiin elintarvikkeiden jonottajiksi tai kotimiehiksi vanhempien jonottaessa elintarvikkeita.931 Oulun kaupungin oppivelvollisten
luettelosta huolehti kaupunginhallituksen kanslisti ja valvonnasta vastasi haastemies vuoden 1944 loppuun asti. Seuraavan vuoden alusta alkaen oppivelvollisten luettelosta ja
koulunkäynnin valvonnasta vastasi taloudenhoitaja. Oppivelvollisten luettelo laadittiin
kesäisin osoitetoimiston ja koulun tietojen perusteella. Etukäteen saadut tiedot tarkistettiin lukuvuoden alussa, jolloin pysyttiin ajan tasalla oppivelvollisten suhteen.932 Lukuvuonna 1944–1945 suurin osa vanhemmista toimitti lapsensa kouluun, mutta kolmasosa
joutui aina oikeuteen asti, kun ei saanut lastaan kouluun.933 Oulun kansakoulun johtokunta esitti alkuvuodesta 1945 huolestuneisuutensa oppivelvollisuuden laiminlyömisen vuoksi. Se aiheutti lisätyötä syyttäjälle ja poliisille, koska poliisi toimitti kirjalliset kehotukset
vanhemmille. Vanhempien piti allekirjoittaa todistus merkiksi, että saivat asiasta tiedon.934 Johtokunta ilmeisesti uskoi poliisin näkemisen pelästyttäneen vanhemmat.
Jos oppilas oli luvatta koulusta poissa yli kolme päivää, edettiin Oulussa koulun
taholla seuraavasti:
1. Opettaja kävi oppilaan kotona keskustelemassa oppilaan poissaolosta.
2. Jos tämä ei tehonnut, kävi koulunkäynninvalvoja tai terveyssisar oppilaan kotona.
Terveyssisar selvitti oppilaan mahdollisen sairastumisen.
3. Jos oppilas ei vieläkään ilmaantunut kouluun, toimitettiin vanhemmille kirjallinen
kehotus oppivelvollisuuden suorittamisesta.
4. Jos kirjallinen kehotus ei tehonnut, annettiin asian hoitaminen viralliselle
syyttäjälle.935
Mitä vanhemmasta oppilaasta oli kyse, sitä todennäköisempää koulun laiminlyöminen
oli, sillä luvattomat poissaolot olivat ongelma varsinkin jatkokoulussa. Syyt poissaoloihin
olivat hyvin erilaiset. Perheen vanhimpia lapsia tarvittiin kotona auttamassa koti- ja ansiotöissä. Moni myös lopetti koulunkäynnin saatuaan työpaikan, ja talvisin perheen kaikille
lapsille ei ollut tarvittavia vaatteita eikä kenkiä.936 Taloudenhoitaja Taskilan mukaan toinen maailmansota aiheutti omat ongelmansa, sillä Oulusta evakkoon lähti Ruotsiin toistasataa ja Tanskaan hieman yli kymmenen oppilasta. Heidän todellisen määränsä selvittäminen oli ylivoimainen tehtävä.937
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Tampereen kansakoululaitoksessa noin 3 % oppilaista laiminlöi koulunkäyntinsä
1940-luvulla. Tampereellakin annettiin kirjallisia huomautuksia ja suoritettiin kotikäyntejä. Yleensä kirjallinen huomautus riitti palauttamaan oppilaan kouluun. Ongelmallista
tämä oli jatkokoululaisten keskuudessa, sillä suurin osa heistä kävi mieluummin ansiotyössä. Turussa koulunkäyntinsä laiminlyöneitä oli melkein 5 % 1940-luvun alussa, mutta
puolessa välissä vuosikymmentä heitä oli alle 3 %. Kansakoululaiset kävivät melko säännöllisesti koulua, mutta jatkokoululaisten kohdalla tilanne oli päinvastainen. He työllistivät valvojaa monin eri tavoin. Lukuvuoden 1945 alusta lähtien koulunkäynninvalvojalle
palkattiin apulainen suorittamaan kotikäyntejä. Lisäksi kokeiltiin vuonna 1947 määrärahaa, jolla pyrittiin turvaamaan jatkokoululaisten vanhempien tulot.938
Oulun kaupungin kansakoululaitoksen taloudenhoitaja Taskila kertoi oppivelvollisuuden laiminlyömisen olleen Oulussa melko yleistä vielä 1950-luvun alussa. Huolestuttavinta oli edelleen jatkokoululaisten muita runsaammat poissaolot, vaikka niissä tapahtuikin vähenemistä. Eräs isä kirjoitti koululle ja kertoi poikansa olleen liian heikkolahjainen
koulunkäyntiin, minkä vuoksi hän oli ottanut poikansa liikkeeseensä oppipojaksi.939 Isän
teko osoittaa hänen oveluuttaan saada tällä tavoin poikansa työelämään. Lähdetiedot eivät
kerro, miten pojan tapauksessa kävi. Oppilaan ollessa pitempään luvatta poissa koulusta,
ilmoitettiin asiasta sosiaalilautakuntaan ja muutamissa tapauksissa kasvatusneuvolaan.940
Luvattomat poissaolot vähentyivät huomattavasti sodan jälkeisiin vuosiin verrattuna.941
Taloudenhoitaja Taskilan mukaan poissaolojen väheneminen johtui vanhempien tietouden
lisääntymisestä: lapset tarvitsivat kansakoulun päästötodistuksen saadakseen työtä.942
Tampereen kansakoululaitoksessa 1950-luvun alussa luvatta poissa olleiden määrä
laski selvästi alle 2%:n, ja viisi vuotta myöhemmin se oli enää noin 0,5%. Aikaisempina
vuosina vastaavat luvut olivat jopa yli 3 %. Muutos tapahtui joko luvattomien poissaolojen vähenemisenä tai sitten niitä ei enää koettu ongelmaksi. Tampereen koulunkäynninvalvojan mielestä ”koulunkäynnin valvonnan kannalta tapahtui myönteistä kehitystä
siinä, että huoltajat kävivät entistä enemmän keskustelemassa lastensa koulunkäyntiin liittyvistä kysymyksistä.”943 Turun kansakoululaitoksessa tarkoituksella koulusta poissa
olleita ei enää 1950-luvulla juuri ollut.944 Tampereen ja Turun kansakoulujen poissaolotilanne oli Oulun kaltainen.

5.9.1.2 Huono käytös
Yleisin rangaistuksiin johtanut syy oli huono käytös, jollaiseksi luettiin muun muassa
oppitunnin häiritseminen, kotitehtävien tekemättä jättäminen, tottelemattomuus, vilpinteko, saksalaisten luona käyminen ja laiskuus. Kahta rikettä lukuun ottamatta kaikista teoista rangaistiin jälki-istunnolla. Käytösnumeron alentamista käytettiin 1940-luvulla äärimmäisen harvoin. Tästä osoituksena on se, että yli 800 rangaistuksesta ainoastaan kahdes938.
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sa tapauksessa laskettiin käytösnumero. Toinen tuli kouluvilpistä ja toinen maantiellä
kiroilemisesta, jonka kansakouluntarkastaja Aarne Lahtinen sattui kuulemaan. Muita kerran tai pari esiintyneitä rikkeitä olivat muun muassa opettajan vastustaminen, puukolla
heitteleminen, rumien kuvien piirtäminen, tupakointi, valehteleminen, käytävässä tai
oppitunnilla liikkuminen, tappeleminen, kortin pelaaminen, oppitunnilla syöminen, lumipallojen heitteleminen ja luvaton kynän lainaaminen ja pulpetin vaurioittaminen.945
Oulun kaupungin oppilaskorttien perusteella varkaus ja epärehellisyys olivat 1940-luvulla koulun ulkopuolisista ongelmista pahimpia. Huono käytös oli toiseksi yleisin rike.946
Kansakouluntarkastaja Lahtisen mukaan sota-aika ja sen seuraukset aiheuttivat myös
koulussa entistä enemmän käytöshäiriöitä, sillä kotien kasvatuksen todettiin huonontuneen. Tähän löytyivät ymmärrettävät syyt senhetkisistä olosuhteista: sillä isät olivat
sodassa ja äidit joutuivat huolehtimaan elatuksen hankkimisesta, joten lasten kotikasvatus
jäi puutteelliseksi.947 Oulun koululaitosta käsittelevät lähteet eivät paljasta 1940-luvulla
yksittäisten oppilaiden tapauksia yhtä auliisti kuin aikaisemmin. Oletettavasti tämä johtuu
lisääntyneestä oppilasmäärästä ja ongelmatapauksista, sillä johtokunnalla ja opettajilla ei
ollut ajallisestikaan mahdollisuuksia kirjata kaikkia asioita ylös. Myös toinen maailmansota vaikeutti kirjaamista. Oulun kansakoululaitoksen opettajilla oli yhtenäiset ohjeet sallituista rangaistuskeinoista, joten oppilaiden rikkomukset käsiteltiin koulukohtaisesti.
Ensimmäisten kansakoulujen opettajien pöytäkirjoja ei ole säilynyt kuin muutama, ja
niissäkään ei mainita oppilaiden aiheuttamia häiriöitä. Ainoastaan Tuiran kansakoulussa
pidettiin 1940-luvulla mustaakirjaa.
Tampereella sotavuodet vaikuttivat merkittävästi nuorisorikollisuuden lisääntymiseen.
Eniten lisääntyivät varastamiset, jotka yli kuusinkertaistuivat. Väkivaltarikoksissa ei
tapahtunut muutoksia, sillä niitä oli kymmenkunta, lieviä pahoinpitelyjä oli kuusi ja ryöstöjä neljä. Siveellisyysrikosten määrä lisääntyi varsinkin tyttöjen keskuudessa. Syy oli
moraalisten käsitteiden höltyminen ja kotien valvonnan heikentyminen. Näistä jälkimmäistä pidettiin rikoksiin sortumisen suurimpana ongelmana.948 Toisen maailmansodan
aiheuttamat vaikeudet olivat valtakunnallisia, sillä kouluhallitus lähetti asiasta kiertokirjeen vuonna 1945. Se totesi, että yhteiskunnassamme lisääntynyt kurittomuus näkyi myös
koulussa ja siten vaikeutti opetuksen järjestämistä.949 Tilanne oli samanlainen muuallakin
Suomessa, sillä 1940-luvun alkupuolella lasten levottomuus ja nuorten rikollisuus lisääntyivät. Tällaisen käyttäytymisen torjuminen oli Olavi Vuolteen mukaan aloitettava ongelmakäyttäytymisen syistä. Siinä oli selvitettävä seuraavat asiat:
1. tutkittava lapsen ympäristö sekä kotona että sen ulkopuolella,
2. tutkittava sukuhistoria (perinnöllisyys),
3. tutkittava lapsen elämänvaiheet (koulunkäynti, rikokset ja pahantapaisuus),
4. tutkittava lapsen ruumiillinen kehitys ja
5. tutkittava lapsen henkinen kehitys.950

945. Oulun kaupungin Tuiran kk:n mustakirja 1933–1969. OKA.
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949. Somerkivi 1977, 217.
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Oululaisen rehtori Elli Lampan mielestä perinnöllisyys ja ympäristö tekivät lapsesta
ongelmaisen.951 Oirehtineen lapsen vanhemmat eivät ymmärtäneet lastaan kuten eivät
ymmärtäneet itseäänkään.952 Tohtori S.E. Donner vahvisti nämä käsitykset, sillä hänen
mukaansa lapsen vaikeudet olivat joko sisäisiä eli perinnöllisiä tai ulkonaisia. Ihmisten
lahjakkuudet, mielisairaudet ja muut ikävät ominaisuudet saattoivat kulkea sukupolvesta
toiseen. Ulkonaisista syistä vaikuttivat muun muassa vanhempien alkoholismi ja pitkäaikainen sairastelu. Ennen kaikkea ulkonaisista tekijöistä merkittäviä olivat sielulliset vaikutteet, esimerkiksi kerjääminen ja pahoinpitely, joka saattoi aiheuttaa arkuutta ja myöhemmin valehtelemista. Vastaavasti lapsen hemmottelu saattoi tehdä lapsesta itsekkään ja
antisosiaalisen. Tällaisen lapsen varjoon saattoi jäädä toinen lapsi, joka kehittyi puolestaan araksi. Donnerin mielestä ympäristöllä oli valtava merkitys, sillä eräs 11-vuotias tyttö
asui tätinsä luona maalla ja kävi koulua säännöllisesti kehittyen luokkansa parhaaksi oppilaaksi. Kun hänet lähetettiin takaisin kaupunkiin varattoman äitinsä luokse, hänestä tuli
huonosti käyttäytyvä lapsi sekä koulussa että sen ulkopuolella. Tilanteen korjaamiseksi
hänet lähetettiin takaisin maalle.953
Erkki Jokivartion (1945) mukaan häiriökäyttäytymisen syynä saattoi olla uuden perheenjäsenen syntyminen. Jos vanhempien huomio ja rakkaus kohdistui vastasyntyneeseen, saattoi vanhempi lapsi tuntea itsensä ulkopuoliseksi, jolloin hän joko sulkeutui kuoreensa tai oikuttelemalla tai rikoksilla haki vanhempiensa huomiota osakseen. Vastaavasti
ylihemmottelu saattoi tehdä lapsesta itsekeskeisen, egoistin ja toisten tarpeista piittaamattoman. Jos lapsi koki vanhempiensa rakastavan sisaruksiaan enemmän kuin häntä, saattoi
lapselle kehittyä alemmuudentunne. Liian ankaran kasvatuksen seurauksena saattoi lapsessa kehittyä turvattomuudentunne, varsinkin silloin, kun lapselle ei kerrottu rangaistuksen syytä. Vanhempien yhteisen kasvatuslinjan puuttuminen vaikeutti lapsen kasvatusta.
Lapsesta saattoi kehittyä tilaisuuksia häikäilemättömästi hyväkseen käyttävä epäluotettava ihminen. Ongelmaisen lapsen vaikeuksien selvittelyssä tuli ottaa huomioon fyysinen,
psykologinen, sosiaalinen ja psykiatrinen puoli. Lapsen persoonasta pystyttiin luomaan
kokonaiskuva, joka helpotti hoidon järjestämistä. Hoitona voitiin käyttää ruumiillisen
vian tai sairauden hoitoa, sielullisen häiriön hoitoa, koulun ja ympäristön vaihtamista,
harrastusten järjestämistä, vanhempien asenteiden muuttamista tai päiväohjelman säännöllistämistä. Ongelmien vähentämisessä tai poistamisessa käytettiin seuraavia keinoja:
1. tehtiin ennalta ehkäisevää työtä eli autettiin lasta ja perhettä mahdollisimman
varhaisessa vaiheessa,
2. pyrittiin poistamaan ongelmien aiheuttaja,
3. jokaista lasta käsiteltiin yksilöllisesti ja
4. jokainen lapsi otettiin huomioon kokonaisuutena.954
Maamme kansakouluissa psykopaattisiksi luokitellut lapset olivat pahimpia häiriöiden
aiheuttajia. Opettajat olivat heidän kanssaan voimattomia, sillä koulun kurinpidolliset keinot eivät tehonneet heihin. Vakaasti uskottiin, että psykopaattisten lasten vanhemmat eivät
kyenneet luomaan lapsilleen sellaista ympäristöä, että tämä ei olisi sairastunut. Monessa
tapauksessa psykopaattisuus ja pahantapaisuus kulkivat käsi kädessä. Vuolteen kirjoituksessa 1940-luvun alussa eräässä saksalaisessa kasvatuslaitoksessa pojista yli puolet ja
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tytöistä lähes 40% luokiteltiin psykopaateiksi. Eniten nämä lapset syyllistyivät varastamisiin, toiseksi eniten he karkailivat ja kuljeskelivat ja kolmanneksi eniten valehtelivat.955
Psykopaattisuuden ja rikollisuuden suhdetta tutkittiin paljon ja lähes yksimielisiä oltiin
siitä, että henkisesti sairas syyllistyi usein vakaviin rikoksiin. Hyvin yleistä oli varhaisessa
iässä aloitettu rikollisuus, nopea rikosten uusiminen ja niihin syyllistyminen monella eri
paikkakunnalla. Tohtori Martti Kailan tekemät tutkimukset osoittivat, että alle 18-vuotiaista rikoksiin syyllistyneistä yli 61% oli psykopaatteja 1940-luvun käsityksen mukaan.
Kansakoulussa yli puolella nuorista rikoksentekijöistä oli luvattomia poissaoloja, varkauksia ja käytöksen alennus. Suurin osa tällaisista oppilaista lopetti koulunkäyntinsä, koska
he kokivat sen yksitoikkoiseksi ja vastenmieliseksi.956 Psykopaattisten lasten parantumisennuste oli sitä parempi, mitä varhaisemmassa vaiheessa heidät saatiin ongelmaympäristöstä pois. Erinomainen ratkaisu oli hyvä kasvatuskoti, jossa lapsi sai mahdollisuuden
vahvistaa hyviä ominaisuuksiaan ja päästä eroon epäedullisista ärsykkeistä.957 Toinen
vaihtoehto oli kasvatuslaitos, joita Ruotsissa kutsuttiin suojakodeiksi. Ruotsissa niitä oli
huomattavasti enemmän kuin Suomessa, mikä ei suinkaan johtunut korkeammasta rikollisuudesta, vaan Ruotsin laitosten huolellisesta lajittelusta. Sijoitusta tehtäessä erittäin ratkaisevia tekijöitä olivat lapsen ikä ja henkinen taso, sillä eri-ikäisille ja -tasoisille oli omat
laitoksensa.958 Lähdeaineiston perusteella psykopaatti-nimitys oli oman aikansa
muoti-ilmiö.
1950-luvun alussa opettaja Armas Leinonen totesi kasvatuksen alalla tapahtuneen huomattavaa edistymistä, mutta parantamista oli vielä. Lasten huoltotoiminnassa keskityttiin
suurimmaksi osaksi lasten fyysiseen puoleen, ja henkinen puoli jäi vähäisemmälle huomiolle. Kuitenkin siihen panostettiin aikaisempaa enemmän, varsinkin ongelmalasten kasvatukseen.959 1950-luvulla käytöshäiriöisyyttä alettiin tutkia toisaalta psykologisemmin,
toisaalta yhteydessä perheiden sosiaalisiin ongelmiin. Pahantapaista lasta ruvettiin kutsumaan sopeutumattomaksi.960 Aikaisemmin diagnosoimisessa keskityttiin lapsen henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, mutta 1950-luvulla otettiin huomioon myös perhetilanne ja
lapsen kasvuolosuhteet. Kasvatusneuvolan yleistyminen oli tärkeää sopeutumattomien
tutkimuksissa ja hoidoissa.961 Oulun kaupungin kasvatusneuvolassa vuonna 1951 asioineiden oppilaiden yleisimmät syyt olivat heikko koulumenestys ja koulussa esiintyneet
käytöshäiriöt. Monet koulussa huonosti pärjänneet olivat alisuoriutujia, koska heidät
todettiin kasvatusneuvolassa normaaliälyisiksi. Vaikeimpia tapauksia olivat muun muassa
koulukarkuruus, pahantapaisuus, näpistelyt ja kuljeskelemiset. Kasvatusneuvolan mukaan
ne johtuivat vastahakoisista vanhemmista, jotka eivät suostuneet tulemaan neuvotteluihin
eivätkä päästäneet lapsiaan kasvatusneuvolaan. Kokemus osoitti, että lasten käytös parani
nopeasti hoitoon pääsemisen jälkeen. Jotta tilanne jatkuisi samanlaisena, tuli lasten käydä
säännöllisesti kasvatusneuvolassa. 962
Lastenhuoltotarkkaaja Armi Rydin mukaan Oulussa kasvoi myös avioliiton ulkopuolella syntyneiden määrä. Suurin osa au-äideistä oli nuoria, jotka muuttivat maaseudulta
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kaupunkiin. Tilannetta huononsi se, että au-lasten isistä noin 40 % oli naimisissa olevia
perheellisiä miehiä. Myös lasten huostaanottojen määrä lisääntyi 1950-luvun alussa jopa
25 prosentilla. Yhtenä oleellisina syynä tähän oli Oulun väkiluvun kasvu. Ongelmaperheiden tilannetta seurattiin pitemmän aikaa ja näin yritettiin saada kotien tilanne kuntoon. Jos
toinen perheen huoltajista oli kunnollinen ja kelvollinen, ei lasta otettu perheestä pois.
Monessa tapauksessa äidit yrittivät parhaansa mukaan pitää perheensä yhdessä. Yleensä
miehet antoivat naisia helpommin lapsensa sijoitusperheeseen. Jos vanhemmat saivat henkilökohtaiset asiansa kuntoon sijoituksen jälkeen, heillä oli mahdollisuus saada lapsensa
takaisin. Hyvä kotikasvatus ja rakkautta osoittavat vanhemmat pystyivät kasvattamaan
lapsistaan kunnon kansalaisia.963
Oulun kasvatusneuvolassa vuonna 1951 tutkittujen ensimmäisten lasten ongelmat olivat perintötekijöistä ja ympäristöstä johtuvia. Osa oirehtivan lapsen vanhemmista oli
välinpitämättömiä, ja lapsi koki turvattomuutta. Turvattomuuteen saattoi olla syynä myös
vanhempien riidat ja avioero. Syy saattoi olla myös muissa ympäristötekijöissä kuten
huonossa kaveriseurassa, asiattomissa kirjoissa ja elokuvissa. Yhtenä syynä saattoi olla
lapsen jälkeenjääneisyys henkisessä kehityksessä. Vika saattoi olla myös vanhempien ylihuolehtivuudessa, jolloin he tukahduttivat lapsensa oma-aloitteisuuden.964 Koskenniemen
mukaan opettajien tietoisuuden lisääntymisen seurauksena huonosti käyttäytynyt oppilas
nähtiin enemmänkin ongelmaoppilaana kuin pahantapaisena lapsena. Helposti puututtiin
ulkoisesti oirehtivan lapsen vaikeuksiin, mutta ujot ja hiljaiset lapset jäivät huomiotta,
vaikka heillä saattoi olla vakaviakin ongelmia. Oppilaan sopeutumisvaikeuksien taustalla
saattoi olla esimerkiksi heikkolahjaisuus.965 Ei ollut ihme, että tällainen lapsi alkoi pelätä
koulunkäyntiä ja oirehtia.
Oulun kaupungin kansakoululaitoksen oppilaskorttien perusteella 205 oppilasta syyllistyi 1950-luvulla erinäisiin rikkeisiin. Tapauksista ainoastaan 7 % oli tyttöjen tekemiä,
joten vaikeudet esiintyivät suurimmaksi osaksi pojilla. Oirehtivasti käyttäytyneet olivat
85-prosenttisesti 11–15-vuotiaita, alle 10-vuotiaita oli ainoastaan kymmenkunta. Varastamiseen tai näpistämiseen syyllistyneitä oppilaita oli noin 29 %, joista tyttöjä oli muutama.
Sopimaton käytös oli yleisin syy käytösnumeron alentamiseen. Siihen luokiteltavien tapausten osuus oli noin 52 %. Todellisuutta vääristää se, että tapauksissa melkein 50 %:ssa
syynä oli tupakointi. Tupakointiin syyllistyneet olivat suurimmaksi osaksi yli 14-vuotiaita. Loput rikkeet voidaan luokitella huonoksi käytökseksi, jota esiintyi joka neljännellä
oppilaalla. Tähän luokkaan kuuluvia rikkeitä olivat muun muassa tottelemattomuus, järjestyssääntöjen rikkominen, ilkivalta, valehteleminen, kotitehtävien laiminlyönti, vilppi,
kiroileminen ja poissaolotodistusten väärentäminen.966 Todellinen pahantapaisuus ei ollut
mitenkään yleistä, kun ajatellaan, että käytösnumeron alentamiseen riitti pelkästään kiroileminen tai kotitehtävien laiminlyönti.
Pirkko-Anni Nöjdin (1958) mielestä koulun järjestyssääntöjen vastaisesti käyttäytyvä
oppilas kärsi usein heikosta itsetunnosta. Oppilas, joka koki olevansa huonompi kuin
muut ja syrjitty, haki ympäristön huomiota osakseen tavalla tai toisella. Tällainen lapsi
963. Ryti. Kaleva 30.12.1950, Kaleva 23.2.1950.
964. Kaleva 15.3.1951.
965. Koskenniemi. Kaleva 5.2.1956. Condradin ja Schneiderin tutkimuksessa (1980) perinnöllisyys
korostui rikollisuudessa, sillä 13 identtisestä kaksosesta 10 oli samanaikaisesti vankilassa.
Condrad&Schneider 1980, 219.
966. Oulun kk:n oppilaskortit 1950–1959. OKA.
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saattoi tuntea itsensä muita heikommaksi ja lahjattomammaksi. Tätä puolta hän peitti
tekemällä esimerkiksi rikoksia. Syyt löytyivät kotoa, sillä vanhemmat asettivat lapsilleen
liian kovat tavoitteet joko tarkoituksella tai tiedostamattaan. Lasta verrattiin esimerkiksi
johonkin lahjakkaaseen sukulaiseen, pahimmassa tapauksessa omaan sisarukseen. Jos syy
lapsen alemmuudentunteeseen ei ollut vanhempien virheellisessä kasvatuksessa, saattoi
koti muuten olla ongelmien alkulähde. Lapsi saattoi hävetä vanhempiaan heidän varattomuutensa, yhteiskunnallisesti heikon asemansa tai muiden ongelmien vuoksi. Esimerkiksi
tyttö, joka tiedosti, että hänen vanhempansa toivoivat poikaa, alkoi käyttäytyä häiritsevästi. Hän omaksui häiritsevässä määrin poikamaisia piirteitä, myös negatiivisia. Toisessa
tapauksessa isä ei hyväksynyt eikä rakastanut poikaansa, joka jo pienestä pitäen pyrki olemaan äitinsä kaltainen. Lapsesta tuli naismainen, äitinsä poika.967
Maassamme huolestuttiin 1950-luvun loppupuolella lisääntyneestä nuorisorikollisuudesta. Koskenniemen mukaan ongelmat olivat suuremmat kuin vuosikymmeniä aikaisemmin. Moraali höltyi, mikä näkyi kunnioituksen vähenemisenä myös vanhempia ja opettajia kohtaan. Vanhemmat ja opettajat olivat liian etäällä toisistaan voidakseen tehdä parhaansa lasten kasvatuksessa. Helsingissä ongelmaoppilaita sijoitettiin eri kouluihin, jotta
he eivät pystyneet toimimaan ryhmissä. Siellä ehdotettiin myös luokkien oppilasmäärän
pienentämistä, joka helpottasi työrauhan ylläpitämistä.968 1950-luvun loppupuolen yhtenä
ongelmien aiheuttajana pidettiin suuria ikäluokkia, jotka olivat tuolloin tulossa murrosikään. Muita ongelmasyitä olivat työllisyystilanne, opiskelutilojen ahtaus, harrastusmahdollisuuksien puute ja taloudelliset vaikeudet. Suurin osa nuorten tekemistä rikoksista oli
omaisuusrikoksia, mutta myös moottoriajoneuvojen luvaton anastaminen lisääntyi. Ruotsissa autojen varastaminen oli suurempi ongelma kuin Suomessa.969
Professori Matti Koskenniemi esitelmöi vuonna 1956 Oulun kansakoululaitoksen opettajille oppilaan epäsosiaalisen käytöksen ja epäonnistumisen psykologisesta taustasta.
Hän suositteli opettajia luomaan tällaisille oppilaille mahdollisimman viihtyisät opiskelutilat. Opettajien tietoutta ja mahdollisuutta turvautua asiantuntijoiden apuun tuli lisätä.970
Lain rikkomiseen syyllistyneiden nuorten perhesuhteet olivat tavalla tai toisella poikkeavat, sillä suurimman osan koti oli rikkinäinen. Toinen vanhemmista oli kuollut, vanhemmat olivat eronneet tai avioituneet uudestaan. Oli myös koteja, jotka päällisin puolin olivat kunnossa, mutta kuitenkin lapsi sortui rikoksiin. Tällaisissa perheissä vanhempien
välit olivat riitaisat, ja muutenkin he olivat kykenemättömiä kasvattamaan lapsiaan.971

967. Nöjd 1958, 6–7. Opettajain Lehti no 36. Ahon (1974) mukaan syy huonoon itsetuntoon saattoi
olla ankarassa, vihamielisessä ja rankaisevassa isässä. Lapsella mahdollisesti esiintyi ahdistuneisuutta, depressiivisyyttä ja yksinäisyyden tunteita. Aho 1974, 44–45.
968. Koskenniemi 1956, 7. Opettajain Lehti no 22a.
969. Oksanen 1959, 4–5. Opettajain Lehti no 10.
970. Oulun kansakouluntarkastaja: arkistoluettelo, opettajakunnan kokousten pöytäkirjat 1945–
1969, 4.2.1956 § 4. OKA.
971. Oksanen 1959, 4–5. Opettajain Lehti no 10.
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5.9.2 Kuvaukset oppilaiden tekemistä rikkeistä ja niiden
syistä 1960- ja 1970-luvuilla
5.9.2.1 Koulupinnaus
Oulun kaupungin kansakoululaitoksen taloudenhoitaja Pauli Moisala totesi 1960-luvun
alussa oppivelvollisuuslain rikkomisen lisääntyneen. Suurimmaksi osaksi poissaolojen
syynä oli vanhempien leväperäisyys, sillä he luottivat lapsensa sanaan. Oli kyllä sellaisiakin tapauksia, että vanhemmat eivät saaneet lastansa kouluun. Poissaolojen huolestuttavuutta lisäsi se, että osa oppilaista sortui rikoksiin. Sakkorangaistus ei ollut kovin tehokas keino, sillä se oli liian pieni. Eräs isä maksoi sakot aina silloin tällöin, mutta kuitenkaan ei saanut töissä käyvää poikaansa kouluun.972
Monet luvattomasti poissa olleet oppilaat syyllistyivät erinäisiin rikkomuksiin tai
rikoksiin koulussa ollessaan tai koulun ulkopuolella. 1960-luvun alkupuolella kaksi
Oulun kansakoulun 14-vuotiasta poikaoppilasta pinnasi koulusta, myöhästyi, tupakoi,
varasti ja yllytti toisia oppilaita pahuuteen. Lisäksi he häiritsivät oppitunteja ja käyttäytyivät ylimielisesti opettajiaan kohtaan. Poikien opettaja laati kirjelmän näiden erottamiseksi. Kansakoulun johtokunta erotti heidät kolmeksi kuukaudeksi kansakouluasetuksen
mukaisesti. Poikien vanhempien oli kansakoululain velvoittamina hankittava lapsilleen
opetus toisessa koulussa tai kotona.973
Vuonna 1960 keskustelivat Oulun kansakouluntarkastaja Rasi, lastensuojeluvalvoja
Lea Taskila, lastensuojelujohtaja J. Rintasaari, kasvatusneuvolan maisteri Päivi Hakamies, poliisi J. Yliluoma ja 33 kansakoulun opettajaa luvattomista poissaoloista sekä
rikollisuudesta. Pelkästään Oulun kaupungissa vuosina 1955–1960 rikosten lukumäärä
lisääntyi 70 %. Tilanteen paranemiseksi oli puututtava seuraaviin asioihin:
1. lait olivat liian lieviä,
2. koulusta aiheetta poissa olleen tutkimus- ja rangaistusmenettely oli liian hidasta,
3. ongelmaoppilaiden asioihin oli puututtava jo ensimmäisiltä luokilta alkaen,
4. käytösnumeron alentamista oli käytettävä enemmän, lisäksi käyttöön oli otettava
erillinen käyttäytymistodistus,
5. kouluissa oli oltava ajanmukainen rikoskortisto,
6. ongelmaoppilaat oli voitava siirtää tarkkailuluokille,
7. luokassa tuli olla enintään 40 oppilasta,
8. koulun ja sosiaaliviranomaisten yhteistyötä oli parennettava,
9. poliisin valtuuksia oli lisättävä, sillä alle 15-vuotiaat eivät kuuluneet heille, ja
10. jos oppilas joutui poliisikuulusteluun, oli asiasta ilmoitettava opettajalle ja
kansakouluntarkastajalle.974
Luvattomasti poissa olleiden joukossa oli myös tyttöjä. Jopa niin runsaasti, että Oulun
kansakouluntarkastaja Osmo Viikari huolestui heistä loppuvuodesta 1965. Hänen mielestään monet tytöt käyttäytyivät huonosti koulussa ja sen ulkopuolella. Luvattomiin poissaoloihin liittyi kuljeskelua ja jopa yli vuorokauden kestäneitä poissaoloja kotoa. Koulussa972. Moisala. Kaleva 29.3.1963.
973. Oulun kk:n johtok. ptk. 1960–1962, 7.5.1962 § 190. OKA.
974. Oulun kk:n johtok. saapuneet kirjeet 1960, 20.4.1960. OKA.
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kaan nämä tytöt eivät noudattaneet järjestyssääntöjä. Tarkastajan mielestä ainoa tapa
pelastaa tällaiset tytöt oli perustaa heille oma tarkkailuluokka.975 Luvattomiin poissaoloihin ja muihin rikkeisiin syyllistyttiin yleensä ryhmissä. Oulun kansakoulun yläasteen viiden oppilaan ryhmä syyllistyi vuonna 1965 kaikenlaisiin rikkomuksiin. Heidän poissaolonsa alkoivat samanaikaisesti. Tytöt olivat seuraavan parin kuukauden aikana runsaasti
koulusta poissa. Syinä olivat muun muassa kuume, selkäsauna pojilta, vatsakivut ja sukupuolitauti. Tytöt käyttäytyivät koulussa moitteettomasti, mutta koulun ulkopuolella syyllistyttiin pieniin rikkeisiin. Usein vähintään kaksi ryhmän jäsenistä oli yhtä aikaa poissa
koulusta.976
Laiminlyöntitapausten määrä lisääntyi, sillä Oulun kaupungin sosiaalikuraattori Raine
Hakoneva kirjoitti 1970-luvun alussa opettajille lisääntyneestä koulupinnauksesta, johon
tuli kiinnittää entistä enemmän huomiota. Opettajien tuli selvittää poissaolon todellinen
syy, jotta tiedettiin, oliko oppilas aiheellisesti poissa vai luvatta. Jos kyseessä oli pinnaaminen, hän ehdotti opettajille seuraavanlaista toimintakaavaa:
1. opettaja selvitti syyn itse,
2. opettaja täytti ns. pinnari-ilmoituksen,
3. jos pinnauksen lisäksi oppilaalla oli oppimisvaikeuksia, tuli tilata aika
kasvatusneuvolaan.
Jos poissaolo johtui päihteistä, huumeista tai mielenterveydellisistä ongelmista, tuli
opettajan toimia seuraavasti:
1. ottaa yhteyttä nuorisoklinikkaan,
2. ottaa yhteyttä A-klinikkaan ja
3. ottaa yhteyttä perheasiainneuvottelukeskukseen tai nuorisoneuvontaan.
Opettajan tuli toimia välittömästi, jottei tilanne riistäytyisi käsistä.977
Oulun keskuskansakoulun johtaja Onni Mäkinen oli alkuvuodesta 1973 sitä mieltä,
että yhteiskunnassa vallitsi välinpitämättömyyden ilmapiiri, joka näkyi vanhempien heikentyneenä koulunkäynnin valvontana. Hänen mielestään kansakoulumme todellinen
ongelma oli koulupinnaus. Varsinkin keskustan koulujen oppilailla oli houkutus pinnaukseen, sillä koulut sijaitsivat lähellä kaupungin liikekeskuksia. Toisena syynä oli koulusta
toiseen kesken koulupäivän siirtyminen, jolloin oppilaat hävisivät matkalla. Mäkisen
mukaan pinnauksia esiintyi sitä enemmän, mitä suurempi koulu oli.978 Eräs Oulun kansakoulun 15-vuotias tyttöoppilas kävi kasvatusneuvolassa koulupinnauksen ja käytöshäiriöisyyden vuoksi useita kertoja. Koulusta hän oli poissa jopa useita viikkoja kerralla.
Kasvatusneuvolan lääkäri käytti wisc-testistöä, jonka mukaan oppilaan kielellinen ilmaisu
oli heikkoa ja epävarmaa, lisäksi tämä suhtautui kriittisesti omiin suorituksiinsa. Oppilaan
muisti oli keskitasoa heikompi, ja hänellä oli sopeutumisvaikeuksia koko kansakoulun
ajan. Kasvatusneuvolassa hän oli aluksi uhmainen, mutta rauhoittui myöhemmässä vaiheessa. Alusta alkaen hän oli masentuneen ja varautuneen oloinen.979 Ei ihme, että
kyseinen oppilas ei viihtynyt koulussa, koska häntä ei voitu auttaa kouluvaikeuksissa.
Oppilas olisi pitänyt huomattavasti aikaisemmin siirtää erityisopetukseen tai järjestää

975.
976.
977.
978.
979.

Oulun kk:n johtok. ptk. 1966, 7.1.1966 § 16. OKA.
Oulun kk:n johtok. ptk. 1965, 16.12.1965 § 519. OKA.
Lähetetyt kirjeet no 2179–4234, 1972, no 2330. OKA.
Oulun kaupungin muiden viranomaisten ja opettajien kirjeet 1973, 2.4.1973. OKA.
Oulun kaupungin muiden viranomaisten ja opettajien kirjeet 1973, 14.3.1973. OKA.
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hänelle enemmän yksilöllistä opetusta. Erityisen tärkeää olisi ollut oppilaan vaikeuksien
selvittäminen ja tätä kautta hänen vaikeuksiensa vähentäminen.
Luvattomia poissaoloja pidettiin oireena sopeutumattomuudesta, johon kodit vaikuttivat merkittävästi. Huomio keskitettiin myös oppilaaseen itseensä ja kouluun, kun kokemus osoitti sen, että koulupinnauksella oli yhteyttä normaalia alhaisempaan älykkyyteen
ja koulumenestykseen. Osa poissaolojen syistä löytyi vanhempien epäjohdonmukaisesta
kasvatuksesta. He joko vaativat lapsiltaan täydellistä onnistumista tai eivät arvostaneet
koulunkäyntiä. Lapsilla oli vaikeuksia sisäistää sääntöjä ja oppia ymmärtämään koulunkäynnin merkitystä. Eri tutkimusten mukaan suurin osa koulupinnareista asui teollisuusalueilla, pienissä ja epämukavissa asunnoissa. Monet perheet olivat rikkinäisiä, ja niissä
oli alkoholiongelma. Useat luvattomasti poissaolleet olivat liikahemmoteltuja, jolloin he
takertuivat liiaksi äitiinsä. Jos koulupinnari tuli hyvästä kodista, oli syitä etsittävä oppilaasta itsestään tai koulusta. Monessa tapauksessa koulukarkuri oli koulussa häirikkö, ja
hänellä oli taipumuksia rikollisuuteen. Koulusta kieltäytyjä saattoi olla ahdistunut, jolloin
hänellä esiintyi somaattisia oireita ja fobioita.980 Terttu Arajärven (1970) mukaan yhtenä
koulufobian syynä saattaa olla riippuvuussuhde äitiin eli lapsi ei pysty irrottautumaan
äidistään.981
Oulun kansakoulussa 1970-luvulla luvattomiin poissaoloihin syyllistyi 14 % oppilaista. Prosenttiosuus kasvaa, kun joukkoon otetaan ne oppilaat, joilla luvattoman poissaolon lisäksi esiintyi tupakointia. Koulusta pinnanneet oppilaat olivat yli 10-vuotiaita, suurimmaksi osaksi yli 13-vuotiaita poikia. Koulusta poistumiset olivat varsin yleisiä.982

5.9.2.2 Käytöshäiriöt
Kalevaan 24.10.1963 kirjoittaneen komisario Yliluoman mukaan huolestuttavaa oli lapsirikollisuuden lisääntyminen Oulussa, sillä 10–15-vuotiaiden poikien rikollisuus kasvoi
yllättävässä määrin. 1950-luvun loppupuoli oli varsin rauhallista aikaa, kunnes vuonna
1960 nuorten rikokset lisääntyivät odotettua nopeammin. Vuosina 1958–1963 varkaudet
lisääntyivät 100 % ja moottoriajoneuvojen luvaton käyttöönotto jopa 400 %. Oulun kaupungissa tapahtui vuonna 1962 melkein 380 varkautta, joista alle 15-vuotiaiden tekemiä
oli 228. Alkoholin luvattomasta hallussapidosta syytetyistä joka kolmas oli nuori. Monet
houkutukset tekivät lapsista rikollisia, sillä he tarvitsivat rahaa elokuviin, keila- ja pelihalleihin, tupakkaan ja alkoholiin.983 Käytöshäiriöiden lisääntymisen takia Oulussa ehdotettiin vanhempien, koulujen ja lastensuojeluviranomaisten entistä aktiivisempaa yhteistyötä. Tämä ei pelkästään riittänyt, vaan lisäksi tarvittiin vastaanottokodit molemmille sukupuolille. Lastensuojelujohtaja Jori Rissanen mainitsi, että Oulussa oli vuosittain noin 300
käytöshäiriötapausta, ja lapsen pääseminen koulukotiin vei 3–4 kuukautta. Koulunjohtaja
Arvo Siekkisen kokemuksen mukaan yhteistyötä tekivät ne vanhemmat, joiden lapsilla ei
ollut ongelmia. Rovasti Paavo Paakinaho oli huolissaan lasten vieraantumisesta vanhem980.
981.
982.
983.

Leppänen 1970, 20–21. Opettajain Lehti no 24.
Arajärvi 1970, 14–15, 21. Opettajain Lehti no 21.
Oulun kk:n oppilaskortit 1944–1963. OKA.
Yliluoma. Kaleva 24.10.1963. Ahon (1974) mukaan epäsosiaalinen käyttäytyminen on todellisuuden pakenemista, jolloin vaikeuksien voittamiseksi käytetään alkoholia tai muita huumausaineita. Aho 1974, 87
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mistaan. Taloudellisesti heikosti pärjänneissä perheissä tämä tapahtui luonnostaan, mutta
myös monet hyvissä ammateissa toimineet vanhemmat laittoivat työnsä lasten edelle.984
Esitelmän työvoimatarpeesta pitäneen insinööri Matti Pekkasen mielestä maatamme
vuodesta 1950 vaivannut työttömyys oli vielä 1960-luvulla ongelma. Pohjois-Suomessa
tilanne oli muuta Suomea vaikeampi, sillä syntyvyys oli Etelä-Suomea suurempi eikä
maatalous elättänyt samalla tavalla kuin aikaisemmin.985 Monissa tieteellisissä tutkimuksissa todistettiin, että perheen huono taloudellinen tilanne vaikutti kielteisesti lapsen koulukypsyyteen. Myös koulujen oppilasaineksessa oli eroja. Kaupungin vuokra-asunnoista
tulleiden lasten sosiaaliset kyvyt olivat heikommat kuin muualta tulleiden. Tällaiset oppilaat häiritsivät toisia enemmän opetusta.986 Koulunjohtajat Onni Kumpulainen ja Paavo
Liikanen huolestuivat 1970-luvun alussa Oulun kaupungin suunnitelmista lisätä
vuokra-asuntojen määrää. He pitivät arveluttavana sijoittaa suuri määrä ekonomisesti heikosti pärjänneitä perheitä samaan paikkaan asumaan. Käytäntö osoitti todeksi, että tällaisista olosuhteista tulleilla lapsilla oli keskitasoa heikommin kehittyneet sosiaaliset
kyvyt.987 Oulussa todettiin 1970-luvulla lasten henkisten ja sosiaalisten ongelmien lisääntyneen. Tähän pidettiin syynä teollistumista, urbanisoitumista ja normien merkityksen
vähenemistä. Monessa tapauksessa lapset kokivat olonsa turvattomiksi, jolloin koulunkäynti ei kiinnostanut.988
Oppilaiden tupakointi aiheutti 1960-luvulla useimmat käytösnumeron alentamiset.
Oulun kansakoulun oppilaskorttien perusteella yksistään tupakointi aiheutti käytöksen
alennuksen noin 27 %:ssa kaikista käytöksen alennuksista. Suurin osa näistä oli poikia,
vain joka viides oli tyttö. Lisäksi noin 17 prosentissa tapauksista tupakka oli tavalla tai
toisella mukana. Oulun kansakoulun oppilaskorttien perusteella tupakoitsijalla oli usein
luvattomia poissaoloja, varkauksia, näpistyksiä ja sopimatonta käyttäytymistä. Tupakoinnista suurin osa tapahtui koulualueella, vain kahdeksan tapausta sattui koulumatkalla.
Tosin koulualueen ulkopuolella tupakointi oli huomattavasti yleisempää, mutta ymmärrettävästi harva jäi siitä kiinni. Suurin osa tupakoinnista kiinni jääneistä oli 13–15-vuotiaita.989 Lähdeaineiston perusteella voidaan todeta, että Oulun kansakoulun oppilaiden
saamista käytöksen alennuksista tupakka oli mukana peräti 44 prosentissa tapauksista. Ei
kuitenkaan ole syytä lähteä yleistämään tupakoitsijoiden taipumuksia häiriökäyttäytymiseen. On muistettava, että melkein 30 % oppilaista syyllistyi pelkästään tupakointiin.
Oppilaiden tupakointi oli Oulun kansakouluissa sen verran iso ongelma, että vuonna
1971 tupakanpoltosta annetut rangaistukset yhtenäistettiin kaikilla kouluilla. Tupakoinnista rangaistiin a) nuhtelulla, b) tiedottamalla kotiin käytöksen alennuksesta ja
jälki-istunnolla ja c) käytöksen alennuksella ja jälki-istunnolla, joista ei ilmoitettu
kotiin.990

984.
985.
986.
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Oulun kk:n johtok. ptk. 1963–1964, 6.2.1964 § 3 ja 5. OKA.
Kerola. Kansan Tahto 18.2.1967.
Oulun kk:n johtok. ptk. 27.5.1972 § 204. OKA.
Oulun kaupungin muiden viranomaisten ja opettajien kirjeet, 11.5.1971. OKA.
Oulun kaupungin opettajien ja muiden viranomaisten kirjeet 1.1.–30.7.1974. OKA.
Oulun kk:n oppilaskortit 1944–1963. OKA. Rauhalan (1972) mukaan tupakointi ei sinänsä
merkitse mitään, mutta varhain aloitettua tupakointia voidaan pitää ensimmäisenä oireena häiriintyneisyydestä tai valvonnan puutteesta. Rauhala 1972, 236.
990. Oulun Heinätorin apukoulu, koulunjohtajien toimikunnan kok. ptk. 1963, 1972–1973,
27.9.1971 § 11. OKA.
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Oulun Koskelan kansakoulun opettajakunta ehdotti hieman ennen peruskouluun siirtymistä, että käytöshäiriöiselle lapselle perustettaisiin normaalia pienempi opetusryhmä.
Asiansa he perustelivat sillä, että vaikea oppilas käyttäytyi tukiopetustunneilla aivan toisella tavalla kuin 32 oppilaan luokassa. Opettajakunnan mielestä käytöshäiriöinen oppilas
työllisti opettajan kohtuuttomasti, jolloin luokan muut oppilaat jäivät vähemmälle huomiolle. Ongelmainen oppilas saattoi olla erittäin aggressiivinen ja sai monet oppilaat tuntemaan pelkoa, jopa koulunkäyntiä kohtaan.991
Oulussa otettiin syksyllä 1972 edistysaskel hoitoluokan aloittaessa toimintansa. Tämän
kansakoulun alaisuudessa toimineen luokan tavoitteena oli vähentää oppilaiden käytöshäiriöisyyttä. Opetus oli pienryhmäopetusta, ja sitä annettiin seitsemännen ja kahdeksannen luokan oppilaille erikseen. Yleisin syy hoitoluokkaan siirtämiseen oli luvattomat
poissaolot. Kaikkia oppiaineita ei opiskeltu hoitoluokassa, vaan liikunta, käsityöt ja kotitalous suoritettiin osittain hoitoluokassa ja osittain muissa ryhmissä. Oppilaiden vaikeudet
haluttiin poistaa mahdollisimman pian, minkä vuoksi oppilas erotettiin koulun toisista
oppilaista mahdollisimman vähäksi aikaa. Kerran kuussa pidettiin hoitokokous, johon
osallistuivat koulunjohtaja, opinto-ohjaaja, kasvatusneuvolan edustaja, koulukuraattori,
sosiaaliviranomainen ja hoitoluokan opettaja. Kokouksessa keskusteltiin oppilailla esiintyneistä ongelmista ja laadittiin heille hoitosuunnitelmat.992 Voidaan olettaa, että hoitoluokka oli askel integraatioon.
Oulun kaupungin kansakoululaitoksessa 1970-luvulla varastamisiin ja näpistyksiin
syyllistyi noin 16 % oppilaista. He olivat suurimmaksi osaksi yli 10-vuotiaita poikia. Pienempien oppilaiden varastamiset kohdistuivat makeisiin ja leikkivälineisiin. Varttuneemmat oppilaat anastivat muun muassa mopoja ja moottoripyöriä. Jonkin verran oppilaat
varastivat koululta linja-autolippuja. Suosittuja kohteita olivat kaupat ja kioskit. Monessa
tapauksessa varkaudet suoritettiin pienessä ryhmässä tai toisen oppilaan kanssa. Ryhmässä saattoi olla sekä tyttöjä että poikia.993 Varkauksien lisäksi osa oppilaista käyttäytyi
huonosti koulussa. Eräs kansakoulun 10-vuotias poikaoppilas käyttäytyi useiden varastamisten lisäksi röyhkeästi koulussa. Häntä pidettiin sielullisesti poikkeavana ja vahingollisena toisille oppilaille. Hänet erotettiin kotikoulustaan kokonaan.994

5.10 Ongelmaoppilaat ja heidän opetuksensa
Ongelmaoppilaat käsittävät heikkolahjaiset ja pahantapaiset lapset. Heikkolahjaiset pyrittiin sijoittamaan apukouluun. 1950-luvun alussa oppilaiden älyllisen tason testaamisessa
tapahtui huomattava edistys, kun opettajat järjestivät oppilailleen koulukypsyyskokeita,
joissa heikosti menestyneitä oppilaita lähetettiin kasvatusneuvolaan lisätutkimuksiin.995
Käytöshäiriöisille oppilaille perustettiin vuonna 1962 tarkkailukoulu, mikä oli Oulun kaupungin kansakoulutoimessa huomattava edistysaskel. Ehtihän Oulun kansakoulu toimia
melkein 90 vuotta, ennen kuin pahantapaisille oppilaille saatiin oma koulumuoto. Tark991.
992.
993.
994.
995.

Lähetetyt kirjeet no 3–4172 1973, 17.1.1973. OKA.
Oulun kk:n johtok. ptk. 1973, 25.1.1973 § 66. OKA.
Oulun kk:n johtok. ptk. 1965, 9.6.1965 § 238. OKA.
Oulun kk:n johtok. ptk. 1965, 8.4.1965 § 148. OKA.
Oulun Heinätorin apukoulu: koululääkärin päiväkirja 1953–, 6.3.1952. OKA.
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kailukoulu oli tarkoitettu käytöshäiriöisille, mutta normaaliälyisille oppilaille. He olivat
vaikeasti hallittavia lapsia, jotka saivat opetusta enintään 10 oppilaan ryhmässä yleisopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti. Oppilaat olivat suurimmaksi osaksi poikia, joilla
oli paljon luvattomia poissaoloja ja jotka koulussa ollessaan häiritsivät oppitunteja. Heidän vaikeutensa ilmenivät levottomuutena, aggressiivisuutena ja itsekeskeisyytenä. Tarkkailuluokan oppilaan vaikeudet olivat tunne-elämän alueella, joten heitä saatettiin nimittää myös psykopaateiksi.996

5.10.1 Oulun kaupungin apukoulu
Kansakoulutarkastaja Lahtisen mukaan Oulussa 1940-luvun puolivälissä heikkolahjainen
oppilas siirrettiin apukouluun yleensä yhden tai kahden kansakouluvuoden jälkeen. Siirtoja ei saanut pitkittää, sillä heikkolahjainen lapsi kehittyi parhaiten samankaltaisten lasten parissa. Apukouluun otettiin lapsia, joiden saama älykkyysaste käytetyn testisarjan
mukaan oli 0,50–0,75, eli tällaiset lapset olivat vähintään kaksi vuotta älyllisessä kehityksessään normaaliälyisiä jäljessä. Jos älykkyysaste jäi alle 0,50:n, ei tällaiselle lapselle
ollut Oulussa koulupaikkaa, koska hänen uskottiin alhaisen oppimistasonsa takia vaikeuttavan toisten lasten opiskelua.997 Lisäyksenä aikaisempaan tuli johtokunnan 9.3.1950
tekemä päätös, että apukoulusiirtoon tuli ryhtyä vasta kevätlukukauden loppupuolella.
Tämä ei suinkaan ollut ehdoton edellytys, vaan tarvittaessa voitiin toimia aikaisemminkin.998 Useita kansakoulun oppilaita siirrettiin keväällä 1951 apukouluun kasvatusneuvolan, koululääkärin ja opettajien lausuntojen perusteella. Lopullisen päätöksen asiasta teki
johtokunta edellä mainittujen henkilöiden lausuntojen perusteella.999 Kansakoulun johtokunnan puheenjohtaja Tauno Kokko totesi, että ennen johtokunnan lopullista päätöstä tuli
siirrosta keskustella oppilaan vanhempien kanssa.1000 Siirtoihin ei kuitenkaan oltu täysin
tyytyväisiä, sillä vuonna 1956 johtokunnan kokouksessa keskusteltiin keinoista ja menetelmistä, joilla siirrot saataisiin entistä tarkemmiksi. Ongelmana oli opettajien, vanhempien ja kasvatusneuvolan riittämätön yhteistyö.1001
Tampereen vuoden 1950 ohjesäännön mukaan apukouluun siirrettiin alaluokkien,
mutta tarvittaessa myös yläluokkien oppilaita. Tämä edellytti sitä, että oppilas sai kasvatusneuvolan suorittamassa tutkimuksessa tietyn älykkyysosamäärän. Lopullisen päätöksen asiasta teki johtokunta kasvatusneuvolan esityksen ja tarkastajan lausunnon perusteella. Aloite apukoulusiirtoon saattoi tulla opettajalta, kasvatusneuvolalta, vanhemmilta,
koululääkäriltä tai tarkastajalta. Turussa kasvatusneuvola siirtyi kaupungin haltuun 1950,
jolloin ohjesääntöä muutettiin. Jatkossa opettaja teki kasvatusneuvolalle ehdotuksen oppilaan siirtämisestä apukouluun, ja kasvatusneuvola antoi oppilaasta lausunnon. Seuraavaksi tarkastaja esitteli asian johtokunnalle, joka teki lopullisen päätöksen.1002 Oulun
996. Oulun kk:n johtok. saapuneet kirjeet 1950–1952, 11.2.1952, 1965, 29.12.1965. OKA.
997. Lahtinen. Kaleva 10.4.1946.
998. Oulun kk:n johtok. ptk. 9.3.1950 § 57. OKA.
999. Oulun kk:n johtok. ptk. 17.5.1951 § 111. OKA.
1000.Kokko. Liitto 2.12.1951.
1001.Oulun kk:n johtok. ptk. 30.8.1956 § 162. OKA.
1002.Kivirauma 1989, 180, 263.
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kansakoulun johtokunta päätti 6.3.1952 apukoulun siirtomenettelystä, että jokaisesta koulusta piti yhden opettajan tutustua koulukypsyyskokeisiin. Testissä heikosti menestynyt
oppilas lähetettiin kasvatusneuvolaan lisätutkimuksiin. Niihin lähettiin myös testissä pärjänneitä oppilaita, jotka opinnoissaan edistyivät huonosti. Aloite siirrosta tehtiin ensimmäisen luokan kevätlukukaudella, mutta se voitiin toteuttaa erikoistapauksissa myös
ylemmillä luokilla. Sen saivat opettajan lisäksi tehdä myös koululääkäri, terveydenhoitaja, muut kouluviranomaiset, lastensuojelulautakunta tai oppilaan huoltajat. Kasvatusneuvolassa kerrottiin testeihin tulleiden lasten vanhemmille apukoulusta, ja heidän mielipiteensä merkittiin apukoulusiirtolomakkeeseen. Vanhempien ajatuksilla ei ollut ratkaisevaa merkitystä lopullisessa päätöksessä, jonka teki johtokunta.1003 Niillä paikkakunnilla,
joissa apukoulu oli 1950-luvun lopussa, koettiin vanhempien suhtautuminen kyseiseen
koulumuotoon suurimmaksi ongelmaksi. Monet vanhemmat pelkäsivät, että heidät leimataan alempaan luokkaan kuuluvaksi niin näkyvästi, että siitä kärsivät lapsi ja koko
suku.1004
Maisteri Päivi Hakamies kertoi loppuvuodesta 1956 Oulun apukoulusiirroista. Hänen
mielestään heikko käsityskyky oli ainoa peruste apukoulusiirtoon. Tällaisen lapsen vanhemmat oli saatava vakuuttuneiksi siitä, että siirto tehtiin lapsen parhaaksi. Lapsen kehityksen kannalta oli tärkeää, että siirto toteutettiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.1005 Vuonna 1958 annetun kansakouluasetuksen mukaan apukouluun voitiin siirtää
oppilas, jonka henkinen kehitys oli viivästynyt tai joka oli lievästi vajaamielinen. Siirrosta
oli neuvoteltava oppilaan huoltajien kanssa.1006 1960-luvun puolivälissä Oulussa suoritettiin edelleen opettajien toimesta koulukypsyyskokeet. Jokainen ensimmäisen luokan opettaja kävi kasvatusneuvolassa hakemassa ohjeet kokeen suorittamiseksi. Opettajan pitämät
kypsyyskokeet lähetettiin kasvatusneuvolaan tarkastettaviksi.1007 Apukouluun hyväksytyn oppilaan älykkyysosamäärän tuli olla 60–80 Arvo Lehtovaaran testistön mukaan.1008
Suomessa siirrettiin 1960-luvun loppupuolella apukouluun yleensä kansakoulun kolmelta
ensimmäiseltä luokalta tai suoraan. Ainoastaan noin 10 % oppilaista siirrettiin ylemmiltä
luokilta.1009

5.10.2 Apukoulun oppilaat
Oulun apukoulussa 1950–1970-luvun alussa opiskelleista lapsista yli puolet poikia. Lukuvuoteen 1957 heidän osuutensa oli 64–68 % kaikista oppilaista, kunnes 1950-luvun loppupuolella se laski noin 60 %:iin. Poikien osuus pysyi edellä mainitussa luvussa aina kansakoulun loppuun saakka.1010 Maamme muissakin apukouluissa pojat olivat enemmistö-

1003.Oulun Heinätorin apukoulu: koululääkärin päiväkirja 1953–, 6.3.1952. OKA.
1004.Somerkivi 1958, 9–11, 25. Opettajain Lehti no 7.
1005.Muiden Oulun kaupungin kk:n kokousten ptk. 1956–1968, 8.12.1956 § 6. OKA.
1006.Ibid.
1007.Oulun kk:n johtok. vuosikertomukset 1960–1974, lukuvuonna 1965–1966. OKA.
1008.Oulun Heinätorin apukoulu: koululääkärin päiväkirja 1953–, 6.3.1952. OKA.
1009.Sanginsuun kk:n kouluhallituksen kirjeet 1970–1974, Kouluhallituksen tiedotuslehti 1970 no
3. OKA.
1010.Kertomus Oulun kaupungin kansakoulujen toiminnasta lukuvuosilta 1951–1974. OKA.
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nä, sillä lukuvuosina 1949–1950 ja 1952–1953 heitä oli 66,3 % ja 63,6 % kaikista apukoulun oppilaista.1011
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Kuvio 5. Oulun apukoulun oppilasmäärä vuosina 1943–1974.1012

Oulun apukoulussa oppilaita oli lukuvuoden 1940 alussa 58, mutta neljä vuotta myöhemmin ainoastaan 39, mikä johtui sodasta. Lukuvuodesta 1945 alkaen oppilasmäärä kasvoi yli 20 oppilaalla vuosittain.1013 1940-luvun lopulta alkaen apukoululaisten luku kasvoi nopeasti. Suomessa oli vuonna 1950 apukoululaisia hieman alle 1500, kun vuonna
1960 heitä oli yli 3000.1014 Apukoulun oppilasmäärä lisääntyi vuosina 1949–1954 peräti
37,9 %.1015 Vuonna 1962 Oulun apukoulussa oli 142 oppilasta ja seuraavana vuonna 174
oppilasta.1016 Syyslukukauden alussa 1971 apukoulussa oli 216 oppilasta, joka oli hieman
yli 2 % kansakoulun oppilasmäärästä.1017
Helsingin apukoulussa oppilaat lisääntyivät huomattavasti, sillä 1900-luvun alkupuolella siellä oli ainoastaan 21 suomenkielistä oppilasta. Kehitys oli varsin maltillista aina
vuoteen 1945 saakka, kunnes oppilaita oli jo 238. Ennen tätä oppilasmäärissä tapahtui
muutamina lukuvuosina jopa vähenemistä. 1950-luvun alussa oppilaita oli melkein 400 ja
seuraavan vuosikymmenen alussa 566, kunnes oppilasmäärä laski. Oppilasluku oli pitkälti riippuvainen kansakoulun oppilasmäärästä, sillä suhteellisesti ei tapahtunut suuria
muutoksia. Apukoulun alkuvaiheessa 0,5 prosenttia suomenkielisistä lapsista kävi apukoulua, kun 1970-luvun alussa vastaava luku oli 1,4.1018 Turussa 1950-luvun alusta
1970-luvulle saakka apukoululaisten määrä jäi alle prosentin kansakoululaisten määrästä.1019
1940-luvulla Oulun apukouluun sijoitettiin 163 oppilasta joista suoraan sijoitettuja oli
ainoastaan kuusi. Heidän määränsä väheni jatkuvasti, koska oppivelvollisuusikäisten
haluttiin aloittavan koulunkäyntinsä kansakoulussa. Suurin osa oppilaista oli alle 9-vuotiaita. Kokemukset osoittivat, että oppilas hyötyi varhain suoritetusta siirrosta. Joukossa
1011.Suomen virallinen tilasto X 72 1948–1950, 11, X 75 1952–1953, 10.
1012.Kertomus Oulun kaupungin kansakoulujen toiminnasta vuosina 1940-1974. OKA.
1013.Oulun kaupungin kunnalliskertomus 1920–1950. OKA.
1014.Kivinen-Kivirauma 1986, 299.
1015.Suomen virallinen tilasto X 76 1953–1954, 17.
1016.Kurkela. Kaleva 5.2.1963.
1017.Oulun kk:n johtok. koulusuunnittelutoimikunnan ptk. 7.10.1971. OKA.
1018.Somerkivi 1977, 147.
1019.Kivirauma 1989, 278.
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oli muutama yli 13-vuotias oppilas. Kansakoulusta apukouluun siirretyt oppilaat sijoitettiin yleensä ikänsä edellyttämälle luokka-asteelle. Apukouluun siirrettiin yli 14-vuotiaana
sellaiset oppilaat, jotka eivät kansakoulussa olisi saaneet päästötodistusta. Heidät sijoitettiin apukoulun kuudennelle luokalle, jossa heille annettiin mahdollisuus suorittaa koulunsa loppuun. Tämä oli hyvä käytäntö, sillä tällä tavalla yli sata lasta sai saada opintonsa
päätökseen.1020
1940-luvulla eroamisten ja erottamisten määrä lisääntyi merkittävästi, sillä prosenttiosuus oli melkein 30. Merkittävin tekijä eroamisiin ja erottamisiin oli toinen maailmansota, joka lisäsi muuttoja toiselle paikkakunnalle ja Ruotsiin sekä Tanskaan. Lähdetietojen
perusteella ainoastaan yksi oppilas erotettiin heikon oppimiskykynsä vuoksi. Oppilaiden
diagnosoimisessa apukoulutasoisiksi tapahtui 1940-luvulla huomattava muutos aikaisempiin vuosikymmeniin verrattuna. Yhtenä parantavana tekijänä oli älykkyystestien monipuolistuminen ja kehittyminen sekä vajaakykyisten oppilaiden opetuksen parantuminen.
Heidät voitiin suoraan kansakoulusta sijoittaa heille tarkoitettuun kouluun, joka sijaitsi
Tampereella.1021
Oulussakin erotettiin 1950-luvulla oppilaita apukoulusta, kun heidät kasvatusneuvolan
testeissä todettiin liian heikkotasoisiksi sinne. Hyvin usein heikkotasoisille oppilaille
määrättiin vuodeksi koululykkäystä, koska sitä pidettiin lapsen kehityksen kannalta parhaimpana ratkaisuna. Eräälle 7-vuotiaalle oppilaalle myönnettiin vuoden lykkäys, koska
hänen kehityksensä ei ollut henkisesti eikä ruumiillisesti kouluikäistä vastaava.1022
Yleensä vuoden lykkäyksen jälkeen oppilas sijoitettiin kokeeksi apukouluun. Jos tällainen
lapsi ei kyennyt opiskelemaan apukoulussa, oli ainoa ratkaisu erottaminen. Eräs kansakoulun ensimmäisen luokan poikaoppilas sai vuoden lykkäyksen, jonka päätyttyä hänet
sijoitettiin apukouluun. Hän oli syyslukukauden loppupuolella sekä psykiatrin että koululääkärin tutkittavana. Psykiatrin mielestä pojalla oli keskittymisvaikeuksia. Hän vaikeutti
toisten oppilaiden työskentelyä, koska hänen oppimisensa oli hidasta ja hän häiritsi oppitunteja. Hän vietti aikaansa erilaisissa virastoissa ja myöhästyi usein koulusta. Häntä kiinnostivat moottori- ja polkupyörät, joita hän mielellään rassasi. Psykiatri ehdotti hänen
vapauttamistaan apukoulusta. Koululääkärin lausunnot oppilaasta olivat samanlaiset kuin
psykiatrinkin. Pojan vapauttamista edesauttoivat kotona esiintyneet kasvattamisvaikeudet.
Johtokunta erotti hänet apukoulusta edellä mainittujen lausuntojen perusteella.1023
Kasvatusneuvolan psykiatrin lausunnon perusteella voisi olettaa, että apukoulusiirtoja
tai lykkäyksiä tehtiin 1960-luvulla opettajien toivomuksesta. Kaikille oppilaille saatettiin
tehdä älykkyystesti, mutta monessa tapauksessa lausunnot olivat vastaavanlaisia: tyttöoppilas luokiteltiin apukouluoppilaaksi, koska hän oli ujo ja arka ja koska pitkä koulumatka
tuotti hänelle vaikeuksia. Ennen apukoulusiirtoa hänelle myönnettiin puolen vuoden lykkäys, sillä tutkimus tehtiin alkuvuodesta.1024 Erään opettajan mukaan kansakoulun toisen
luokan poikaoppilas ei ymmärtänyt matematiikan sanallisia tehtäviä, lukeminen oli katkonaista, kirjoittamisessa esiintyi vapinaa ja sanelussa oli huomattavia vaikeuksia. Oppilaan
puhe oli kankeaa ja askartelussa hän oli täysin toivoton. Opettajan lausunnon perusteella
1020.Oulun apukoulun oppilasmatrikkeli 1920–. OKA.
1021.Oulun apukoulun oppilasmatrikkeli 1920–. OKA.
1022.Oulun kk:n johtok. ptk. 30.10.1952 § 249, 15.11.1951 § 235, 27.10.1955 § 285. OKA.
1023.Oulun kansakouluntarkastaja: oppivelvollisuudesta vapauttamiset 1960–1963, 12.12.1960.
OKA.
1024.Muiden viranomaisten ja yksityisten lähettämät kirjeet 1967, 22.2.1967. OKA.
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ainoa positiivinen asia hänessä oli kiinnostus jalkapalloa kohtaan. Pojan suurimpana
ongelmana oli huono keskittymiskyky. Kasvatusneuvolan testin mukaan pojan ÄO oli
noin 70. Syyksi luokiteltiin lapsuudenaikainen aivovaurio. Kansakoulun johtokunta
ehdotti apukouluun siirtämistä, mutta kansakouluntarkastaja ei sitä hyväksynyt, koska
pojan todistusarvosanat olivat 5–6.1025 Kansakouluntarkastajan ratkaisu hämmästyttää,
sillä älykkyysosamäärän perusteella poika oli apukoulutasoinen oppilas, joten todistuksen arvosanat olivat odotetun kaltaiset.
1970-luvun alkupuolella Oulun kasvatusneuvolan psykiatrin lausunnon perusteella
apukouluun siirrettiin koeajaksi toisen luokan poikaoppilas. Psykiatri ei pystynyt täysin
tarkasti määrittelemään pojan älykkyystasoa, jonka hän otaksui olleen apukoulutason alapuolella. Poika varttui virikkeettömässä ympäristössä, mikä saattoi olla syy heikkoon
oppimiseen. Jos hän ei pärjäisi apukoulussa, hänelle tulisi suorittaa uusintatutkimus. Eräs
kansakoulun ensimmäisen luokan tyttöoppilas sai koululykkäystä ennen kansakoulun
aloittamista. Kansakoulussa hän ehti opiskella hieman yli puoli vuotta, kunnes hänet toimitettiin kasvatusneuvolaan tutkittavaksi. Opettajan lausunnon mukaan tyttö ei puhunut
isästään koskaan, mutta pikkuveljestään hän kertoi silloin tällöin. Hän oli koulussa passiivinen, epävarma itsestään eikä uskaltanut viitata. Hänen mielialansa vaihteli, hän oli arka
ja menestyi huonosti opinnoissaan. Kasvatusneuvolan lausunnon mukaan tytön ÄO oli
alle 70.1026

5.10.3 Apukoulun opetusmenetelmät
Kansakouluntarkastaja Lahtisen mukaan Oulun apukoulussa opetettiin samoja oppiaineita kuin varsinaisessa kansakoulussa. Erityisen merkittävässä osassa olivat aistiharjoitukset, erottamis-, työ- ja rytmilliset harjoitukset. Lisäksi painotettiin liikunta-, voimistelu- ja
puheharjoituksia. Monipuolisilla harjoituksilla pystyttiin kehittämään lapsen henkistä
puolta ja valmentamaan häntä työelämään. Opetuksessa otettiin huomioon heikkolahjaisten nopea väsyminen, joten heitä opetettiin työskentelemään sekä käsillään että aivoillaan.1027 Maamme apukouluissa panostettiin yksilöllisyyteen, joka käytännössä toteutettiin kansakoulua pienemmillä opetusryhmillä. Opettajan oli tunnettava oppilaansa, tiedettävä heidän vaikeutensa ja pystyttävä auttamaan niissä. Opettajan oli ennen kaikkea oltava kärsivällinen ja hänen tuli osata lukea jopa oppilaittensa ajatuksia. Opettajat käyttivät
usein havaintovälineitä, jotka he valmistivat yleensä itse. Esimerkiksi pahvilapuille tehtiin numeroita, lehdistä leikattiin kuvia täydentämään tekstiä ja laatikkoon laitettiin erilaisia mausteita, joita opeteltiin haju- ja makuaistia apuna käyttäen.1028 Voidaan olettaa, että
materiaalin valmistaminen oli työlästä, mutta varmasti palkitsevaa. Opettajat tunsivat
oppilaansa parhaiten ja pystyivät valmistamaan heille parhaiten soveltuvia välineitä.
Oulun apukoulun johtaja Maija Pääkkösen mukaan 1950-luvulla Oulun apukoulun luokissa oli enintään 15 oppilasta, jolloin opettajalla oli aikaa auttaa ja opastaa oppilasta
1025.Oulun kansakouluntarkastajan lähettämien kirjeiden toisteet 1967–1969, 27.5.1969. OKA.
1026.Oulun kaupungin muiden viranomaisten ja opettajien kirjeet 1971, 22.9.1971 ja 1973,
10.2.1973. OKA.
1027.Lahtinen. Kaleva 10.4.1946.
1028.Opettajain Lehti 1949 no 21, 394–396.
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kädestä pitäen. Apukoulussa opetettiin monipuolisesti, jotta lapset viihtyisivät eivätkä turhautuisi. Matematiikassa käytettiin esimerkiksi lukukuvia, joiden toisella puolella oli
numero. Tällaisella palapelillä pystyttiin opettelemaan kertotaulut. Kuvien toisella puolella käytettiin myös kirjaimia, joiden avulla opeteltiin lukemaan.1029 Oulun kansakoulun
oppilasmäärä perustui apukouluasetukseen, sillä sen mukaan luokassa ei saanut olla ilman
kouluhallituksen lupaa yli 15 oppilasta.1030 1960-luvun alussa Oulun apukoulun opetusta
pidettiin kansakoulua vapaampana, ja oppilaiden kerrottiin auttaneen toisiaan oppitunneilla. Luokkien oppilasmäärä oli sama kuin 1950-luvullakin.1031 Monet opettajat uskoivat apukoulun olleen paras opiskelupaikka heikkotasoiselle oppilaalle. Tätä perusteltiin
sillä, että oppilas vapautui alemmuudentunteestaan, jolloin hänen persoonallisuutensa
pääsi kehittymään parhaalla mahdollisella tavalla. Vastaavasti esitettiin toisenlaisia ajatuksia, sillä apukoulun uskottiin antavan oppilailleen väärän kuvan heidän kyvyistään ja
mahdollisuuksistaan.1032

5.10.4 Tarkkailukoulu
Kansanedustaja K. Pohjola teki vuonna 1938 toivomusaloitteen käytöshäiriöisille lapsille
perustettavan neuvonta-aseman ja tarkkailuluokkien puolesta. Helsingin kaupunginvaltuusto päätti vuotta myöhemmin aloittaa kahden tarkkailuluokan toiminnan. Toisen luokan opettaja Edith Sydänheimo tutustui vastaavanlaisten luokkien toimintaan Skandinavian maissa. Tarkkailuluokkien opettajilla ei ollut mitään koulutusta kyseiseen tehtävään,
joten monet heistä hankkivat tietonsa tutustumalla lähinnä Sveitsin ja Ruotsin tarkkailuluokkiin.1033 Tarkkailuluokat suunnattiin älyllisesti normaaleille lapsille, jotka olivat
kurinpidollisesti vaikeasti hallittavia oppilaita. Luokka-asteet olivat II–III, joista yhdistetty luokka oli sekä pojille että tytöille ja pelkkä kolmasluokka oli poikaluokka. Molemmille luokille otettiin enintään kymmenen oppilasta, ja luokissa opiskeltavat asiat olivat
samat kuin kansakoulussa.1034
Ennen kuin Turussa aloitettiin tarkkailuluokkaopetus, olivat johtokunnan jäsenet
yhteydessä Helsingin kouluviranomaisiin. Helsingin positiiviset kokemukset edistivät
Turun tarkkailuluokan perustamista. Turussa luokan aloittamista perusteltiin muun
muassa seuraavasti: oppivelvollisuus lisäsi käytöshäiriöisten lasten määrää, ja pienemmässä ryhmässä pystyttiin yksilöllisemmin puuttumaan lapsen oireisiin. Käytösongelmien
lisääntymisen syynä oli sota ja sen aiheuttama katkonaisuus koulun järjestämisessä sekä
miesten rintamalla olo ja opettajien tiheä vaihtuminen. Varsinainen opetus päästiin aloittamaan 17.11.1942. Tarkkailuluokassa opiskeli 8 toisen ja kolmannen luokan poikaa ja 2
tyttöä. Molemmissa kaupungeissa kasvatusneuvola aloitti ennen tarkkailuluokan perustamista.1035 Tampereella kasvatusneuvola perustettiin vuonna 1943. Kasvatusneuvolalla oli
1029.Rasi. Kaleva 30.4.1955.
1030.Apukouluasetus 18.1.1952 § 3, 128. Suomen Asetuskokoelma no 32/1952.
1031.Pääkkönen. Kansan Tahto 25.3.1961.
1032.Karosmaa 1964, 13. Opettajain Lehti no 35.
1033.Telemäki 1980, 60.
1034.A. S-V. 1939, 633. Opettajain Lehti no 20.
1035.Kivirauma 1989, 283–284, 206–207.
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huomattava osuus tarkkailuluokan perustamisessa, sillä lääkärin mielestä apukoulun opetus ei ollut tuloksellista, jos sen oppilasaines oli heterogeeninen. Psykopaattisille oppilaille tuli olla oma luokka, jollainen Tampereella aloittikin syksyllä 1947.1036 Tarkkailuluokkien opetuksen painopiste asetettiin käytännön aineisiin. Käsitöiden tekeminen
vähensi levottomuutta ja toimi terapiana, koska näillä oppitunneilla oppilas sai luvallisesti
hakata ja kolistella.1037
Helsingin tarkkailuluokilla vuonna 1945 opiskelleista oppilaista 51 % tuli yksinhuoltajaperheestä. Oppilaista hieman yli puolet oli perheensä ainoita lapsia, samoin kuin puolet
oli perheensä nuorimpia lapsia.1038 Tampereella vuonna 1951 tarkkailuluokille toimitetuista oppilaista noin 70 % oli yksinhuoltajaperheistä. Oppilaat eivät olleet apukoulutasoisia, koska heidän älykkyysosamääriensä keskiarvo oli 1.06. Oppilaiden vaikeutena olivat
muun muassa luvattomat poissaolot, levottomuus, kuljeskelu, sulkeutuneisuus ja mielialan ailahtelevaisuus. Kaikki nämä oppilaat tulivat perheistä, joissa oli alhainen sosioekonominen taso.1039 1950-luvulta lähtien puolet maamme tarkkailuoppilaista oli eronneiden vanhempien lapsia.1040
Helsinkiläinen tarkkailuluokan opettaja Pirkko Tervo suoritti vuonna 1957 kyselytutkimuksen. Kohderyhmänä oli 80 oppilasta. Oppilaiden vanhemmista 25 % oli eronneita,
puolet lapsista asui äitinsä kanssa ja yksi isänsä luona. Professori Martti Kailan (1950)
mielestä epäedullinen kotiympäristö oli merkittävä tekijä asosiaalisten taipumusten synnyssä. Monella perheellä oli pieni asunto, joka oli kaiken lisäksi huonokuntoinen. Perheillä oli taloudellisia vaikeuksia, joita monessa tapauksessa edesauttoi runsas alkoholinkäyttö. Toinen merkittävä syy olivat riidat, joita aiheuttivat vanhempien erilaiset ajatukset
kasvatuksesta. Suurimmaksi osaksi isät olivat liian ankaria kasvattajia ja äidit puolestaan
ylihuolehtivia. Liian kova kuri aiheutti lapsissa pelkoa isäänsä kohtaan. Voitiin olettaa,
että perintötekijöillä oli vaikutusta häiriökäyttäytymiseen, koska useassa tapauksessa toinen vanhemmista oli ollut mielisairaalassa ja osalla vanhemmista oli huonot hermot.1041
Oulun kaupungissa kasvatusneuvola aloitti uudelleen toimintansa vuonna 1951, ja heti
seuraavana vuonna se teki johtokunnalle aloitteen tarkkailuluokkien perustamisesta. Johtokunta lähetti kansakouluntarkastaja Reino Rasin tutustumaan Helsingin ja Tampereen
tarkkailuluokkiin.1042 Kasvatusneuvolan aloitteessa todettiin, että heille tuli tutkittaviksi
hyvin paljon luonnevikaisia oppilaita. Kasvatusneuvolan psykiatrin mielestä Ouluun tuli
saada kaksi luokkaa, jotka toimisivat Tuiran ja Heinätorin tai Teuvo Pakkalan kouluissa ja
Keskuskoulussa. Luokkiin tuli sijoittaa enintään 10 oppilasta, jotka eivät saaneet olla
heikkolahjaisia. Maamme muille tarkkailuluokille siirrettiin suurimmaksi osaksi luonnevikaisia tai ympäristön turmelemia lapsia.1043 Kasvatusneuvolan tekemä aloite oli liian
hätäinen, koska muutama kuukausi myöhemmin sieltä ilmoitettiin, että tarkkailuluokkia
ei tarvittu, koska sinne sopivia oppilaita ei ollut tarpeeksi.1044 Voidaan olettaa, että kes-

1036.Kivirauma 1989, 283–284, 206–207.
1037.Kivirauma 1983, 79.
1038.Jokivartio 1945, 1456–1459. Opettajain Lehti no 50.
1039.Telemäki 1980, 65–66.
1040.Kivinen-Kivirauma 1986, 307.
1041.Kaila 1950, 81–83, Tervo 1959, 14–16. Opettajain Lehti no 22.
1042.Oulun kk:n johtok. ptk. 14.2.1952 § 37. OKA.
1043.Oulun kk:n johtok. saapuneet kirjeet 1950–1952, 11.2.1952. OKA.
1044.Oulun kk:n johtok. ptk. 20.6.1952 § 156. OKA.
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kustassa ja Tuirassa oli levottomampia lapsia, kuin muilla alueilla tai sitten heidät haluttiin keskittää edellä mainittuihin kouluihin.
Suomessa tarkkailuopetuksen merkitys ja arvostus kasvoi entisestään 1950-luvun
lopusta alkaen. Merkittävä tekijä oli vuoden 1957 koululaki, jonka johdosta erityisopetus
kehittyi voimakkaasti. Asetuksessa mainittiin, että paikkakunnalla, jossa oli apukoulu,
saattoi olla myös tarkkailukoulu. Oppilasryhmässä ei saanut olla yli 10 oppilasta. Siirto
tarkkailuluokalle toteutettiin kansakoulun johtokunnan aloitteesta ja kansakouluntarkastajan suostumuksella. Yleisesti todettiin, että tarkkailuluokalle tuli siirtää oppilas, joka ei
menestynyt kansakoulussa, mutta ei kuulunut apukoulun tai muun tarjolla olleen erityisopetuksen kohderyhmään. Laissa ei mainittu tarkkailuluokalle siirtämisen ajankohtaa,
mutta suotavaa oli, että siirto tehtiin luokilta III–VIII. Poikkeustapauksissa se saatettiin
toteuttaa myös ensimmäiseltä tai toiselta luokalta. Vaikka tarkkailuluokan oppilaiden keskimääräinen älykkyys oli hieman alle keskitason, tarkkailuluokilla opiskeli myös hyvin
älykkäitä oppilaita. Tarkkailuluokan oppilaiden vaikeudet ilmenivät käytöshäiriöinä:
levottomuutena, keskittymiskyvyttömyytenä, lyhytjännitteisyytenä, uhmana, aggressiivisuutena, itsekeskeisyytenä ja väärinymmärrettyksi tulemisen tunteena. Heidän häiriönsä
olivat tunne-elämän alueella, ja monet oppilaat luokiteltiin psykopaateiksi. Ongelmiensa
vuoksi he erottuivat negatiivisesti muista ja kärsivät joko itse tai häiritsivät ympäristöään.
Ongelmien syynä saattoi olla somaattinen vika tai perintötekijät. Myös ympäristö ja siinä
esiintyneet tunnesuhteet saattoivat aiheuttaa ongelmia. Pahantapaisuutta pidettiin lapsen
hätähuutona.1045
Seuraavan kerran tarkkailuluokan perustamista Ouluun suunniteltiin kahdeksan vuotta
myöhemmin. Johtokunta pyysi kansakouluntarkastaja Rasia kyselemään Oulun kansakouluilta, kuinka paljon heillä oli käytöshäiriöisiä oppilaita.1046 Rasin selvityksen perusteella
eri luokka-asteilla oli noin 60 oppilasta, jotka tarvitsivat tarkkailuopetusta. Tämän arvion
vahvisti myös kasvatusneuvola, sillä näistä oppilaista 50 oli kasvatusneuvolan asiakkaita.1047 Syksyllä 1961 johtokunta anoi kouluhallitukselta lupaa perustaa kaksi päätoimista tarkkailuluokanopettajan virkaa sekä yhden päätoimisen tuntiopettajan viran.1048
Oulun tarkkailuluokat pääsivät aloittamaan syyslukukauden 1962 alussa Teuvo Pakkalan
koulussa. Kahdessa luokassa oli 19 poikaoppilasta. Vuonna 1966 tarkkailuluokat siirtyivät
Kajaanintullin kouluun. Siellä olivat luokat III–VII, joissa opiskeli noin 50 oppilasta ja
heitä opetti 5 opettajaa.1049 Kansakouluntarkastaja Viikari teki loppuvuodesta 1965 aloitteen tarkkailuluokan perustamisesta tytöille. Kyseisenä lukuvuonna esitettiin seitsemän
tyttöoppilaan erottamista. Neljä tyttöä erotettiin. Syynä mainittiin oppilaiden asiaton käytös sekä koulussa että sen ulkopuolella. Oppilaat eivät noudattaneet koulun järjestyssääntöjä, olivat luvattomasti poissa ja käyttäytyivät asiattomasti opettajiansa kohtaan. Tällaisten oppilaiden tilanne oli huono, vaikka vanhempien tuli erottamisen jälkeen hankkia lapsilleen koulupaikka toisesta koulusta. Monessa tapauksessa koulupaikan hankkiminen ei
onnistunut, joten erotetun tyttöoppilaan kohtaloksi koitui koulukoti.1050 Tarkastajan

1045.Ollila 1967, 26–27. Opettajain Lehti no 43.
1046.Oulun kk:n johtok. ptk. 5.5.1960 § 100. OKA.
1047.Oulun kk:n johtok. saapuneet kirjeet 1961, 26.9.1961. OKA.
1048.Oulun kk:n johtok. ptk. 28.9.1961 § 273. OKA.
1049.Larivaara-Mustaparta 1996, 29.
1050.Oulun kk:n johtok. saapuneet kirjeet 1965, 29.12.1965. OKA.

204
tekemä aloite tuotti toivotun tuloksen, ja johtokunta teki ehdotuksen kaupunginhallitukselle yhdistetyn VII–VIII luokan aloittamisesta 1.8.1966 Heinätorin koulussa.1051
Oulussa siirron tarkkailuluokkaan käynnisti opettajan lausunto. Eräs kansakoulunopettaja kirjoitti kahdeksannen luokan poikaoppilaan käytöksen olleen 10, vaikka hän oli
luvattomasti poissa koulusta. Pojan lukeminen oli heikkoa, hän ei osannut tekstata,
hänellä oli ongelmia matematiikassa, eikä hän koskaan tehnyt kotitehtäviään. Opettajan
mukaan oppilas oli sulkeutunut, sosiaalisesti sopeutumaton ja passiivinen. Kaikesta huolimatta hänen kotinsa oli hyvä ja huolehtivainen. Koulusta poissa ollessaan hän vietti
aikaansa kuljeskelemalla ja näpistelemällä. Kasvatusneuvolan lausunnon mukaan poika
oli ilmeisesti heikkolahjainen. Kasvatusneuvola suositteli hänen siirtämistään tarkkailuluokalle, mihin pojan äiti suostui.1052 Kasvatusneuvolan suhtautuminen oli erikoista, sillä
se kehotti siirtämään myös heikkolahjaisen käytöshäiriöisten luokkaan. Toisaalta jako
apu- ja tarkkailukouluun ei varmaankaan ollut helppoa.
1970-luvun alussa usea kansakoulun oppilas ei ollut koulun kurinpitokeinoin hallittavissa, joten heille esitettiin tarkkailuluokkasiirtoa tai psyykkistä hoitoa. Nämä oppilaat
tarvitsivat tarkkailuluokkaopetusta, koska heidän vanhempansa olivat kyvyttömiä järjestämään heille opetusta toisessa koulussa, jos heidät erotettaisiin. Oppilaat olivat suurimmaksi osaksi poikia, mutta joukossa oli myös muutamia tyttöjä. Yhteistä oppilaille oli,
että heillä oli paljon poissaoloja, he häiritsivät koulussa ollessaan oppitunteja ja käyttivät
törkeää kieltä. Yhteydenotot koteihin eivät parantaneet oppilaiden käyttäytymistä.1053
Taulukko 13. Oulun tarkkailuluokille 1960- ja 1970-luvuilla siirrettyjen oppilaiden
vaikeudet. 1054
Ongelma

1960-luku

1970-luku

Aggressiivinen

20 %

38 %

Heikkolahjainen

25 %

5%

Koulupinnareita

40 %

30 %

Oppimisvaikeuksia

45 %

40 %

Päihteet
Rikollisuus

1%

3%

42 %

15 %

Oulun tarkkailuluokille 1960–1970-luvuilla siirretyistä oppilaista 70 % oli levottomia.
1960-luvulla joka viides oppilas oli aggressiivinen, kun 1970-luvulla aggressiivisten
määrä melkein kaksinkertaistui. Todennäköisesti se johtui tarkkailukoulun valintaperusteista eli sopeutumattomat oppilaat pystyttiin entistä tarkemmin sijoittamaan sinne. Heikkolahjaisten määrä väheni huomattavasti, mikä oletettavasti johtui valintaperusteiden tarkentumisesta, mutta myös heikkolahjaisen ja pahantapaisen selkeämmästä diagnosoimisesta. Oppilaiden koulunkäynti muuttui säännöllisemmäksi. Ilmeisesti opettajien kokemus
ja ammattitaito vaikuttivat siihen. Oppimisvaikeudet vähenivät hieman, mutta siitä huoli1051.Oulun kk:n johtok. ptk. 7.1.1966 § 16. OKA.
1052.Muiden viranomaisten ja yksityisten lähettämät kirjeet 1967, 20.4.1967. OKA.
1053.Oulun kaupungin muiden viranomaisten ja opettajien kirjeet 1972, 17.12.1971. OKA.
1054.Larivaara-Mustaparta 1996, 44–46.

205
matta oppilaista melkein joka toisella esiintyi niitä. Päihteiden käyttö oli molempina vuosikymmeninä vähäistä, vaikka se hieman lisääntyikin. Rikollisuus väheni huomattavasti,
sillä 1960-luvulla oppilaista melkein puolet syyllistyi niihin, kun 1970-luvulla ainoastaan
joka kuudes oppilas. Oppilaiden perheiden sosiaaliluokissa ei tapahtunut oleellisia muutoksia, sillä suurin osa heistä oli edelleen alemmista sosiaaliryhmistä. Perheiden rakenteissa tapahtui pieniä muutoksia, sillä yksinhuoltajaäitien määrä kasvoi 25 %:sta 38 %:iin.
Yli puolet oppilaista tuli ehyestä perheestä.
Oulun kaupungin kansakoulun oppilaista 0,9 % oli tarkkailuluokilla 1960-luvun
lopussa. Oulun tarkkailuluokkien oppilasmäärä oli tuolloin korkeimpia maassamme.
Samoihin aikoihin Oulussa otettiin esille tarkkailuopetuksen opetuksen laajentaminen
myös ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Keskuskansakoulun opettajat tekivät asiasta aloitteen, sillä heidän koulussaan oli muutamia tämän ikäisiä vaikeasti hallittavia lapsia. Lisäksi todettiin, että suuressa oppilasryhmässä tällainen lapsi villiintyi entisestään ja
häiritsi toisten lasten koulunkäyntiä. Jos lapset saatiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa erityisopetukseen, jonka pienemmässä ryhmässä he pystyivät opiskelemaan
paremmin, ja he saattoivat päästä myöhemmässä vaiheessa jopa oppi- tai ammattikouluun. Lukuvuonna 1968–1969 tyttöjen tarkkailuluokka toimi Aleksanterintorin kansakoulussa, jossa oli luokilla VII–VIII 10 oppilasta. Kajaanintullin erityiskoulussa oli luokat
IV–VIII, joissa oli oppilaita 61. Heidän opetuksestaan vastasi 6 opettajaa. Eniten tulijoita
oli luokille VII–VIII. Suomen tarkkailuluokilla opetettiin vasta III luokalta alkaen, koska
oltiin sitä mieltä, että tätä nuorempia oppilaita opettajat pystyivät hallitsemaan suuressakin ryhmässä. Oulun kansakoulun johtokunta päätti olla tiedustelematta alkuopetusluokkien käytöshäiriöisten oppilaiden määrää.1055 Syksyllä 1973 alkuopetusluokkien tarkkailuluokkaopetus kuitenkin aloitettiin Aleksantentorin koulussa. Samaan aikaan tarkkailuluokan opettajien määrä kasvoi kahdella eli heitä oli yhteensä kymmenen.1056 Opettajien
määrä lisääntyi varsin nopeasti, jos vertaa tilannetta tarkkailuluokan aloittamisvuoteen
1962, jolloin opettajia oli kaksi. Tämän perusteella voidaan olettaa, että käytöshäiriöisten
lasten määrä lisääntyi.
Maamme tarkkailuluokan oppilaat suhtautuivat kielteisesti koulunkäyntiin heikon
motivaationsa vuoksi. Lisäksi heillä oli runsaasti luvattomia poissaoloja. Myös oppilaiden
vanhemmat suhtautuivat kielteisesti kouluun. He eivät olleet siitä kiinnostuneita eivätkä
valvoneet lastensa kotitehtävien tekemistä. Kotitehtävien laiminlyöminen aiheutti monta
riitatilannetta opettajan ja oppilaan välillä.1057 Arajärven (1970 ja 1971) mukaan erityisopetuksen tärkeimpänä tehtävänä pidettiin koulumotivaation nostattamista, joka saavutettiin silloin, kun oppilas sai kokea koulussa mukavia ja hauskoja asioita. Erityisopetukseen
siirretty lapsi oli tavalla tai toisella epäonnistunut, mikä aiheutti hänessä itseluottamuksen
puutetta ja masentuneisuutta. Erityisen tärkeää oli, että lapset saivat kokea onnistumisen
tunteita, sillä onnistumisen jälkeen uskallettiin yrittää myös epävarmoja asioita. Tämän
saavuttamiseksi aloitettiin helpoista tehtävistä, joista edettiin vaikeampiin. Jokaisen opettajan tuli olla kärsivällinen, sillä kärsivällisyys oli osoitus lapsen hyväksymisestä. Opettajan oli pystyttävä tiedostamaan, mistä lapsen erilaiset reaktiot johtuivat. Jokaisessa oppilaassa oli nähtävä myös hyviä ominaisuuksia. Näin oppilas voitiin hyväksyä, vaikka aina
1055.Oulun kk:n johtok. ptk. 8.5.1969 § 149. OKA.
1056.Makkonen 1974, 61–62.
1057.Kankkunen 1968, 18–20. Opettajain Lehti no 12.
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ei hyväksyttykään hänen tekojaan. Tällaista lähestymistapaa kutsuttiin lääketieteelliseksi
terapiaksi, jonka lähtökohtana oli yksilöllisyys. Lapsesta piti löytää hänen vahvimmat taipumuksensa ja siteensä arkipäivän elämään. Pienistäkin onnistumisista oli syytä riemuita.
Esimerkiksi lapsi, joka innostui maalaamaan tauluja, tiedosti tätä kautta oman asosiaalisuutensa ja siirtyi rikosten suunnittelusta maalaamiseen.1058

5.11 Pohjolan Poikakoti vuosina 1940–1974
Poikakodissa oli vuonna 1943 yhteensä 324 oppilasta. Näistä lapsista hieman yli 66 %
tuli rikkinäisistä perheistä. Vajaa viidennes oppilaista oli tyydyttävästi toimeen tulleista
perheistä ja ainoastaan 5,3 % pojista oli varakkaista kodeista. Poikakodissa oli
1950-luvulla noin 250 oppilasta määrän vaihdellessa vuosittain.1059 Oppilaspaikkojen
tarve Poikakodissa lisääntyi entisestään, mikä 1960-luvulla aiheutti sen, että oppilaiden
hoitoaikoja jouduttiin lyhentämään. Yhdeksi ongelmaksi hoitoaikojen lyhentämisessä
koettiin puutteet ammatillisten taitojen opettamisessa pojille, sillä aika ei riittänyt. Toisena merkittävänä ongelmana liian aikaisessa kotiuttamisessa oli se, että oppilas palasi
kotiinsa liian kypsymättömänä. 1960-luvun alussa poikakodissa oli 129 oppilasta, mutta
vuosikymmenen loppupuolella heitä oli enää 76. Vuoteen 1965 mennessä laitoksessa oli
50 vuoden aikana ollut yhteensä 1328 oppilasta.1060
Poikakodin johtaja Mauno Kytömäen mukaan poikakodin suuri oppilasmäärä johtui
siitä, että se oli ainoa kasvatuslaitos koko Pohjois-Suomessa. Kuitenkaan se ei keskittynyt
pelkästään pohjoisen lapsiin, vaan sinne otettiin poikia koko maasta. Suomen muiden valtiollisten poikakotien oppilasmäärä oli alle 50, joten Pohjolan Poikakoti oli Suomen suurin poikakoti. Vuonna 1960 Suomessa oli toistakymmentä poikakotia, tyttöjen vastaavia
laitoksia oli neljä. Pohjolan Poikakotiin oppilaat tulivat keskimäärin 13–16-vuotiaina,
mutta joukossa oli myös tätä nuorempia ja vanhempia lapsia. Oppilaat olivat laitoksessa
keskimäärin 2,5–3 vuotta. Joukossa oli poikia, jotka olivat poikakodissa vain muutaman
kuukauden, kun osa vietti siellä jopa koko nuoruusiän. Laitoksessa oloaika riippui pojan
ongelmista ja kotioloista.1061 Oppilaiden hoitoajan lyhentämisen lisäksi poikakotiin oli
entistä vaikeampaa saada pysyvää henkilökuntaa.1062 Ilmeisesti työntekijöiden väliaikaisuus johtui työn vaativuudesta.
Pohjolan Poikakoti oli vielä 1970-luvun alussa oppilaspaikkaluvultaan maamme suurin. Oppilaat sijoitettiin kolmeen kotikuntaan, niin että jokaisessa poikakotiyksikössä oli
20–40 oppilasta. Henkilökuntaa oli varojen puutteen vuoksi vähän, sillä yhdessä kotikunnassa työskenteli kaksi hoitajaa, yövartija ja miespuolinen katsastaja. Hänen tehtävänään
oli huolehtia oppilaiden jokapäiväisistä asioista ja valvonnasta. Edellisten lisäksi poikien
kasvatuksesta ja opetuksesta vastasivat ylihoitaja, opettaja sekä työnopetusosastojen katsastajat ja ylikatsastajat. Henkilökunnan vajeen takia asuntoloissa esiintyi levottomuutta.
Suuressa ryhmässä tyhmyys tiivistyi ja varsinkin pienimmät ja heikoimmat pojat joutuivat
1058.Arajärvi 1970, 9–12. Opettajain Lehti no 33, 1971 no 39.
1059.Nuorten Ystävien toimintakertomus 1950–1959. POKO.
1060.Nuorten Ystävien toimintakertomus 1960–1967. POKO.
1061.Kytömäki. Kaleva 26.11.1960.
1062.Juntunen 1988, 142.
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kiusaamisen kohteeksi. Ympärivuorokautisesta valvonnasta huolimatta kiusaamista esiintyi.1063

5.11.1 Kasvatus ja opetus
Oppilaista noin 60 % oli maaseudulta, joten oli ehdottoman tärkeää opettaa heille tuttuja
töitä, muun muassa maanviljelystä, karjanhoitoa ja puutarhanhoitoa. Lisäksi heillä oli
mahdollisuus osallistua metsätöihin. Kaupungista kotoisin oleville pojille opetettiin puolestaan sellaisia taitoja ja ammatteja, joita heidän oletettiin tarvitsevan elantonsa hankkimiseksi. Joutenoloon ja rikollisuuteen tottuneita nuoria oli vaikeaa, jopa toivotonta kasvattaa säännölliseen elämäntapaan ja työhön ilman asianmukaisia harjoittelumahdollisuuksia ja työkasvatusta. Jokaisella oppilaalla piti päivittäin olla mahdollisuus ulkotöihin. Maataloustyöskentely todettiin ainoaksi ja parhaaksi hoitokeinoksi.1064
1950-luvulla poikakodin kasvatuksen runkona oli työterapia, johon oleellisesti liittyi
ammattiopetus. Ensimmäisenä opetuksellisena tavoitteena oli oppivelvollisuuden suorittaminen, mutta harva suoritti sen poikakodissa. Suurimman osan kohdalla oli suotavaa, että
he saivat olla laitoksessa mahdollisimman lähelle 18 ikävuottansa, sillä tämä takasi heille
parhaimmat mahdollisuudet oppia säännölliseen elämänrytmiin. Ammattiopetuksessa
pojilla oli mahdollisuus saada opetusta metalli-, puu-, vaatturi-, jalkine-, rakennus- ja
talonmiestöissä. Poikakodin kaikki oppilaat eivät suinkaan suorittaneet edellä mainittuja
ammattiopintoja, vaan osa heistä ohjattiin maatalous- ja puutarhatöihin. Poikakodissa järjestettiin myös vapaa-ajan toimintaa: askartelua, voimistelua, urheilua ja partiotoimintaa.
Lisäksi oli torvisoittoa, laulua ja runon lausuntaa. Kodissa ei myöskään unohdettu henkistä puolta, sillä oppilaskunnat järjestivät vuorotellen illanviettoja ja osa pojista toimitti
Kotka-nimistä lehteä. Vapaa-ajan toiminta oli tärkeää, sillä ilman niitä ilkityöt olisivat
olleet yleisempiä.1065
Valtiollisten kasvatuslaitosten ohjesäännössä vuonna 1960 mainittiin, että oppilailla oli
oltava mahdollisuus oppivelvollisuuden suorittamisen lisäksi osallistua ammattikasvatukseen tai muuhun koulutukseen. Oppilailla tuli olla päiväjärjestys, jossa opetus, työ,
vapaa-aika ja lepo olivat sopusoinnussa keskenään. Päiväjärjestyksessä mainittiin myös
yölevon määrä, jonka tuli olla vähintään 8–11 tuntia. Oppilaan kouluaika ja työtehtävät
saivat viedä päivästä 6–8 tuntia, eikä lain määräämää työaikaa saanut ylittää.1066 Poikakodin johtaja Kytömäki totesi loppuvuodesta 1960, että Muhoksella toimittiin vapaan elämän pohjalta, jossa sotilaallinen kuri oli vieras käsite. Oppilaita pyrittiin kasvattamaan
vapauden-, oikeuden- ja ihmisarvokkuuden tuntoon. Pohjolan Poikakodin tavoitteena oli
toimia tavallisen koulusisäoppilaitoksen tavoin.1067 Poikakodin toiminta jatkui
1960-luvulla aikalailla aikaisempien vuosien tavoin. Aina silloin tällöin kokeiltiin uusia
ajatuksia, jollainen oli esimerkiksi ”poikien kaupungin” toteuttaminen. Siihen liittyi itse1063.Vainionkangas 1995, 123–124.
1064.Nuorten Ystävät, saapuneita kirjeitä v. 1920–1961, sosiaaliministeriön määräys 10.10.1940.
POKO.
1065.Nuorten Ystävät, saapuneita kirjeitä v. 1920–1961, poikakodin johtaja 4.2.1955. POKO.
1066.Valtion koulukotien ohjesääntö 1960 § 31. Kylliälä, Limingan koulutuskeskus.
1067.Kytömäki. Kaleva 26.11.1960.
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hallinto, johon oleellisena osana kuului kurinpito. Malli tähän saatiin amerikkalaiselta isä
Flanaganilta. Kokeilu lopetettiin, koska isommat pojat käyttivät valtaansa väärin pienimpiään kohtaan eli syyllistyivät pennalismiin.1068
Valtiollisten laitosten ohjesäännössä vuodelta 1960 järjestystä tuli ylläpitää vetoamalla
oppilaiden oikeudentajuun ystävällisellä muistutuksella tai varoituksella. Jos oppilas rikkoi talon järjestyssääntöjä, oli toimenpiteisiin ryhdyttäessä vältettävä väkivaltaa. Oppilaan
ojentamiseksi oli laitoksen käytettävissä useita rangaistuksia. Oppilaalle myönnettyjä
etuja, oikeuksia tai vapauksia voitiin vähentää tai poistaa. Ruoan määrää tai sisältöä sai
muuttaa enintään 3 päiväksi. Oppilaalle voitiin määrätä eristys- tai vitsarangaistus. Alle
14-vuotiaan eristäminen sai kestää enintään 2 vuorokautta ja vanhemman oppilaan enintään 4 vuorokautta. Oppilas sai eristää joko hänen omaan huoneeseensa tai tätä tarkoitusta
varten varattuun lämmitettyyn ja valaistuun huoneeseen. Eristämisen aikana oppilaalla oli
oikeus lukea, kirjoittaa tai tehdä jotain muuta näissä tiloissa mahdollista toimintaa. Laitoksen kurinpidosta ja järjestyksestä päätti johtaja, jonka piti kuitenkin neuvotella eristämisestä ja vitsarangaistuksesta jonkin kasvatuksesta vastanneen henkilön kanssa. Muita
kurinpitokeinoja saivat käyttää muutkin laitoksen kasvatushenkilöt, jos heillä oli siihen
johtajan lupa. Koulukoteja velvoitettiin vielä pitämään kurinpitokirjaa, johon tuli tehdä
merkinnät eristämisestä ja vitsarangaistuksesta sosiaaliministeriön ohjeiden mukaisesti.1069 Vuonna 1965 kirjoitettiin runsaasti koulukotien ruumiillisesta kurituksesta. Hieman aikaisemmin kiellettiin valtion koulukodeilta oppilaiden hiusten leikkaaminen rangaistuskeinona. Samoin kävi myös ruumiillisen kurituksen, joka kiellettiin vuonna
1965.1070
Pohjolan Poikakodin johtajaksi valittiin Seppo Saloranta vuonna 1969. Häntä pidettiin
kriittisenä miehenä, ja johtajaksi tullessaan hän olikin muutosten kannalla. Hänen mielestään henkilökunnan ja oppilaiden välillä oli vastakkainasettelua, henkilöstön koulutus oli
puutteellista, kasvatus oli liian yksioikoista ja oppilaat käyttivät liiaksi omia kasvatusotteitaan. Saloranta lähestyi oppilaita täysin aikaisemmasta poikkeavalla tavalla, sillä häntä
pidettiin oppilaiden kaverina. Hänen kasvatusajatuksensa perustuivat molemminpuoliseen
luottamukseen, jota hän kehitti muun muassa ottamalla suoraan kontaktia oppilaisiin.
Resurssien puutteen vuoksi psykologin ja psykiatrian palveluja hankittiin konsultaatioperiaatteella. Johtaja esitti vuonna 1970 räätälin toimen muuttamista psykologin toimeksi, ja
näin Pohjolan Poikakoti sai ensimmäisen psykologinsa Alpo Tawastin. Samana vuonna
lakkautettiin suutarin toimi ja sen tilalle perustettiin sosiaalihuoltajan toimi, johon valittiin
Aira Saloranta.1071
Poikakodissa toimi yksityinen kansakoulu, jonka opetussuunnitelma laadittiin tarkkailukoulujen opetussuunnitelman mukaisesti. Oppilaat opiskelivat erityisopetuksessa, joten
kansakoulunopettajien toimet muutettiin erityisopettajien toimiksi. Tämän muutoksen
myötä joutuivat opetuksesta vastanneet opettajat hankkimaan itselleen erityisopettajan
pätevyyden. 1970-luvun alussa lähikasvattajahenkilöstölle järjestettiin täydennyskoulutusta, johon suurin osa myös Pohjolan Poikakodin hoitajista ja katsastajista osallistui. He
suorittivat lähikasvattajakurssin. Henkilöstön pätevyys alkoi olla sillä tasolla, että voitiin
puhua kasvatus- ja hoitokulttuurin muutoksesta.1072 Oletettavasti koulutuksen tehos1068.Vainionkangas 1995, 100, Juntunen 1988, 142.
1069.Valtion koulukotien ohjesääntö 1960 § 39–44. Kylliälä, Limingan koulutuskeskus.
1070.Juntunen 1988, 195.
1071.Vainionkangas 1995, 107–109.
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taminen ja uusien toimien perustaminen vaikutti positiivisesti henkilökunnan pysyvyyteen.
Opiskelu tehostui huomattavasti, kun vuonna 1969 poikakodissa aloitettiin viikoittaiset
kasvatusneuvottelut ja kerran kuussa pidettiin poikakodin oma ohjaus- ja jatkokoulutustilaisuus. Samoihin aikoihin tutkittiin mahdollisuutta perustaa vastaanotto-osasto, joka
aloittikin 1.1.1970. Vastaanotto-osaston johtajana oli psykologi, ja lisäksi siinä työskentelivät ylihoitaja, hoitaja, apulaishoitaja ja iltaohjaaja. Heidän tehtävänään oli tehdä tutkimuksia ja antaa lausuntoja oppilaiden kasvatuksesta ja hoidosta. Tällä pyrittiin selvittämään hoidontarve ja oppilaan sijoituspaikka. Poikakotiin toimitettujen poikien tilanne selvitettiin älykkyystestien, persoonallisuustestien, neuroottisuus- ja ahdistuneisuusmittarien ja perhesuhdetestien avulla. Poikakoti alkoi käyttää myös talon ulkopuolisten asiantuntijoiden apua. Ulkopuoliseen apuun kuului muun muassa ammatinvalinnanohjausta,
oikeusasioiden hoitoa, seurakuntien järjestämää toimintaa, sairaala- ja lääkäripalveluja
sekä lasten psykiatrian ja Oulun keskusmielisairaalan palveluja.1073
Poikakodin oppivelvollisuuskoulu jakaantui vuonna 1970 kansa- ja kansalaiskouluun.
Oppilaat suorittivat opintojaan kiinteässä luokkajaossa, josta huolimatta heidät jaettiin
kahteen tasoryhmään. Ryhmät suorittivat yhden viikon teoreettisia oppiaineita ja pakersivat seuraavan viikon käytännön asioiden parissa. Myös oppitunneilla oppilaita jaettiin
oppimistason ja kiinnostuksen perusteella erilaisiin työskentelyryhmiin. Tavoitteena oli
opettaa pojat työskentelemään sekä itsenäisesti että ryhmässä. Heikkotasoisille oppilaille
järjestettiin myös tukiopetusta kerran viikossa muutama tunti kerrallaan. Viikoittain opettajat keskustelivat yhdessä psykologin ja johtajan kanssa kasvatukseen ja opetukseen liittyvistä asioista. Oppilaille pyrittiin järjestämään entistä enemmän vapaa-aikaa, joten läksyjen teolle opettajien valvonnassa varattiin työjärjestykseen oma aika. Oppilaat saivat
itse valita vapaa-aikaryhmänsä. Poikakodissa toimi esimerkiksi askartelu-, ratsastaja- ja
autoilijaryhmiä. Niiden lisäksi oppilaat tekivät erilaisia tutustumiskäyntejä. Tavoitteena
oli suunnata toimintaa myös laitoksen ulkopuolelle, sillä yhteyksiä paikkakunnan muihin
nuoriin yritettiin parantaa käymällä Muhoksen uimahallissa, järjestämällä konsertteja ja
avoimien ovien iltoja.1074 Monipuolisella toiminnalla haluttiin varmaan myös estää poikien laitostuminen.
Aikaisempina vuosikymmeninä Poikakodissa toteutettiin kustodiaalista eli laitostyyppistä kasvatusta, joka tuli kuitenkin tiensä päähän. Sen periaatteet olivat patriarkaalisia:
kasvatuksessa ja hoidossa vaalittiin perinteitä ja painotettiin tottelevaisuutta. Huomattava
ongelma laitoksessa oli terapiahenkilöstön puuttuminen. Kasvatuksen painopiste oli rangaistuksissa, mikä aiheutti sen, että henkilökunnan ja oppilaiden välit olivat etäiset. Tämä
ei ollut mitenkään poikkeuksellista, vaan poikakodissa toteutettiin perinteisen yhteiskunnan ajatuksia. 1960-luvulla näkemykset alkoivat muuttua, sillä yhteiskunta liberalisoitui
ja demokratisoitui. Myös poikakodissa alkoi 1970-luvun alussa muutosten aika. Keskustelua käytiin suurten laitosten pienentämisestä sekä kasvattamisen muuttamisesta kasvamiseksi eli itsenäisyyden lisäämisestä.1075

1072.Vainionkangas 1995, 107–109.
1073.Ibid
1074.Vainionkangas 1995, 114–115, Juntunen 1988, 205–206.
1075.Vainionkangas 1995, 123.
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5.11.2 Poikakotiin sijoitetut oululaiset lapset
Seuraavassa kuvaan Pohjolan Poikakotiin vuosina 1940–1974 sijoitettuja oululaisia oppilaita. Heitä oli kaikkiaan 140. Käsittelen oppilaiden perhetilannetta eli sitä, millaisia mahdollisia vaikeuksia niissä esiintyi. Seuraavaksi kuvaan oppilailla kodin ja koulun ulkopuolella esiintyneitä vaikeuksia. Tämän jälkeen selvitän oppilaiden menestymistä kansakoulussa. Lopuksi kerron oppilaiden poikakotiajasta ja senjälkeisestä elämästä. Ongelmien ja vaikeuksien kuvausten lisäksi pyrin selvittämään häiriökäyttäytymiseen johtaneet
syyt. Sen jälkeen kuvaan muutamien oppilaiden elämänvaiheet niin pitkälle kuin se on
mahdollista.

5.11.2.1 Perhetilanne
Poikakotiin vuosina 1940–1974 toimitettiin kaikkiaan 140 oululaista poikaa. Ainoastaan
kahdeksan oppilaan perheestä ei mainita mitään.
Taulukko 14. Poikakotiin vuosina 1940–1974 sijoitettujen oululaispoikien kotitilanne.1076
Perhetausta
Äiti yksinhuoltaja

Oppilaita
59

Isä yksinhuoltaja

10

Molemmat vanhemmat

59

Molemmat kuolleet

4

Ei mainintaa

8

Yhteensä

140

Taulukosta näkyy, että yksinhuoltajavanhempia oli melkein puolet kaikista vanhemmista. Yksinhuoltajaäiti oli huomattavasti yleisempi kuin yksinhuoltajaisä. Tulos ei ole
mitenkään yllättävä, koska nainen synnyttää ja yleensä oikeus määrää äidin lapsen huoltajaksi. Hieman alle puolet äideistä jäi yksinhuoltajaksi avioerossa ja noin neljäsosa menetti
puolisonsa. Yksinhuoltajaisistä ainoastaan kolme sai tai halusi huoltajuuden avioerossa ja
seitsemän miestä jäi leskeksi. Edellisen perusteella voidaan todeta, että suurimmaksi
osaksi äidistä tuli yksinhuoltaja avioerossa. Perheistä vähintään kolmasosa päätyi avio- tai
asumuseroon. Eroon johtaneista syistä yleisin oli alkoholi, kahdessa kolmasosassa tapauksista. Yksittäisiä avioeron syitä olivat muun muassa äidin mielisairaus, isän sairaus,
isän äkkipikaisuus, perheen heikko talous ja isän lähteminen pois kotoa. Ensio Mustosen
tutkimuksessa (1950) Pernasaaren koulukotiin 1948 sijoitetuista oppilaista 63,7 % oli särkyneestä kodista. Joukko on suuri, sillä siihen kuuluvat avioerot, toisen vanhemman tai
molempien kuolema ja avioliiton ulkopuoliset syntymät.1077 Lauri Helimäen ja Mirjami
Pelkosen tutkimuksessa (1970) Kotiniemen koulukodin oppilaista 75 % tuli 1950-luvulla
1076.Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 511–1125. OMA, 1126–1720.
POKO.
1077.Mustonen 1950, 347. Huoltaja no 38.
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ehjästä perheestä, kun 1960-luvulla vastaava luku oli 82 %. Avio- tai asumuseroon johtaneita tapauksia oli molempina vuosikymmeninä noin 11 %.1078 Mustosen tulokset ovat
vertailukelpoisia tutkimukseni tuloksen kanssa, mutta Helimäen ja Pelkosen tulokset
poikkeavat omistani huomattavasti. Tutkimusten välinen eroavaisuus saattaa johtua siitä,
että Helimäen ja Pelkosen tutkimuksessa käsiteltiin ainoastaan eroon johtaneet tapaukset.
Tutkimukseni tuloskin muuttuu merkittävästi edellisellä laskentatavalla, sillä eroon johtaneita tapauksia oli noin 20%.
Pojista ainakin 42 % tuli ehjästä perheestä. Tällä perusteella voisi olettaa, että lapsen
kotiasiat olivat kunnossa, koska hänellä oli molemmat vanhemmat. Näin ei kuitenkaan
ollut, sillä lähdeaineiston perusteella ainoastaan neljän lapsen kotiasiat olivat lasta ajatellen hyvin. Ongelmista nousi ylitse muiden isän alkoholismi, sillä hieman yli 40 % isistä
nautti runsaasti alkoholia. Yhdessä tapauksessa molemmat vanhemmat joivat. Kaikki
heistä eivät suinkaan olleet alkoholisoituneet, sillä monet heistä kävivät töissä ja pyrkivät
huolehtimaan perheestään ainakin taloudellisesti. Eräässä tapauksessa isä joi jonkin verran, mutta huolehti perheestään. Perheen taloudellinen tilanne oli huono, ja kasvatus oli
ristiriitaista, koska isän ja lasten välit olivat huonot. Isän alkoholinkäyttö aiheutti sen, että
poika vietti öitään muualla ja käytti itsekin alkoholia.1079 Helimäen ja Pelkosen tutkimuksessa (1970) 1950-luvulla mukana olleiden lasten isistä 8 % oli alkoholisteja, kun
1960-luvulla heitä oli jo 26 %. Alkoholiongelmaisten määrä nousee, kun lasketaan yhteen
alkoholistit ja paljon alkoholia nauttineet. Tällaisia isiä oli 1950-luvulla 40,9 % ja
1960-luvulla 60,2 %.1080 Urho Rauhalan tutkimuksessa (1972) selvitettiin koulukotipoikien ja nuorisooankien myöhempiä elämänvaiheita. Rauhalan tutkimuksessa melkein
puolet isistä käytti alkoholia niin runsaasti, että se haittasi perhe-elämää.1081 Mustosen
tutkimuksessa (1950) oppilaiden isistä 35,2 % käytti runsaasti alkoholia.1082 Luvut antavat viitteitä siitä, että hyvin monessa perheessä alkoholi oli osa arkipäivää.
Ehjässä perheessä seuraavaksi yleisin yksittäinen syy oli isän ankara tai välinpitämätön
kasvatus, sillä tällaisia isiä oli noin 22 %. Ankara kasvattaminen oli ruumiillista kurittamista. Monessa tapauksessa isän väkivaltaisen käyttäytymisen kohteeksi joutui koko
perhe. Välinpitämättömästi lapsiinsa suhtautunut isä oli lapsilleen etäinen, ja osalle heistä
lapsi oli ei-toivottu. Lastensuojeluosaston mukaan eräällä pojalla esiintyi isän ankaran ja
kylmän kohtelun vuoksi käytöshäiriöitä. Muutamissa tapauksissa vaimo ja myös lapset
joutuivat fyysisen väkivallan kohteeksi. Tämä aiheutti lapsissa muun muassa yökastelua.
Monissa tapauksissa vanhempien keskinäiset välit olivat riitaisat ja kireät. Erimielisyyksiä
aiheutti myös vanhempien keskinäiset kasvatuserimielisyydet toisen vanhemmista kieltäessä ja toisen salliessa. Erään oppilaan isä ei luottanut poikansa onnistumiseen, ja hänen
mielestään poika sai liikaa periksi äidiltään. Äiti yritti lahjomalla pitää poikansa järjestyksessä.1083 Ehjässä perheessä muita yksittäisiä syitä olivat muun muassa vanhempien työssäkäynti, isän vankilatuomiot ja äidin runsaat poissaolot kotoa. Isän vankilatuomio heijas1078.Helimäki-Pelkonen 1970, 91–92.
1079.Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 511–1125. OMA, 1126–1720.
POKO. Kitinojan tutkimuksessa (1999) miehistä 40 % ja naisista 17.7 % käyttivät runsaasti
päihteitä. Kitinoja 1999, 153–154.
1080.Helimäki-Pelkonen 1970, 91.
1081.Rauhala 1972, 53.
1082.Mustonen 1950, 347. Huoltaja no 38.
1083.Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 511–1125. OMA, 1126–1720.
POKO. Erityisesti nrot 1124 ja 1493.
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tui välittömästi koko perheeseen, sillä perheen taloudellinen tilanne ja lasten valvonta
huononivat. Ainoastaan yhdessä tapauksessa perheen pääasiallisena vaikeutena oli varattomuus. Osalla poikakotiin toimitetuista pojista epäsosiaalisuuden syynä oli vanhempien
työssäkäynti. Lapsi joutui varttumaan ilman riittävää huoltoa ja kasvatusta. Monessa tapauksessa isä vielä työskenteli toisella paikkakunnalla.1084
Oppilaat tulivat suurista perheistä, sillä ainoastaan viidessä tapauksessa lapsi oli perheensä ainoa lapsi. Yleisin perhekoko oli kolmesta kuuteen lasta, sillä 67 % pojista oli
tämänkokoisista perheistä. Joukossa oli muutamia perheitä, joissa oli vähintään kymmenen lasta. Oppilaiden isistä suurin osa kuului työväestöön.1085 Mustosen tutkimuksessa
(1950) koulukodin oppilaiden vanhemmista noin 81 % edusti työväestöä, 16 % heistä oli
maanviljelijöitä ja ainoastaan muutama virkamiehiä. Perheistä 82 % oli köyhiä ja ainoastaan 12 %:lla toimeentulo oli hyvä.1086
Suurin osa poikakotiin toimitetuista asui ahtaasti eli yksi tai kaksi huonetta käsittäneissä asunnoissa. Yksiössä asui aina vähintään kolme henkilöä, ja suurin perhekoko oli 9
ihmistä. Kaksiossa asui aina vähintään viisi henkilöä, ja enimmillään 11. Suurimmat asunnot olivat 6h+k ja 8h+k, mutta ei niissäkään asuttu väljästi, sillä pienemmässä asunnossa
asui 12 ihmistä ja suuremmassa asunnossa oman perheen 8 ihmisen lisäksi kahdet alivuokralaiset. Muutaman perheen kohdalla oli maininta huonoista ja ala-arvoisista
asunto-oloista, kaupunginvuokra-asunnosta tai muista epäedullisista olosuhteista.1087
Kailan (1946) mukaan ahtaat ja huonot asunnot edesauttavat rikollisuuteen sortumista,
varsinkin jos perheen taloudellinen tilanne on heikko. Pienet tilat lisäävät perheenjäsenten
keskinäisiä riitoja. Tällainen koti ei tarjoa ollenkaan viihtyisyyttä, joten monet nuoret
viihtyvät kaupungilla.1088 Harvalla poikakotiin sijoitetulla oli oma huone, jossa olisi saanut olla rauhassa omien ajatustensa kanssa. Tosin tuohon aikaan oma huone oli yleensä
lapsilla harvinainen. Moni koti oli epäsiisti, mikä ei ollut ihme, jos yhdessä huoneessa
asui yli kymmenen ihmistä. Tämä ei kuitenkaan selitä siivottomuutta, vaan se kertoo
jotain perheen tilanteesta.
Poikakotiin toimitettujen oululaisten lasten kaupungin sisäisestä asumisesta voidaan
tehdä jonkinlaisia johtopäätöksiä. Asunto-oloilla voi olla rikollisuutta edistävä vaikutus,
kuten jopa eri kaupunginosassa asumisella. Väestön runsas vaihtuminen edistää rikollisuutta, koska mikään ei ole pysyvää, joten myöskään sosiaaliset säännöt ja normit eivät
ehdi muodostua pysyviksi.1089 Sodan jälkeen Oulussa rakennettiin omakotitaloja muun
muassa Karjasillalle ja Toppilaan. Oulu oli vielä 1940-luvun lopussa puutalokaupunki,
mutta 1950-luvulla tämä puutaloidylli alkoi kadota, kun keskustaan rakennettiin useita
kymmeniä kerrostaloja. Suurin osa 1960-luvulla rakennetuista asunnoista sijaitsi kerrostaloissa. Rakennuselementtien yleistyminen mahdollisti kokonaisten asuntoalueiden raken1084.Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 1126–1720. POKO. Erityisesti nrot
1190, 1230, 1384 , 1402 ja 1712.
1085.Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 511–1125. OMA, 1126–1720.
POKO. Kitinojan tutkimuksessa (1999) Pohjolakodista 1980-luvulla kotiutettujen oppilaiden
isistä yli 40 % kuului alempaan sosiaaliryhmään. Kitinoja 1999, 145.
1086.Mustonen 1950, 345. Huoltaja no 38.
1087.Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 511–1125. OMA. Erityisesti oppilasnumero 1124.
1088.Kaila 1946, 52–53.
1089.Iivari 1996, 25. Sarasonin ja Doriksen (1979) mukaan poikkeavuuden piirteet eivät esiinny
luonnostaan lapsessa, vaan ne johtuvat lapsen vuorovaikutuksesta ja yhteiskunnallisista tekijöistä. Sarason&Doris 1979, 159.
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tamisen, joista esimerkkinä mainittakoon Kaukovainio, Nokela, Välivainio ja Puolivälinkangas.1090
Tutkimukseni oppilaista melkein 39 % asui Oulun kaupungin keskustassa tai aivan sen
lähettyvillä. Keskustaseutu käsittää ydinkeskustan lisäksi Raksilan, Heinäpään ja Karjasillan kaupunginosat. Oulun kaupungin paheet ja houkutukset olivat oppilaiden lähettyvillä,
samoin kuin runsaasti erilaisia jengejä muun muassa Heinäpään tinnerijengi. Oppilaista
8 % tuli Tuirasta, josta pääsi nopeasti, vaikka kävelemällä ydinkeskustaan. Lisäksi Tuira
oli nopeasti kasvava kaupunginosa, joten sieltä löytyi kavereita sekä hyvään että pahaan.
Oletettavasti kavereiden merkitys rikkeiden teossa oli merkittävä, koska monen poikakotilapsen koti oli samalla tiellä tai kadulla. Loput oppilaat tulivat aika tasaisesti eri puolilta
Oulua: Hietasaaresta, Nokelasta, Hintasta, Höyhtyältä, Puolivälinkankaalta, Kastellista,
Välivainiolta, Toppilasta, Pateniemestä, Koskelasta, Kaukovainiolta ja Rajakylästä.
Monet näistä alueista olivat suurimmaksi osaksi omakotitaloaluetta. Joukossa on kuitenkin alueita, esimerkiksi Puolivälinkangas joille rakennettiin 1960-luvun loppupuolella
runsaasti kaupungin vuokra-asuntoja.1091 Oululaiset poikakotilaiset tulivat suurimmaksi
osaksi samoista kaupunginosista. Oletettavasti nopea väestönkasvu lisäsi levottomuutta ja
rikollisuutta. Helimäen ja Pelkosen tutkimuksessa 1950-luvulla sijoitetuista oppilaista
66% oli kaupungista, kun 1960-luvulla kaupungista oli 62 %.1092 Olavi Hietalan ja Niilo
Mäen tutkimuksessa (1968) Koskelankylän poikakodista vuosina 1950–1960 päässeet
oppilaat olivat suurimmaksi osaksi tietystä kaupunginosasta. Niiden huonot asunto-olot ja
vapaa-ajanviettomahdollisuuksien puute synnyttivät ongelmia. Lisäksi alueella asui runsaasti alempien yhteiskuntaluokkien perheitä.1093 Ei ole mitenkään yllätys, että edellä
mainittujen tutkimusten oppilaista suurin osa oli kaupungeista. Maaseudulla ei ollut
samanlaisia houkutuksia.
Rauhalan (1972) mukaan monet koulukotipojat olivat ympäristöstä, jossa oli runsaasti
rikollisia perinteitä. Poikien tekemät rikkomukset eivät olleet epätavallisia heidän elinympäristössään. Saman perheen lasten häiriöiden voidaan olettaa johtuvan sosiaalisista tekijöistä. Kotiolosuhteet eivät kuitenkaan selitä kaikkea, sillä kaikki perheen lapset eivät
oirehti. Rauhalan mielestä häiriöiden selvittämiseksi on selvitettävä vanhempien väliset
suhteet. Hänen tutkimuksessaan isän ja äidin välit saattoivat olla riitaisat. Joissakin tapauksisssa isä viihtyi kotiaan paremmin muualla tai vanhemmat olivat välinpitämättömiä
lastensa tekemisten suhteen.1094

1090.Manninen 1995, 45–47, 66–70.
1091.Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista
1126-1720.POKO. Erityisesti nrot 1025, 1136, 1618, 1663.
1092.Helimäki-Pelkonen 1970, 91.
1093.Hietala-Mäki 1968, 37.
1094.Rauhala 1972, 54, 58, 60, 111–112.
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5.11.2.2 Kodin ja koulun ulkopuoliset vaikeudet
Oppilaista 14:n kohdalla ei ollut minkäänlaista mainintaa kodin ja koulun ulkopuolisista
vaikeuksista. Loppujen osalla oli maininta näistä vaikeuksista, joista ylitse muiden nousi
varastaminen tai näpistäminen, sillä peräti 86 % oppilaista syyllistyi ainakin toiseen näistä.1095 Aino Kalisen (1950) mukaan näpistely oli oire jostakin vakavammasta ongelmasta, sillä se luokiteltiin yhdeksi merkiksi sopeutumisvaikeuksista. Monesti lapset näpistelivät eli ottivat kotoaan luvatta rahaa tai makeisia, mutta tällaista käyttäytymistä pidettiin
normaalina ohimenevänä ilmiönä. Tilanne oli huolestuttava silloin, kun näpistelystä tuli
tapa. Syiden selvittämisessä oli kiinnitettävä huomio lapsen sukuun, kasvuympäristöön ja
lapseen itseensä. Tutkimuksissa todettiin, että vanhemmiltaan näpistäneiden lasten lähisuvussa oli henkisiä oireita, kuten mielisairaus. Rikollisuus sellaisenaan ei ollut perinnöllistä. Kodin taloudelliset vaikeudet tai huonot asunto-olosuhteet saattoivat aiheuttaa näpistelyä. Toisaalta varakkaassakin kodissa saatettiin säästää niin, että lapsi ei saanut riittävästi
monipuolista ruokaa. Varattomuudesta johtunut huonommuudentunne aiheutti näpistelyä; sillä tavoin pystyttiin näyttämään toisille lapsille, että minullakin on jotain.1096 Mustosen (1950) tutkimuksen oppilaista 84,9 % varasti tai näpisteli.1097 Helimäen ja Pelkosen tutkimuksessa (1970) oppilaista 87,5 % syyllistyi 1950-luvulla varastamiseen ja
1960-luvulla jo 93 %. Heidän mukaansa vähäisempi varastelu liittyi huonoon taloudelliseen asemaan, mutta runsailla varkauksilla ei ollut talouden kanssa mitään tekemistä.
Vanhempien sosioekonomisella taustalla ei ole suurtakaan merkitystä varastamisessa.
Oleellisin ero on siinä, että alimpien sosiaaliryhmien lapset joutuvat useammin vastaamaan teoistaan.1098 Edellisten tutkimusten perusteella voidaan todeta, että omaisuusrikoksiin syyllistyminen oli yleistä.
Kalisen (1950) mukaan pelkästään varattomuus ja huonot asunto-olot eivät yksistään
olleet vahingollisia. Jos lapsi ei ensimmäisten kolmen ikävuoden aikana saanut riittävästi
vanhempiensa huomiota osakseen, oli seurauksena turvattomuuden ja epävarmuuden
tunne, joka saattoi johtaa näpistelyyn. Vanhempien tai toisen vanhemman kuolema sekä
avioero vaikuttivat myös lapsen tunne-elämään. Lapsi saattoi joutua sukulaistensa, vieraiden tai lastenkodin hoitoon. Uudessa perheessä lapsella saattoi esiintyä sisarkateutta, jolloin hän haki huomiota näpistelemällä. Aviottomissa lapsissa oli paljon näpistelijöitä, sillä
he tunsivat huonommuutta ilman molempia vanhempia. Huonommuudentunnetta saatettiin paikata näpistelemällä. Vanhempien työssä käymisen vuoksi lapsille ei jäänyt riittävästi aikaa, mikä saattoi johtaa myös näpistelyyn. Myös liian ankara kasvatus saattoi aiheuttaa lapsessa alemmuudentunteen. Vanhempiensa läsnäollessa lapsi käyttäytyi asiallisesti, mutta heidän poissaollessaan hänen sisäinen jännitystilansa saattoi purkautua jopa
näpistelynä. Olosuhteet eivät suinkaan tehneet kaikista lapsista näpistelijöitä eikä rikollisia. Tämän takia oli tutkittava, oliko lapsella mahdollisesti joitakin poikkeavia fyysisiä tai
psyykkisiä ominaisuuksia. Hän saattoi pienenä sairastaa esimerkiksi riisitaudin tai elää
aliravitsemustilassa. Synnynnäiset sairaudet esimerkiksi huono näkö, kuulo tai puheviat
saattoivat aiheuttaa lapsessa alemmuudentunteen. Älyllisesti heikkolahjainen lapsi syyl1095.Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 511–1125. OMA, 1126–1720.
POKO.
1096.Kalinen 1950, 193–195. Kasvatus ja Koulu no 5.
1097.Mustonen 1950, 348. Huoltaja no 38.
1098.Helimäki-Pelkonen 1970, 93.
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listyi muita helpommin näpistelyyn, koska hän toimi sattumanvaraisten virikkeiden johdattamana ja oli yleensäkin helposti johdateltavissa.1099
Poikakodin poikien huonoon käytökseen vaikutti myös vanhempien ylihuolehtiminen
ja sinisilmäisyys. Erään pojan äiti kirjoitti 1940-luvun alussa poikakodin johtajalle seuraavanlaisen kirjeen:
”Poika oli jo pienenä sellainen, että jos mieli haavoittui, niin hän tukehtui ja
menehtyi aivan tiedottomaksi. Lääkäri totesi, että sille ei voi mitään, vaan koettakaa olla varovainen, ettei mieli pahoitu, kyllä se suuremmaksi tultua jää pois. Sitä
pelätessä koitin lapsen mielet noutaa ja antaa periksi, ettei vaan mieli pahoittuisi.
Kyllä se sitten suuremmaksi tultua jäikin pois, mutta hänestä on kehittynyt niin
itsekäs ja tottelematon, että tietysti nytkin pitäisi kaikki mennä hänen mielensä
mukaisesti, joka on aivan mahdoton. Vaikka kuinka minä hyvin sanon tai pahasti,
niin ei sanat auta ja kurittamaan minusta ei ole. Poika oli 2-vuotias, kun isä joutui
mielisairaalaan ja minun piti lähteä ansiotyöhön. Nyt hän ollut kolmisen viikkoa
poissa koulusta. Hän sanoi, että ei lähde kouluun eikä kasvatuslaitokseen, mutta
jonnekin poikaleirille kyllä, jossa on työtä. Ja siinä mielessä olemme, että poika
tulee sinne poikakotiin työpalvelukseen. Mutta jos hän saa tietää, että se on kasvatuslaitos, niin kyllä karkaa, sellaiset uhkaukset on. Siinä mielessä kirjoitin, että
Herra johtaja paremmin ymmärtäisi poikaa, kun hän on vähän erikoisluontoinen ja
vaikeasti kasvatettava”.1100
Lääkärin äidille antama kasvatusohje oli varsin mielenkiintoinen ja kuvaa hyvin senaikaisia lääketieteellisiä valmiuksia. Tässäkin tapauksessa äiti teki parhaansa ja vieläpä lääkärin ohjeiden mukaisesti.
Poikakotilaisten varastamiset muuttuivat 1960-luvulla vakavammiksi, sillä monet
niistä kohdistuivat autoihin, moottoripyöriin ja mopoihin. Lisäksi alettiin käyttää tinneriä
huumausaineena, sillä vähintään kymmenesosa varastaneista pojista käytti sitä. Erään
pojan käyttäytyminen huonontui isäpuolen juopottelun takia. Pojalla ei ollut harrastuksia,
joten hän vietti aikaansa kaupungilla. Hän tupakoi ja käytti tinneriä. Yhdessä vuodessa
hän syyllistyi yli kymmeneen rikkomukseen muun muassa varastamalla rahaa, olutta,
makeisia, mopedin ja auton.1101 Helimäen ja Pelkosen tutkimuksessa (1970) Kotiniemen
koulukotiin 1960-luvulla tulleista pojista 13 % käytti tinneriä usein ja saman verran käytti
joskus. Kaikki tinnerinkäyttäjät syyllistyivät varkauksiin.1102 Tinneri oli 1960- ja
1970-luvun vaihteessa nuorison suosiossa maassamme. Monet nuoret tutustuivat siihen
lähinnä kokeiluluontoisesti.1103

1099.Kalinen 1950, 196–200. Kasvatus ja Koulu no 5.
1100.Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nro 565. OMA, 1575. POKO. Arajärven (1990) mukaan ylihuolehtivuuden syynä on mahdollisesti aikuisen syyllisyys liian vähäisestä ajasta. Liiallisella huolehtimisella heikennetään lapsen itseluottamusta. Arajärvi 1990,
103.
1101.Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 1126–1720. POKO. Oppilasnumero 1221.
1102.Helimäki-Pelkonen 1970, 94–95.
1103.Hannuniemi-Kaurala 1982, 91. Arajärven (1985) mukaan tinnerin käytön syitä on monia. Yleisin kaikista on ahdistus, jota lievitetään tai paetaan haistelemalla. Osa käyttäjistä on masentuneita, eivätkä he jaksa huolehtia itsestään, jos he tuntevat jääneensä ilman aitoja ihmissuhteita.
Arajärvi 1985, 146.
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Oppilaista noin 10 % oirehti muulla tavoin kuin näpistämällä tai varastamalla. Osa
heistä vietti illat ulkona kaupungilla tai muuten vain kuljeskeli. Osa oli tottelemattomia,
vilpillisiä, epärehellisiä tai ilkivaltaisia. Eräs poika tuli perheestä, jossa hänen lisäkseen
oli nuorempi sisko. Hänen isänsä käytti runsaasti alkoholia, mutta pojan äiti oli nuhteeton.
Myös isän isä käytti runsaasti alkoholia, samoin kuin äidin veljet. Isän alkoholiongelma
oli niin paha, että hän ei pystynyt töihin, ja sen takia vanhempien välit olivat riitaisat.
Poika oli keskitasoa heikompi oppilas ja kieltäytyi koulunkäynnistä. Hän oli ujo ja syrjään
vetäytynyt ja viihtyi hyvin yksikseen. Hän ei tupakoinut eikä käyttänyt alkoholia.1104
Rauhalan (1972) mukaan näillä pojilla ei ollut sijaa vanhempiensa maailmassa, sillä
monet heistä olivat esteenä vanhempiensa pyrkimyksille. Lapsi kapinoi tilannetta vastaan,
ja välttääkseen selkkauksia hän oli poissa kotoaan.1105 Lähdeaineiston perusteella voidaan todeta, että jokainen lapsi tarvitsi vähintään yhden ihmisen, johon hän pystyi turvautumaan ja joka rakasti lastaan aidosti. Henkilön ei tarvinnut olla oma vanhempi, vaan se
saattoi olla kuka tahansa luotettava ihminen.

5.11.2.3 Menestyminen kansakoulussa
Oppilaiden opintomenestys arvioitiin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta sanallisesti.
Tyydyttävästi opinnoissaan pärjänneet voidaan luokitella keskitasoisesti menestyneiden
joukkoon, kun vastaavasti välttävästi menestyneet voitaneen luokitella heikosti menestyneiden ryhmään.
Taulukko 15. Poikakodissa vuosina
opintomenestys kansakoulussa.1106

1940–1974

Edistys

Määrä

Heikko

68

Tyydyttävä

45

Välttävä
Hyvä

olleiden

oululaisten

poikien

5
3

Ei tietoa

19

Yhteensä

140

Taulukon mukaan voidaan todeta, että oppilaista yli puolet edistyivät opinnoissaan
huonosti. Näistä oppilaista ainoastaan 5 opiskeli apukoulussa ja 7 luokiteltiin heikkolahjaiseksi, joten pääosin huonon edistymisen syynä ei ollut heikkolahjaisuus. Noin kolmasosa edistyi opinnoissaan vähintään tyydyttävästi. Suurin osa näistä oppilaista luokiteltiin
keskitasoiseksi tai normaaliksi oppilaaksi. Keskitason oppilaista muutaman keskiarvo oli
1104.Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 511–1125. OMA, 1126–1720.
POKO.
1105.Rauhala 1972, 128.
1106.Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 511–1125. OMA, 1126–1720.
POKO. Erityisesti nrot 521 ja 825.
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6,5 ja 7,2. Oppilaista ainoastaan 3 menestyi opinnoissaan hyvin eli todennäköisesti heidän
keskiarvonsa oli jopa yli 8,0. Oppilaista vähintään 17 jäi ainakin kerran luokalleen. Seitsemällä oppilaalla mainittiin ÄO, joka oli 69–100:n välissä, enimmäkseen hieman yli 80.
Älykkyysosamäärän perusteella ei voi tehdä syvällisiä johtopäätöksiä, koska sitä ei mainittu kuin muutaman oppilaan kohdalla. Ainoastaan voidaan olettaa, että suurin osa
pojista oli normaaliälyisiä. Oppilaista vähintään 38 % kävi koulua hyvin epäsäännöllisesti, osa lopetti koulunkäyntinsä kokonaan. Tämän perusteella voidaan olettaa, että heikot arvosanat johtuivat lukuisista poissaoloista. Vastaavasti vähintään joka viides poika
oli koulussa välinpitämätön ja laiska. Ainoastaan 13 % pojista käyttäytyi oppitunneilla
hyvin, mutta osa heistäkin teki ilkeyttä välitunneilla. Lähdeaineiston perusteella voidaan
todeta, että pojat olivat suurimmaksi osaksi alisuoriutujia.
Läheskään kaikkien oppilaiden kohdalla ei mainittu koulussa käyttäytymisestä mitään.
Saatujen tietojen perusteella voidaan todeta, että vähintään kolmaosa pojista käyytäytyi
huonosti eli he eivät koulussa noudattaneet järjestyssääntöjä. Tällainen oppilas oli rauhaton, tottelematon, ilkeä tai kiusasi pienempiään. Kaikki nämä määritelmät eivät ilmenneet
samassa oppilaassa, vaan vähintään yksi näistä. Eräs opettaja kirjoitti oppilaastaan seuraavasti:
”On erittäin levoton ja riitainen lapsi, joka häiritsee suuresti koulun rauhallista
menoa varsinkin ollessaan pois opettajan valvovan silmän ulottuvilta. Hänen
puheisiinsa ei useinkaan voi luottaa. Hän kieltää tehneensä väärin, niin kauan kuin
todistetaan hänen syyllisyytensä. Viime syyslukukauden loppupuolella otti teräksen rautakaupasta taskulampun patterin. Hänen levoton puuhailunsa saa aikaan
lapsijoukossa suurta hämminkiä ja rauhattomuutta.”1107
Helimäen ja Pelkosen tutkimuksen (1970) oppilaista 1950-luvulla kävi epäsäännöllisesti koulua 65 %, kun vastaava luku 1960-luvulla oli 78 %.1108 Rauhalan tutkimuksessa
(1972) yli puolella pojista oli luvattomia poissaoloja, mikä johtui muun muassa koulun
liian korkeista vaatimuksista. Monelle oli koulua tärkeämpää tehdä sellaista, jonka tulokset näkyivät välittömästi.1109 Koulupinnaus oli varsin yleistä, ja edellä mainittujen tutkimusten perusteella voidaan olettaa, että poikakotiin toimitettujen poikien luvattomat
poissaolot olivat mainittua lukua suuremmat. Epäsäännöllistä koulunkäyntiä ei määritelty,
joten epäselväksi jää, miten huolestuttava ilmiö se oli. Jos poikien elämäntilanne olisi
ollut toisenlainen, niin todennäköisesti koulunkäyntikin olisi sujunut huomattavasti
paremmin. Synnynnäisesti heikkolahjaisen kohdalla tilanne oli toisenlainen, sillä hän olisi
tarvinnut apukouluopetusta.

5.11.2.4 Poikakodissa oloaika
Oppilaista ainoastaan 37 %:n kohdalla on maininta poikakotiajasta, joten seuraavat tulokset ovat suuntaa-antavia. Näistä 52 oppilaasta 12 käyttäytyi hyvin poikakodin antamien
tietojen perusteella.1110 Siispä voidaan olettaa, että noin neljäsosa pojista selvisi poikako1107.Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 511–1125. OMA, 1126–1720.
POKO. Erityisesti nro 923.
1108.Helimäki-Pelkonen 1970, 93.
1109.Rauhala 1972, 70, 140.
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dissa ilman suurempia käytöshäiriöitä. Suurin osa poikakodin pojista käyttäytyi huonosti,
jos mittarina pidetään laitoksessa annettuja rangaistuksia. Useat pojat syyllistyivät erilaisiin rikkomuksiin laitoksen alkuvaiheessa. Osa oppilaista syyllistyivät rikkeisiin vasta
vuoden tai jopa kuuden vuoden kuluttua laitokseen joutumisestaan. Alkuvaiheessa rikkeisiin syyllistyneillä oppilailla esiintyi epäsosiaalisuutta ja sopeutumisvaikeuksia. Suurin
osa pojista syyllistyi varastamisiin tai näpistyksiin, ja seuraavaksi yleisin rike oli karkaamisyritys. Karkaamista yrittäneet ja muihin rikkeisiin syyllistyneet olivat yleensä 13–
15-vuotiaita. Heidän joukossaan oli ainoastaan muutama enintään 11-vuotias. Eräs poika
oli poikakodin alkuvaiheessa erittäin vaikea oppilas. Hän oli tunne-elämältään häiriintynyt ja kykenemätön itsekontrolliin. Hän purki aggressiivisuuttaan sekä ihmisiin että eläimiin. Hänen asosiaalisuutensa ilmeni muun muassa oppositioasenteena. Neljän vuoden
päästä hänen kehityksensä alkoi muuttua parempaan suuntaan. Yhtenä ongelmien syynä
oli murrosikä, jonka ohitettuaan hän alkoi tasaantua.1111 Lähdeaineiston perusteella voidaan todeta, että rikkeisiin syyllistyneet olivat suurimmaksi osaksi murrosiässä.
Poikakotiin toimitetuista muutaman alkuvaiheessa hyvin käyttäytyneen käytös muuttui
myöhemmässä vaiheessa huonommaksi. Erään pojan käytös oli alussa moitteetonta,
mutta myöhemmin hän esitti isoa poikaa, vastusteli, laiskotteli ja karkasi. Syynä käytökseen pidettiin murrosikää ja pojan vanhempien avioeroa sekä hänen isänsä äkkipikaista
luonnetta. Muutaman kuukauden kuluttua käytös muuttui parempaan suuntaan, mikä lienee johtunut halusta päästä pois poikakodista. Positiivisen käytöksen kehitys ei kuitenkaan ollut nousujohteista, sillä kuukausi myöhemmin poika syyllistyi tappeluun. Kolmisen kuukautta myöhemmin hän olisi päässyt pois, mutta hän syyllistyi ryöstöön yhdessä
kahden muun poikakotilaisen kanssa. Poika oli harmissaan lankeamisestaan ja särki suutuksissaan kitaransa. Erään pojan alkuvaihe meni hyvin, mutta käytös muuttui myöhemmässä vaiheessa huonommaksi, koska tuttu jengi sijoitettiin samaan asuntolaan. Hän
käyttäytyi aggressiivisesti ja kiusasi pienempiä poikia.1112 Moni poika oli toisten johdateltavissa, joten ryhmän paine edesauttoi huonoa käyttäytymistä.
1960-luvulla pyrittiin mahdollisimman lyhytaikaisiin hoitoihin, mihin osaltaan vaikutti
tilanahtaus. Poikakodissa oppilaita päästettiin koeajaksi pois keskimäärin 6–8 kuukauden
kuluttua, jos he eivät syyllistyneett varsinaisiin rikkomuksiin. Poikakodin johtaja Kytömäki kirjoitti seuraavasti:
”Poikakotimme, kuten kaikkien koulukotien tavoitteena on, että mahdollisimman
monesta oppilaasta tulisi kelvollinen yhteiskunnan jäsen, talomme säädösten
tavoitteena on, että kukin oppilas mahdollisimman pian kypsyisi palaamaan takaisin kotiinsa tahi sopivaan työpaikkaan, jos ei ole kotia. Viimeksi kuluneina vuosina
kiinnitettiin huomiota siihen, että oppilasaika olisi mahdollisimman lyhyt, oppilaspaikkapulan vuoksi. Tällä myöskin kannustamme oppilaita todella yrittämään korjata elintapansa. Niinpä olemmekin olleet valmiit päästämään koetteeksi 6–8 kk
kuluttua sellaisia poikia, joiden kohdalla täällä ei tule koko aikana varsinaisia rik1110.Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 511–1125. OMA, 1126–1720.
POKO. Erityisesti nro 1253.
1111.Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 511–1125. OMA, 1126–1720.
POKO. Erityisesti nrot 1221, 1356, 1467, 1493 ja 1539. Ahon (1974) mukaan aggressiivisuutta
aiheuttaa sekä isän että äidin vihamielinen suhtautuminen ja fyysisten rangaistusten käyttö.
Aho 1974, 45.
1112.Ibid. Erityisesti nrot 1186, 1304 ja 1402.
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komuksia. Useimmat eivät pysty irtautumaan vanhoista tavoistaan näin nopeasti,
keskimäärin se vie 1,5–2 vuotta”.1113
Oppilaiden laitoksessa oloaika kesti muutamasta kuukaudesta jopa kymmeneen vuoteen.
Keskimääräinen oloaika oli noin 1–3 vuotta. Oppilaiden poispääsemistä edesauttoi työtai opiskelupaikan saaminen, asunto ja tietysti rikkeetön käyttäytyminen.
Kaikilla pojilla ensimmäinen yritys laitoksen ulkopuolella ei onnistunut, sillä osa oppilaista palasi takaisin. Näin kävi monelle laitokseen nuorena tulleelle. Myöhemmällä iällä
tulleet eivät enää päässeet ikänsä puolesta takaisin. Kotiin palanneiden onnistumisen edellytyksenä oli perheen tuki. Poikakodin johtaja Kytömäki kirjoitti eräästä pojasta seuraavasti: ”Paljon johtuu vastaisuudessa siitä, miten Te kotiväki jaksatte suhtautua häneen.
Tärkeintä on, että vanhat on unohdettu, ja niistä ei enää muistuteta”. Myös kaveripiirin
muodostumisella oli ratkaiseva merkitys laitoksen jälkeisen elämän onnistumisessa.1114
Poikakodissa oli muutamia oppilaita, jotka jouduttiin siirtämään muualle, koska heitä ei
saatu poikakodin keinoin käyttäytymään asiallisesti.1115

5.11.2.5 Poikakodin jälkeinen elämä
Oppilaiden poikakodin jälkeisestä elämästä voidaan tehdä vain suuntaa-antavia johtopäätöksiä, sillä 89 oppilaan myöhemmistä vaiheista ei ole minkäänlaista mainintaa. Lähdeaineiston perusteella voidaan olettaa, että suurimmalla osalla heistä meni hyvin1116.
Taulukko 16. Poikakodissa vuosina 1940–1974 olleiden oululaisten poikien myöhemmät
elämänvaiheet.1117
Poikakodin jälkeen
Vankila

Oppilaita
32

Mielisairaala

7

Koti

5

Työpaikka

2

Työtön

2

Sijaisperhe

1

Ruotsi

1

Asevelvollisuus

1

Ei tietoa

89

Yhteensä

140

1113.Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 511–1125. OMA, 1126–1720.
POKO. Erityisesti nro 1212.
1114.Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 511–1125. OMA, 1126–1720.
POKO. Erityisesti nrot 1168, 1186 ja 1212.
1115.Ibid. Erityisesti nrot 638 ja 1198.
1116.Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 511–1125. OMA, 1126–1720.
POKO.
1117.Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 511–1125. OMA, 1126–1720.
POKO. Erityisesti nrot 519, 534, 581, 616, 679, 915, 959, 1079, 1189, 1221, 1232, 1352, 1363,
1366 ja 1468.
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Asiakirjojen perusteella poikakodissa olleista oppilaista ainoastaan 23 % sai myöhemmin vankilatuomion. Mielisairaalassa olleista yhden tilaksi mainittiin masentuneisuus ja
toisen kohdalla kirjoitettiin tinnerin käytöstä. Kotiinsa päässeistä oppilaista vähintään
kolme palasi takaisin poikakotiin. Yhden kohdalla paluun entiseen todettiin aiheuttaneen
vaikeuksia. Töissä sekä työttömänä olleilla todettiin menneen hyvin.
Vankilatuomioiden määrä ei varmaankaan ole aivan todellinen, koska kaikista oppilaista ei saatu tietoja. Toisaalta laitoksesta 1960-luvun lopussa tai 1970-luvun alussa pois
päässeiden myöhemmistä vaiheista ei ollut tietoa, koska tutkimus päättyi vuoteen 1974.
Lähdetietojen perusteella vähintään neljäsosa poikakodissa olleista pojista sai vankilatuomion. Näin voidaan olettaa siksi, että suurin osa poikakodissa olleista syyllistyi rikoksiin
alle 20-vuotiaana, jopa laitoksessa ollessaan. Tätä vanhempana vankilaan joutuneita oli
ainoastaan neljä: kaksi heistä joutui 21-vuotiaana, yksi 26-vuotiaana ja yksi 29-vuotiaana.
Vankilatuomioihin oli syynä tavallisimmin varkaus, joka luokiteltiin varkaudeksi tai törkeäksi varkaudeksi. Näistä annetut tuomiot vaihtelivat muutamasta kuukaudesta noin
puoleentoista vuoteen. Oppilaista noin 56 % suoritti rangaistuksensa Keravan nuorisovankilassa, ja muutamia heistä istui Turussa, Riihimäellä ja Helsingissä. Hietalan ja Mäen tutkimuksen (1968) oppilaista 41,7 % sai laitoksesta päästyään jossain vaiheessa elämäänsä
vankilatuomion.1118 Helimäen ja Pelkosen tutkimuksessa (1970) 1950-luvun oppilaista
vankilatuomion saaneita oli noin 58 %.1119 Edellä mainittujen tulostenkin perusteella
voidaan olettaa, että poikakodin oppilaiden saamien vankilatuomioiden määrä oli mainittua suurempi.
Poikakodin johtaja Kytömäki kirjoitti 1950-luvun puolivälissä vankilaan joutuneista
oppilaista. Pohjolan Poikakodissa pidettiin aikaisemmin kiinni siitä, että vankilaan joutuneita oppilaita ei oteta sinne takaisin. Näin ei voitu menetellä, koska luonteeltaan heikot ja
monet muutkin käyttivät vankilaa hyväkseen päästäkseen poikakodista pois. Poikakodissa
pidettiin vuosina 1947–1957 kirjaa rikoksiin syyllistyneistä oppilaista. Ehdollisen tuomion saaneista noin 30–35 % uusi rikoksensa. Ehdottoman tuomion kärsineistä ainoastaan 5 % palasi vankilasta yhteiskuntakelpoisena, ja heidänkin kohdallaan jouduttiin tekemään työtä. Eräs pojista sai useita tuomioita ja hän kirjoitti Riihimäen keskusvankilasta
poikakodin johtajalle.
”Terve Mauno! Riihimäen keskusvankilassa, luoja yksin tietää kuinka monta kertaa tulen täällä olemaan. En olisi tahtonut, että näin olisi käynyt, mutta sille ei
mahda enää mitään. Helsingissä tapasin entisiä vankilatovereita ja aloin seurustella
heidän kanssaan ja ratkesin juopottelemaan. Oulussa teimme murron, rahat oli
loppu. Aloimme taas juopottelemaan, juopottelimme Torniossa pari päivää ja Helsingissä. Jos ryyppäsin niin tein rikoksia. Hyvin surullista, häpeän omaa mitättömyyttäni ja tekojani, mutta tulen näyttämään, että minustakin voi tulla jotakin
hyvää ja, että osaan elää rehellisenä ja kunnon kansalaisena. Äitini kärsii tästä varmaan paljon”.1120

1118.Hietala-Mäki 1968, 14–16.
1119.Helimäki-Pelkonen 1970, 96.
1120.Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 511–1125. OMA, 1126–1720.
POKO. Erityisesti nro 951.
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Myös eräs toinen poika Riihimäen keskusvankilassa ollessaan poikakodin johtajalle.
Hän ei aloittanut kirjettään yhtä tuttavallisesti kuin edellinen kirjoittaja, vaan teki sen
arvokkaasti.
”Herra johtaja! Suokaa minulle anteeksi, kun lähestyn teitä asiassa, joka on
kyseenalainen sekä arkaluontoinen teidän asemaanne ajatellen. Minulla ei ole
muuta mahdollisuutta kuin turvautua teihin. Olen ollut täällä 26.2.1960 lähtien
suorittamassa vapausrangaistusta. Nyt minulla olisi mahdollisuus päästä ehdolliseen vapauteen 24.12.1963 jälkeen. Työpaikka on silloin välttämätön, edellytys
jotta asiaa voidaan edes harkita. On se epäilyttävää ja suuririskinen kaikessa kannattavuudessaan ottaen huomioon olosuhteet, vastaavanlaiset aikaisemmat tapaukset ja niistä johtuvat kokemuksenne. Mutta katsoisin asian omalta kohdaltani sikäli
edullisemmaksi, että nyt ei olisi kysymys kuin puolestatoista kuukaudesta, jonka
jälkeen astuisin puolustusvoimain palvelukseen. Olen suorittanut täällä ammattikoulun kurssin keskiarvolla 8,8 ja toiminut sen jälkeen ns. yleismiehenä verstaalla”.1121
Johtaja vastasi saamaansa kirjeeseen:
”Ratkaisu ei ole ollut yksiselitteisesti löydettävissä. Toisaalta halu auttaa, varsinkin
entisiä oppilaita, korostetusti vielä sellaisia, joiden vaikeuksissa on perusteellisemmin joutunut mukana elämään. Toisaalta kuitenkin vanhat kokemukset. Traagillisinta niissä on se, että entisen oppilaan palattua tänne, on joutunut varsin usein
kokemaan välien rikon. Näin on tapahtunut, jopa sellaisten kanssa, joiden oppilasaika on mennyt kitkattomasti. Muuta selitystä en ole löytänyt kuin sen, että tällainen nuorukainen tahi nuori mies ei osaa asettua eikä alistua niihin yksityiselämään
nähden kohdistettuihin vaatimuksiin, jotka meidän on henkilökunnallemme asetettava. Oppilaina olleet todennäköisesti luulevat, että heiltä vaaditaan enempi kuin
muilta miehiltä, vaikka todellisuus näin ei olekaan. Voi toisaalta olla, että kaikki
henkilökunnan jäsenet eivät osaa asettua, omasta puolestaan työasioissakaan normaaliin työtoveruussuhteisiin, vaan sitoo heitä tavallaan aikaisempi ohjaaja-oppilassuhde. Sama vaikeus on entisellä oppilaalla suhteessaan nykyisiin oppilaihin,
varsinkin jos oppilasjoukossa on entisiä tovereita. Poika on tervetullut jo jouluksi”.1122 Kokonaisuutena voidaan todeta, että suurin osa poikakodissa olleista
pojista selvisi elämässään vähintään tyydyttävästi, jos kriteerinä pidetään vankilatuomion välttämistä. Oletettavasti rikoksiin syyllistyneiden määrä oli vankilatuomioita suurempi. Poikakoti ei hylännyt poikiaan, vaan auttoi heitä parhaansa
mukaan.

5.11.2.6 Muutamia yksittäisiä oppilaskuvauksia
Poikakotiin toimitettiin vuosina 1940–1974 yhteensä 140 oululaista oppilasta:
1940-luvulla 32, 1950-luvulla 17 ja 1960-luvulla 67 ja 1970-luvun alussa 24.
1121.Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 511–1125. OMA. Oppilasnumero
959.
1122.Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 511–1125. OMA. Oppilasnumero
959.
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Taulukko 17. Poikakotiin eri vuosikymmeninä sijoitettujen oululaispoikien prosenttimäärä
koko oppilasmäärästä.1123
Vuosikymmen

Määrä

1940

23 %

1950

11 %

1960

47 %

1970

17 %

Taulukosta näkyy, kuinka oululaisten lasten sijoittamismäärä kasvoi huomattavasti
1960-luvulla ja 1970-luvun alussa. Todennäköisesti oululaisten määrän kasvu johtui siitä,
että toiminnassa haluttiin keskittyä entistä enemmän oman alueen lapsiin ja nuoriin.
1970-luku ei ole täysin vertailukelpoinen aikaisempien vuosikymmenien kanssa, koska
tutkimukseni päättyy vuoteen 1974. Kuitenkin se on suuntaa-antava, sillä vajaan neljän
vuoden aikana poikakotiin toimitettiin melkein 20 % kaikista oppilaista. Annan seuraavaksi yhden oppilaskuvauksen jokaiselta vuosikymmeneltä. Oppilaat edustavat yleisimpiä
ongelmaryhmiä. Ensimmäisessä tapauksesssa on kyse ongelmattomasta ehjästä perheestä,
jonka elämä muuttui yhteiskunnan järkkymisen seurauksena. Tämän johdosta esimerkkioppilas sortui varastamaan. Toinen tapaus kertoo avioerolapsesta, jonka sisarukset jaettiin erossa vanhempien kesken. Poika menetti isänsä ja myöhemmin äitinsä, joka sairastui. Kodin ongelmien seurauksena poika lopetti koulunsa ja syyllistyi rikollisuuteen. Kolmannessa tapauksessa on kysymys ehjän perheen lapsesta, jonka isä oli väkivaltainen ja
äiti oli välinpitämätön pojastaan. Pojan ongelmia olivat kotona esiintyneiden ongelmien
lisäksi heikko koulumenestys ja rikollisuus. Neljäs tapaus edustaa päällisin puolin onnellista perhettä, jonka vaikeutena oli asuinympäristö ja ahtaat asunto-olot. Olosuhteittensa
seurauksena perheen poika käyttäytyi väkivaltaisesti ja harrasti rikollista toimintaa.
1) Laurin perheeseen kuului hänen lisäkseen isä ja äiti sekä kolme veljeä ja kaksi
siskoa. Isä kävi työssä, ja hänellä oli hyvä ammatti, joten perheen toimeentulo oli
tyydyttävä, vaikka äiti toimi kotiäitinä. Laurin perhe oli ulkonaisesti ehjä perhe,
mutta siitä huolimatta Lauri oli vähän kotonaan. Hän ei viihtynyt toisten lasten
parissa, vaan kuljeskeli mielellään yksin. Useita vuorokausia hän ei kuitenkaan
ollut näillä matkoillaan. Lauri innostui helposti uusista asioista, mutta innostus
sammui yhtä nopeasti kuin alkoikin. Hän kävi kansakoulua ja edistyi opinnoissaan
ikätasonsa mukaisesti. Koulussa hän oli levoton, ja hänen mielialansa oli epävakainen. Toisen maailmansodan alettua Laurin isä joutui sotaan ja äiti muutti kuuden
lapsensa kanssa evakkoon Ruotsiin, kuten monet muutkin oululaiset äidit. Näiden
tapahtumien johdosta Laurin kasvattaminen vaikeutui, sillä huonontuneen valvonnan vuoksi Lauri pääsi entistä vapaammin vaeltelemaan, ja viihtyi kotia paremmin
sotilaiden seurassa. Hän alkoi myös varastaa, mutta hänet saatiin varsin nopeasti
kiinni. Lauri olisi asetettu syytteeseen raastuvanoikeudessa, jos häntä ei olisi otettu
poikakotiin.1124 Lauri varasti rahaa, sillä hän tarvitsi sitä elantonsa ja mahdollisesti

1123.Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 511–1125. OMA, 1126–1720.
POKO.
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myös perheensä elannon hankkimiseen, olihan Laurin isä vielä rintamalla ja äiti
kotirouvana.
Tullessaan poikakotiin vuonna 1942 Lauri oli hieman yli 12-vuotias. Hän ei laitoksen ulkopuolella syyllistynyt mitenkään vakaviin rikkomuksiin, mutta siitä huolimatta hän oli siihen asti olleista oppilaista yksi kaikkein vaikeimmista. Hän varasteli, karkaili eikä noudattanut talon järjestyssääntöjä. Lauri ehti olla laitoksessa
vajaat kaksi vuotta, kunnes hänen isänsä sodasta palattuaan otti pojan sieltä pois
vastoin johtajan toivomusta. Isä suunnitteli Laurin jatkavan koulunkäyntiään,
mutta siitä kuten muustakaan ei tullut mitään, koska Lauri karkasi Etelä-Suomeen
ja teki tällä matkalla muutaman varkauden. Rahaa hän tarvitsi elättääkseen itsensä.
Isänsä pyynnöstä hän palasi hieman yli vuoden päästä takaisin poikakotiin. Muutama päivä aikaisemmin hänet tuomittiin Helsingin raastuvanoikeudessa 7 kuukaudeksi Helsingin lääninvankilaan ja olemaan 3 vuotta vailla kansalaisluottamusta.
Hän ei kuitenkaan ollut poikakodissa kuin kolmisen viikkoa, kunnes hän jälleen
karkasi. Kolme vuotta myöhemmin Lauri passitettiin Riihimäen keskusvankilaan.
Kolme vuotta myöhemmin seurasi Pelson keskusvankila ja kahdeksan vuotta myöhemmin Turun keskusvankila. Hänen tekemänsä rikokset liittyivät varastamiseen.
Turun tuomion yhteydessä hänelle langetettiinkin vajaan puolentoista vuoden tuomio rikoksen uusijana.1125 Laurin poikakotiaika ja myöhempi elämä viittaisi siihen, että Lauri sai kasvaa liian vapaasti. Varastamiset ja karkaamiset saattoivat
aluksi johtua huomiohakuisuudesta, mutta myöhemmässä vaiheessa omaisuusrikokset olivat todennäköisesti helpoin tapa elättää itsensä.
2) Maurin vanhemmat erosivat, ja avioerossa Mauri annettiin äidilleen ja velipoika
Maurin isälle. Maurin isästä ja tämän elämäntavoista ei ollut tietoa. Maurin äiti
avioitui myöhemmin uudestaan, ja poika sai uuden isän eli isäpuolen. Uuden avioliiton kautta Mauri sai kaksi velipuolta ja yhden sisarpuolen. Maurilla oli huonot
välit isäpuolensa ja sisarpuoltensa kanssa. Maurin äidillä oli mielenterveydellisiä
ongelmia, sillä hän oli ollut hoidettavana Oulun mielisairaalassa. Maurin isäpuoli
oli terve ja hänellä oli hyvä työpaikka. Uusioperheen asunto-olot olivat ahtaat,
koko perhe asui kahden huoneen asunnossa. Maurilla ei ollut mitään mainittavaa
harrastusta. Mauri varasti kotoaan ja kerran yritti lyödä veljeään kirveellä. Isäpuoli
kiinnitti huomionsa vaimonsa hermostuneisuuteen ja epänormaalin käyttäytymiseen. Äiti huolehti taloustehtävistä tyydyttävästi, mutta hänellä oli harhoja ja hän
kartteli toisia ihmisiä. Samoihin aikoihin Mauri jäi koulusta pois. Isäpuolen mielestä Mauri oli äkäinen ja vastahakoinen, ja pakeni äitinsä suojaan, kun isäpuoli
yritti kurittaa häntä.1126 Maurin tilanne ei ollut helppo, koska äiti hylkäsi poikansa
sairastuttuaan. Myös biologinen isä hylkäsi hänet eikä isäpuoli hyväksynyt Mauria. Todennäköisesti isäpuoli hermostui vaimoonsa, ja Mauri puolusti äitiänsä, jolloin häntä kuritettiin.

1124.Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 511–1125. OMA. Oppilasnumero
581. Nimi on muutettu.
1125.Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 511–1125. OMA. Oppilasnumero
581. Nimi on muutettu.
1126.Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 511–1125. OMA. Oppilasnumero
581. Nimi on muutettu.
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Vuonna 1956 Mauri sijoitettiin 11-vuotiaana poikakotiin, koska hän laiminlöi koulunkäyntinsä, varasteli ja oli väkivaltainen sekä aggressiivinen. Poikakodin johtaja
Kytömäen mukaan poika oli perinyt sielullisen rasitteen, ja ympäristössä koetut
kokemukset kasvattivat hänen luonteensa kieroon. Mauri oli poikakodin vaikeimpia oppilaita, jonka tilannetta pahensi äidin sairaus. Maurin ensimmäiset neljä
vuotta poikakodissa olivat vaikeita, sillä hän oli varsin asosiaalinen. Hän vastusti
kaikkea talon toimintaa. Neljän vuoden kuluttua hänen kehityksensä muuttui
myönteisemmäksi, ja jatkui hyvissä merkeissä muutamaa pientä rikettä lukuun
ottamatta. Maurin käytös muuttui niin hyväksi, että hän pääsi vajaan viiden vuoden
kuluttua 17-vuotiaana koevapauteen. Poispääsemiseen vaikutti se, että isäpuoli kirjoitti johtajalle. Hän toivoi Maurin pääsevän pois, koska hänellä oli leipomo, johon
hän halusi Maurin töihin. Maurin äiti oli edelleen mielisairaalassa, ja hoitavan lääkärin mukaan paranemisesta ei ollut toivoa. Kesälomalla ollessaan Mauri oli isäpuolensa leipomossa töissä ja hoiti työnsä kiitettävästi. Maurin elämä ei kuitenkaan mennyt yhtä hyvin, sillä muutaman vuoden kuluttua koevapauteen päästämisen jälkeen häntä syytettiin kahdesta varkaudesta syyskäräjillä. Vuotta myöhemmin hänet passitettiin 20-vuotiaana Keravan nuorisovankilaan. Helsingin vankilapsykiatrille osoittamassaan kirjeessä poikakodin johtaja totesi Maurin olleen erittäin
vaikea oppilas neljä ensimmäistä vuotta. Hänen tunne-elämänsä oli häiriintynyt,
hän ei kyennyt kontrolloimaan itseään eikä luomaan ihmissuhteita ja hänen aggressiivisuutensa kohdistui sekä ihmisiin että eläimiin.1127 Maurin väkivaltainen ja
aggressiivinen käyttäytymisen lienee ollut isäpuolen kurittamisen tulosta. Maurin
asosiaalinen käytös oletettavasti johtui hylätyksi tulemisesta, joten hän ei uskaltanut luottaa keneenkään. Todennäköisesti isäpuolen suurin motivaatio oli saada
Maurista edullinen työntekijä. Ilmeisesti työ leipomossa päättyi jossain vaiheessa,
mikä johti uusiin vaikeuksiin.
3) Mauno tuli perheestä, jossa oli isän ja äidin lisäksi kolme lasta, joista Mauno oli
nuorin. Isän ja äidin mainittiin eläneen asiallista elämää, he olivat ruumiillisesti
terveitä, mutta älyllisesti yksinkertaisia. Maunon isä ei pitänyt lapsistaan, joten
äkkipikaisuuttaan hän kuritti heitä usein. Äidin suosikkilapsi oli vanhin poika,
mutta Maunosta hän ei välittänyt. Äiti huolehti perheestään, mutta oli miehensä
johdateltavissa. Myös vanhempien välit olivat riitaisat. Maunon perhe asui asunnossa, jossa oli kolme huonetta ja keittiö, mutta yhdessä huoneessa asui vuokralainen. Maunolla oli yökastelua, jota ilmeni monella muullakin isäänsä pelänneellä
pojalla. Maunon äiti ei ollut uskaltanut viedä Maunoa vauvana ulos, ”kun siellä oli
niin paljon syöpäläisiä”. Maunon vanhempien ei mainittu nauttineen alkoholia,
mutta Maunon setä oli juoppo.1128 Mauno ilmeisesti pelkäsi vanhempiaan tai ainakin isäänsä, koska hän vietti öitänsä muun muassa ladoissa ja ullakoilla ja kävi
kotonaan syömässä vanhempien poissa ollessa. Maunon ongelmien aiheuttaja
tuskin oli vanhempien yksinkertaisuus, sillä tällainen arvio oli hyvin ylimalkainen.
Kansakoulussa Mauno käyttäytyi asiallisesti ja oli helposti hallittava oppilas.
Opintomenestys oli välttävä, sillä mikään aine ei ollut Maunolle erityisen vaikea
1127.Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 511–1125. OMA. Oppilasnumero
975. Nimi on muutettu.
1128.Ibid. Oppilasnumero 1124. Nimi on muutettu.
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tai helppo. Maunon koulunkäynti muuttui 12-vuotiaana huonompaan suuntaan.
Hän alkoi olla luvatta poissa koulusta. Hän tuli aikaisemmin hyvin toimeen koulukavereittensa kanssa, mutta varastamisten ja poissaolojen jälkeen ”kaverit näyttivät häntä sormella”. Tavallisesta oppilaasta tuli vaikea koululainen, joka teki koulutehtävänsä huolimattomasti. Isä pakotti muun muassa kurittamalla Maunon kouluun. Opettaja keskusteli Maunon kanssa ja poika lupasi parantaa koulunkäyntiään, mutta lupauksista huolimatta näin ei käynyt. Mauno aloitti tupakoinnin
10-vuotiaana, mutta alkoholia hän ei käyttänyt. Hänellä ei ollut minkäänlaisia harrastuksia, ja hän oli toisten poikien johdateltavissa. Mauno teki useita varkauksia
varastaen enimmäkseen kalastusvälineitä. Kotona varkauksiin suhtauduttiin välinpitämättömästi. Mauno lähetettiin keskusmielisairaalaan tutkittavaksi, mutta
hänestä ei löydetty mitään mielisairauteen viittaavia oireita. Syynä Maunon vaikeuksiin pidettiin isän ankaraa kuritusta ja kylmäkiskoista suhtautumista poikaansa.1129
Vuonna 1960 Mauno toimitettiin 12-vuotiaana poikakotiin, jossa hän syyllistyi
muutaman kuukauden kuluttua ensimmäisiin rikkeisiin. Ensimmäisen vuoden
aikana hän syyllistyi seitsemään rikkomukseen, joista yleisin oli tupakointi. Muita
rikkomuksia olivat muun muassa näpistys, kiroilu ja ikkunan särkeminen. Seuraavan vuoden ensimmäisten kolmen kuukauden aikana Mauno syyllistyi viiteen rikkomukseen, joista yleisin oli vastaansanominen. Muita rikkomuksia olivat muun
muassa tupakointi ja valehtelu. Puolentoista vuoden laitoksessa olon jälkeen hänen
kehityksensä ei vieläkään tasoittunut. Hän ei ollut varsinainen ongelmalapsi, mutta
lieviä käytöshäiriöitä hänellä oli. Hän edistyi, mutta ei saavuttanut asetettuja
tavoitteita. Niinpä laitosaikaa jatkettiin, ja kahdeksan kuukautta myöhemmin
Mauno pääsi pois.1130 Maunon tekemät rikkeet eivät olleet pahoja, mutta kuitenkin
ne olivat merkkinä pojalla esiintyneistä vaikeuksista.
4) Keijo tuli perheestä, jossa vanhemmat elivät moitteettomasti ja huolehtivat lapsistaan ainakin ulkonaisesti. Vanhempien välit olivat sovinnolliset ja toimeentulo
tyydyttävä. Perheessä oli kolme lasta, joista Keijo oli keskimmäinen. Hänellä oli
muutaman vuoden ikäinen veli ja muutaman vuoden vanhempi sisko. Perhe asui
erittäin ahtaasti yksiössä. Pojan vanhempien suvuissa ei esiintynyt minkäänlaisia
perinnöllisiä rasitteita, ja vanhemmat tekivät parhaansa poikansa kasvatuksessa.
Keijo menestyi koulussa välttävästi. Hän oli epäsosiaalinen ja lyhytjännitteinen,
suuttui helposti ja oli helposti johdateltavissa. Kotonaan hän oli tinnerihumalassa
rauhaton ja väkivaltainen. Hän varasti 13-vuotiaasta alkaen ja tinnerihumalassa
särki ikkunoita ja uhkasi tappaa itsensä lisäksi myös muita ihmisiä. Keijon vanhemmat toivoivat, että heidän poikansa toimitettaisiin kodista pois.1131
Vuonna 1972 Keijo toimitettiin 15-vuotiaana poikakotiin, jotta hänet voitiin erottaa epäsosiaalisista kavereistaan. Samalla hänet haluttiin vierottaa tinnerin käytöstä
1129.Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 511–1125. OMA. Oppilasnumero
1124. Nimi on muutettu.
1130.Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 511–1125. OMA. Oppilasnumero
1124. Nimi on muutettu.
1131.Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 1126–1720. POKO. Oppilasnumero 1618. Nimi on muutettu.
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ja saada suorittamaan opintonsa loppuun. Poikakodissa suoritetun älykkyystestin
mukaan hän oli heikkoa normaalitasoa. Hänellä esiintyi ahdistuneisuutta ja lievää
neuroottisuutta. Hänen halunsa vastustaa auktoriteetteja oli peräisin kodista. Keijon mielestä hänen isänsä oli sekä kaveri että auktoriteetti, joka puuttui turhan paljon poikansa tekemisiin. Isä oli tiiviisti yhteydessä poikaansa myös poikakotiaikana ja kävi viikonloppuisin tämän kanssa muun muassa kalastamassa. Keijon
elämä poikakodissa ei alkanut hyvin, sillä muutaman kuukauden kuluttua hän syyllistyi moottoriajoneuvon luvattomaan haltuunottoon, ajokortitta ajoon ja poliisilta
pakenemiseen. Tämä ja kaksi muuta autovarkautta sattuivat sinä aikana, kun hän
oli työlomakokeilussa. Isän ja pojan välit kiristyivät entisestään, koska Keijo kävi
humalassa kotonaan. Näistä rikoksista hän ensikertalaisena selvisi kolmen kuukauden ehdollisella rangaistuksella. Tämän jälkeen Keijon ja hänen isänsä välit paranivat, mikä näkyi pojan parantuneena käytöksenä myös poikakodissa. Keijo oli
luonteeltaan hiljainen, jopa synkkämielinen poika, jolla oli vaikeuksia solmia suhteita. Keijon ja tämän isän välit eivät muuttuneet parhaiksi mahdollisiksi, sillä
Keijo epäröi kotiinsa palaamista. Keijo oli puolentoista vuoden kuluttua laitokseen
tulonsa jälkeen työlomalla Etelä-Suomessa, jossa hänellä meni hyvin. Hän pääsi
laitoksesta pois oltuaan siellä melkein tasan kaksi vuotta.1132 Todennäköisesti Keijon vanhempien ongelmana oli ylihuolehtivaisuus, jota pahensi perheen pieni
asunto. Nämä tekijät oletettavasti ahdistivat Keijoa, joten hän haki helpotusta tinneristä ja sortui epäsosiaaliseen kaveriporukkaan. Keijo epäröi kotiinpaluuta varmaankin aikaisempien negatiivisten kokemusten vuoksi.
Poikakotiin toimitetut oululaiset lapset olivat suurimmaksi osaksi 12–15-vuotiaita, sillä
heidän osuutensa kaikista poikakotilaisista oli noin 77 %. Nuorin pojista oli muutamaa
kuukautta vaille 8 vuotta. Vanhimmat oppilaat olivat 16–17-vuotiaita ja heitä oli noin
6%.1133 Ikäjakauma oli selkeä ja ymmärrettävä, sillä lapsen ongelmakäyttäytymiseen
puututtiin viimeistään murrosiässä. Hietalan ja Mäen tutkimuksessa (1968) poikakodin
oppilaat olivat pääsääntöisesti 11–16-vuotiaita, sillä tämänikäisten osuus kaikista oli
83%.1134 Oppilaiden elämäkerrallisissa tiedoissa ei läheskään kaikkien kohdalla ole mainintaa laitokseen joutumisen syystä tai syistä. Lähdeaineistossa olevien tietojen perusteella voidaan todeta, että ongelmakäyttäytymisen lähtökohtana oli tavalla tai toisella koti.
Poikakodin johtaja kirjoitti seuraavanlaisen lausunnon eräästä oppilaasta:
”Tulosyy: koulukarkuruus, näpistykset, väkivaltaisesti aggressiivinen. Lienee
perinne melkoisesti sielullisesti rasittava. Tässä ympäristössä koetetut lapsuuden
elämykset ovat myöskin olleet omiaan kasvattamaan häntä luonteeltaan vikaan.
Poika on ollut yksi vaikeimmin käsiteltävistä oppilaistamme. Lisäksi äidin muutamat kontaktit eivät ole olleet omiaan edistämään pojan normalisoitumista. Viime
talven kuluessa alkoi kehitys vihdoin osoittaa myönteisemmän suuntauksen merkkejä. Kevään kuluessa pääsimme niin pitkälle, että saatoimme hyvällä syyllä päästää pojan lomalle käymään. Kesällä on suorittanut oppivelvollisuuden”1135
1132.Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 1126–1720. POKO. Oppilasnumero 1618. Nimi on muutettu.
1133.Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 511–1125. OMA, 1126–1720.
POKO.
1134.Hietala-Mäki 1968, 9.
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Suurin osa poikakotiin sijoitetuista pojista oirehti ulkoisesti eli ympäristö kiinnitti jossain vaiheessa huomiota lapsen poikkeavaan käyttäytymiseen. Lapsuus huonossa ympäristössä kasvatti osaltaan lapsen luonnetta negatiiviseen suuntaan. Monessa tapauksessa
tilanne kärjistyi viimeistään silloin, kun perheessä sattui äkillinen negatiivinen elämänmuutos. Pelkästään huonot kaverit eivät suistaneet elämää raiteiltaan, vaan heidän seuraansa ajauduttiin helpommin silloin kun kodin asiat eivät olleet kunnossa. Suurin osa
lapsista tuli monilapsisista perheistä. Kokonaisuutena pojat tulivat varsin samanlaisista
olosuhteista. Oleellisimmat erot aiheutuivat siitä, oliko lapsella molemmat vanhemmat,
oliko toinen vanhemmista yksinhuoltaja vai olivatko molemmat vanhemmat kuolleet.
Lisäksi eroavaisuutta oli siinä, oliko molemmilla vanhemmilla tai vain toisella heistä henkilökohtaisia ongelmia. Joukossa oli myös muutamia perheitä, joiden asiat olivat ulkonaisesti kunnossa, mutta joissa kuitenkin laiminlyötiin lasten kasvatus. Oppilaat oirehtivat
varsin homogeenisesti, sillä suurin osa heistä varasti, näpisti ja laiminlöi koulunkäyntinsä.
Osa oppilaista ei syyllistynyt minkäänlaisiin rikkeisiin.

5.12 Yhteenveto
Kansakoulun opetuksessa merkittävä muutos tapahtui vuonna 1944, kun julkaistiin Koskenniemen Kansakoulun opetusoppi. Sen voidaan todeta syrjäyttäneen aikaisemmat opetusopit. Koskenniemen ajatukset pohjautuivat sosiaalipedagogiikkaan, ja hänen mukaansa oppilasta tuli kasvattaa kokonaisuutena. Kasvatus ja opetus ei saanut rajoittua pelkästään kouluun, vaan sitä tuli tapahtua kaikkialla. Koskenniemen opetusoppi toi entistä
enemmän toiminnallisuutta kouluun, joten varsinkin ongelmaoppilaat saivat purkaa energiaansa muutenkin kuin häiritsemällä opetusta. Toisen maailmansodan jälkeen opettajien
tekemät opintomatkat muuttuivat. Ennen sotaa tutustuttiin itse kouluihin, mutta myöhemmässä vaiheessa tilaisuudet olivat enimmäkseen opinto- ja luentopäiviä. Vastaavasti painopiste päivillä keskittyi erityisopetukseen ja ongelmaoppilaisiin, mikä lienee johtunut
yhteiskunnassamme lisääntyneestä rikollisuudesta. Yksittäiset opettajat tai pienemmät
ryhmät varmaankin tekivät tutustumiskäyntejä eri kouluihin, mutta niitä ei ilmeisesti kirjattu ylös tai ainakaan esitetty suuremmalle joukolle. Opinto- ja luentopäivät olivat pelkkiä tutustumiskäyntejä tehokkaampia, sillä niissä opettajat saivat konkreettisia neuvoja
ongelmaoppilaiden opetuksen järjestämisestä, muun muassa työskentelytavoista ja erilaisista testeistä.
Oulun kansakoulurakennuksissa ei tapahtunut muutoksia ennen vuotta 1950, jonka jälkeen Ouluun rakennettiin kymmenen uutta koulutaloa. Toisen maailmansodan jälkeen
Oulun kaupungin väkiluku yli kolminkertaistui, mikä kuvastaa Oulun merkitystä kasvukeskuksena. Asukasluvun kasvu aiheutti sen, että oppilasmäärä yli nelinkertaistui. Uusista
koulutaloista huolimatta Oulun kansakouluissa kärsittiin edelleen tilanahtaudesta sekä
vuoroluvusta. Opettajatilanne oli Oulussa hyvä, sillä opettajista ainoastaan muutama oli
epäpätevä. Opettajainkoulutus aloitettiin Oulussa väliaikaisena vuonna 1953, mikä entisestään paransi opettajatilannetta ja opettajien ammattitaidon kehittämistä. Opetussuunni1135.Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 511–1125. OMA, 1126–1720.
POKO. Erityisesti nro 975.
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telmissa painottuivat valtakunnalliset näkemykset, sillä Oulunkin opetussuunnitelmissa
korostettiin sosiaalista kasvatusta. Tässä heijastui selvästikin yhteiskunnan tarve. Sosiaalisella kasvatuksella haluttiin saada kaikki oppilaat tasa-arvoiseen asemaan, ja sen uskottiin
vähentävän ongelmaoppilaiden määrää. Opettajia kehotettiin soveltamaan vanhan ja
uuden opetusopin ideoita keskenään sekä kiinnittämään huomiota eri yhteistyötahoihin.
Erityisesti korostettiin oppilaiden toiminnan vapautta, joka oli havaittu hyväksi käytöshäiriöisten kohdalla. Kurinpidollisesti opettajia neuvottiin keskustelemaan oppilaittensa
kanssa. Todennäköisesti rangaistukset aiheuttivat pelkoa, mikä ennen pitkää johti passiivisuuteen. Huomattavasti tehokkaampi tapa oli käyttää joko tunnustusta tai palkintoa. Ne
kannustivat oppilasta yhä vaativampiin suorituksiin. Lisäksi mietittiin koulun ulkopuolisen toiminnan kehittämistä, keskusteltiin harrastustoiminnasta ja nuorisotiloista. Kasvatusneuvolatoiminnan aloittamisen seurauksena opettajien kurinpitokeinot paranivat, koska
opettajat eivät enää olleet yksin ongelmia aiheuttaneen oppilaan kanssa. Samoin lääketieteen merkitys korostui entisestään, kun tiedostettiin ongelmien monitahoisuus ja ympäristön ja perheen merkitys lapsen kehittymisessä. Paljon keskusteltiin vanhempien kasvatusvastuusta, joka vapaan kasvatuksen aikana ymmärrettiin joko tiedostamatta tai tietoisesti
väärin. Toisaalta väärin ymmärtämistä saatettiin käyttää myös tekosyynä, kun lasten kasvatusvastuu jätettiin entistä enemmän yhteiskunnalle ja koululle. Todennäköisesti
kodeissa ei yhteiskunnan muuttumisen seurauksena kiinnitetty käytöstapoihin samalla
tavalla huomiota kuin aikaisemmin.
Heikkolahjaisten opetus keskittyi edelleen apukouluun, jonka oleellisimpia muutoksia
oli testimenetelmien kehittyminen. Apukoulun opetuksessa oli tärkeintä, että oppilas sai
kokea onnistuneensa, mikä vahvisti hänen itsetuntoaan ja auttoi selviytymään entistä
paremmin arkipäivän askareissa. Kasvatusneuvolan toiminta vaikutti positiivisesti apukouluun sekä siihen, että Ouluunkin saatiin vuonna 1962 pahantapaisille oppilaille oma
koulu: tarkkailukoulu. Sinne pyrittiin sijoittamaan käytöshäiriöiset lapset, jotka älynsä
puolesta olisivat pärjänneet kansakoulussa. Oppilaiden tekemissä rikkeissä ei tapahtunut
merkittäviä muutoksia, sillä luvattomat poissaolot, omaisuusrikokset ja järjestyssääntöjen
vastainen käyttäytyminen olivat suurin huolenaihe. Yleensä oppilaiden taustoja ryhdyttiin selvittämään edellä mainittujen rikkeiden perusteella tarkemmin. Osa tällaisista lapsista sijoitettiin Pohjolan Poikakotiin, jonka lapset tulivat erilaisista perheistä ja olosuhteista.
Lasten käytöshäiriöiden syynä pidettiin sitä, että vanhemmilla ei ollut tarpeeksi aikaa
lapsilleen. Yleensä tällaisilla lapsilla esiintyi vaikeuksia kaikkialla, mutta kaikki heistä
eivät kuitenkaan oirehtineet näkyvästi. Poikakodissa suurin osa pojista syyllistyi jonkinlaisiin rikkomuksiin, jotka asiakirjojen perusteella olivat varsin lieviä. Henkirikokset ja
pahoinpitelytapaukset eivät olleet kovin yleisiä. Poikakodin kasvatuksessa tapahtui
1970-luvun taitteessa huomattava muutos uuden johtajan myötä. Poikakodissa panostettiin valtavasti henkilökunnan koulutukseen, yhteistyöverkostoon ja monipuoliseen harrastustoimintaan. Oppilaiden myöhempien vaiheiden perusteella voidaan todeta, että suurin
osa pojista selviytyi elämässään vähintään tyydyttävästi. Ratkaiseva merkitys tässä oli laitoksen ulkopuolisilla tukitoimenpiteillä. Jos ne eivät olleet kunnossa, kavereiden merkitys
korostui entisestään. Vanhojen kavereiden seura sai monen poikakotilaisen uudelleen
tekemään rikoksia. Moni poika syyllistyi rikkomuksiin alkoholin vaikutuksen alaisena,
jonka käyttö taas johtui turhautumisesta ja epäonnistumista.

6. Koulumaailman muutokset perin vähäiset
Tutkimuksessani olen pyrkinyt antamaan mahdollisimman kokonaisvaltaisen kuvan
Oulun kaupungin kansakouluikäisten ongelmaoppilaiden vaikeuksista ja niihin puuttumisesta vuosina 1874–1974. Tätä kuvaa täydentävät Pohjolan Poikakotiin vuosina 1915–
1974 sijoitetut oululaiset lapset. Heidän kauttaan olen pyrkinyt selvittämään, miten toimittiin silloin, kun lapsen käyttäytyminen alkoi muodostua ongelmaksi hänelle itselleen
ja häiriöksi toisille oppilaille. Samoin olen selvittänyt, mitkä olivat todelliset syyt, joiden
vuoksi lapsi toimitettiin laitokseen. Lisäksi kuvaan lasten laitoksessa oloaikaa ja pyrin
antamaan jonkinlaisen kuvan heidän myöhemmistä vaiheistaan, varsinkin vankilatuomioiden osalta. Tutkimukseni on kasvatushistoriallinen, ja siinä on mahdollisimman monipuolisen primäärilähdeaineiston avulla pyritty kuvaamaan kasvatuksessa ja opetuksessa
tapahtuneita muutoksia Oulun kansakoulussa. Vertailupohjana on käytetty erityisesti
Turun, Tampereen ja Helsingin kansakouluja.
Kansakoululaitos Oulussa ja koko masssa kiinnitti tarkastelujaksolla vuosina 1874–
1974 enemmän huomiota pahantapaisten kuin heikkolahjaisten oppilaiden käyttäytymiseen. Tämä oli ymmärrettävää, sillä levoton, vilkas ja järjestyssääntöjä rikkonut oppilas
oli opettajalle huomattavasti suurempi päänvaiva kuin ujo, hiljainen ja passiivinen oppilas. Pahantapaisen ja heikkolahjaisen oppilaan määritteleminen ei ollut helppo tehtävä,
koska myös monet huonosti käyttäytyneet oppilaat olivat älylliseltä tasoltaan keskitason
alapuolella. Vastaavasti ujo ja hiljainen oppilas saattoi olla hyvin älykäs, mutta hänen vaikeuksiensa syynä oli esimerkiksi huono näkö tai kuulo. Pahantapaisen oppilaan vaikeuksien syynä oli monesti sopimaton kasvuympäristö, mutta heikkolahjaisen lapsen ongelmat
olivat enemmänkin rakenteellisia. Lapsen negatiivinen käytös oli aina merkki turvattomasta elämäntilanteesta.
Pahantapainen oppilas oirehti ja osoitti omalla käyttäytymisellään, että hänen asiansa
eivät olleet kunnossa. Moni oppilas käyttäytyi huonosti sekä koulussa että sen ulkopuolella, mutta osa oppilaista vain koulun ulkopuolella. Eniten lapsen käyttäytymiseen vaikuttivat perheen vaikeudet, joita tutkimusajanjakson alkuvaiheessa aiheutti yhteiskunnan
teollistuminen. Sen seurauksena yhä useammat vanhemmat siirtyivät kodin ulkopuoliseen
työpaikkaan. Lapset joutuivat olemaan entistä enemmän ilman vanhempiensa seuraa,
mistä johtuen he kärsivät ohjatun ja valvotun toiminnan puutteesta. Yhteiskunnan muuttumisen seurauksena varsinkin miesten alkoholinkäyttö lisääntyi, ja osa ihmisistä kärsi työt-
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tömyydestä. Kaikissa tapauksissa ongelmien ydin oli samanlainen: vanhemmilla ei ollut
aikaa kahdenkeskiseen kanssakäymiseen. Ei ollut yllättävää, että ilman kasvatusta ja valvontaa jäänyt lapsi kävi epäsäännöllisesti koulua ja oli koulussa levoton. Monen lapsen
käytös huononi ennen muuta silloin, kun perhettä kohtasi jokin äkillinen negatiivinen elämänmuutos. Tällaisia olivat muun muassa toisen vanhemman kuolema, sairastuminen,
avioero tai työttömyys. Näiden syiden vuoksi perheen taloudellinen tilanne heikkeni ja
kiristi jo entisestään tiukkoja elinoloja. Teollistumisen myötä yhä useammat ihmiset
muuttivat kaupunkeihin ja syntyi erilaisia asutuskeskuksia, joissa asui enemmän ihmisiä
kuin aiemmissa asutuskeskittymissä.
Kansakoulun oppilaat asuivat ympäri kaupunkia, mutta tutkimukseni vuosien 1940–
1974 olleista oppilaista 39 % asui ydinkeskustassa tai sen lähettyvillä. Monet heistä asuivat myöhemmässä vaiheessa tutuiksi tulleilla kaupungin vuokra-asuntoalueilla. Hyvänä
esimerkkinä on Heinäpään työväestön kaupunginosa, jossa asuvilla lapsilla kansakoulussa
pidetyn mustankirjan mukaan esiintyi enemmän käytöshäiriöitä kuin esimerkiksi Tuirassa asuneilla lapsilla. Myöhemmässä vaiheessa vastaavanlaisia asuinalueita olivat muun
muassa Rajakylä, Kaukovainio ja Puolivälinkangas. Tietyllä alueella asuneiden oirehtiminen selittyy sillä, että huoltoapua tarvinneet perheet sijoitettiin asumaan samoille alueille,
koska heillä ei ollut varaa ostaa omaa asuntoa. Lisäksi nopeasti kasvanut kaupunginosa ja
asukkaiden runsas vaihtuvuus, varsinkin vuokra-asuntovaltaisilla alueilla edesauttoivat
ongelmien esiintymistä. Oirehtivasti käyttäytyneet lapset tulivat monesta eri sosiaaliluokasta, mutta suurin osa ongelmaoppilaista oli yleensä alemmasta sosiaaliluokasta ja
kodista, jossa oli moniongelmaisuutta. Pelkästään ydinkeskustassa asuminen ei altistanut
oppilaita paheisiin, sillä suurin osa lapsista asui ympäri kaupunkia. Ongelmat esiintyivät
niillä alueilla, joihin muutti paljon uutta väestöä, sillä jokaisessa uudessa kaupunginosassa
esiintyi ilkivaltaa.
Tutkimuksessa oli muutamia perheitä, joiden vaikeudet kulkivat isältä pojalle, kuten
alkoholismi. Joukossa oli myös muutamia naisia, joiden isä ja aviomies olivat alkoholisteja. Alkoholistiperheen lapsella oli suurempi vaara altistua liialliseen alkoholinkäyttöön
kuin kohtuukäyttäjien lapsilla. Tosin 1950-luvulta alkaen ongelmien syynä pidettiin perintötekijöiden lisäksi ympäristöä. Jo 1800-luvun loppupuolella oppilaan vaikeuksien syynä
pidettiin kotia, sillä pahantapaisuuden todettiin opittavan kotoa. 1950-luvun alussa vaikeuksien hoitamiseen otettiin enemmänkin lääketieteellinen ja psykologinen näkökulma.
Samaan aikaan tiedostettiin sosiaaliset ongelmat, vaikka niihin kiinnitettiin jo aikaisemmin huomiota. Tämän ymmärtämiseen vaikutti merkittävästi kasvatusneuvolatoiminnan
aloittaminen. Tällöin todettiin, että lapsen häiriöt eivät olleet pelkästään hänestä lähtöisin,
vaan ne olivat monen tekijän yhteissumma. Vanhemmat saattoivat olla joko välinpitämättömiä tai ylihuolehtivia. Negatiivisina ympäristötekijöinä olivat muun muassa huonot
kaverit ja elokuvat. Elokuvia ajateltiin ainoastaan negatiiviselta kannalta ja siksi niiden
uskottiin opettavan väkivaltaista käyttäytymistä.
Oulun kansakoululaitoksen tilanahtaus oli yleinen ilmiö koko tarkastelujaksolla. Kansakoulun alkuvaiheessa koulurakennukset olivat sisätiloiltaan hyvin epäkäytännölliset,
sillä ne rakennettiin alun perin muuhun kuin opetuskäyttöön. Kaikissa kouluissa oppilaat
eivät tavanneet toisten luokkien oppilaita koko koulupäivän aikana, koska heillä ei ollut
yhteistä kokoontumistilaa. Oppilaiden keskinäinen kanssakäyminen olisi parantanut heidän välejään ja kasvattanut me-henkeä. Oulun kansakoululaitoksen piti selvitä pitkään
vanhoilla koulurakennuksilla. Ensimmäinen koulukäyttöön tarkoitettu koulurakennus oli
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vuonna 1876 rakennettu Heinätorin kansakoulu, toinen oli vuonna 1900 valmistunut Tuiran kansakoulu, ja kolmas Keskuskansakoulu, joka valmistui vasta vuonna 1935. Uusien
kansakoulujen rakentaminen kiihtyi vasta 1950-luvulta alkaen, mikä johtui ennen kaikkea
tarvittavien varojen puuttumisesta. Tilanahtautta nämä uudet koulurakennuksetkaan eivät
pystyneet poistamaan kuin hetkellisesti. Oulun kaupunki kasvoi ja laajeni voimakkaasti
1960-luvun lopussa ja 1970-luvun alussa. Oulun suurimmassa kansakoulussa saattoi olla
parhaillaan lähes 1400 oppilasta, vaikka koulun tilat oli suunniteltu alle 400 oppilaalle.
Oulussa opetusta järjestettiin jopa kolmessa eri vuorossa. Tämäkin oli ajoittain riittämätöntä, sillä koulun ovet olisi täytynyt pitää auki ympäri vuorokauden, jotta kaikilla lapsilla
olisi ollut mahdollisuus koulunkäyntiin. Tilanahtaus rajoitti taitoaineiden opettamista,
joten kansakoulu oli pakostakin teoriapainotteinen.
Vuonna 1874 Oulun kansakoululaitoksessa aloitti opintonsa 189 oppilasta, ja vuosisadan lopussa heitä oli jo 1361. Vuosina 1900–1920 Oulun kaupungin kansakoululaitokseen
tuli useita satoja uusia oppilaita, koska kaupungin väkiluku kasvoi yli 7000 ihmisellä.
Koulujen tilanahtaus aiheutti entistä enemmän ongelmia, sillä usean kouluvuoron takia
osa oppilaista aloitti koulupäivänsä iltapäivällä ja lopetti sen myöhään illalla. Seuraavien
kolmen vuosikymmenen aikana Oulun kansakoululaitoksen oppilasmäärä melkein kaksinkertaistui. Lukuvuoden 1957 alussa Oulun kaupungin kansakoululaitoksessa oli jo yli
6000 oppilasta, joten oppilasmäärä yli nelinkertaistui vajaan 60 vuoden aikana. Oppilasmäärä, kuten Oulun kaupungin asukaslukukin kasvoi huikeasti toisen maailmansodan
päättymisestä aina 1960-luvun puoliväliin. Oppilaita lisäsivät vuosina 1961 ja 1965 tapahtuneet alueliitokset. 1960-luvun puolivälissä Oulun kansakoululaitos ylitti jo 9000 oppilaan rajan. Tämä ei voinut olla aiheuttamatta käytöshäiriöitä ja keskittymisvaikeuksia,
koska kansakoulun tilat eivät kasvaneet oppilasluvun mukaisesti. Opetuksen järjestämiseksi jouduttiin turvautumaan vuorolukuun melkein alusta alkaen. Näin olisi pitänyt tehdä
heti Oulun kansakoulun aloitusvuonna, jos kaikille lapsille olisi annettu koulupaikka.
Koko tarkastelujaksolla oppilaiden tekemät rikkeet olivat varsin samanlaiset: omaisuusrikokset, luvattomat poissaolot koulusta ja järjestyssääntöjen vastainen käytös koulussa. Oppilaiden varastamiset ja näpistämiset muuttuivat yhteiskunnan kehittymisen
myötä, sillä kansakoulun alkuvaiheessa oppilaat varastivat muun muassa rahaa, makeisia,
ruokaa ja erilaisia leikkivälineitä. Myöhemmässä vaiheessa varastettiin edelleen rahaa,
jotta voitiin ostaa esimerkiksi tupakkaa, alkoholia, elokuvalippuja ja erilaisia harrastusvälineitä. Tupakointi olikin 1960- ja 1970-luvuilla huolestuttava ongelma Oulun kansakouluissa. 1960-luvulta alkaen lisääntyivät omaisuusrikokset ja moottoriajoneuvojen luvattomat haltuunotot. Samoihin aikoihin alettiin käyttää tinneriä. Monet varastamiseen syyllistyneet oppilaat tulivat varattomista perheistä, mutta joukossa oli myös varakkaidenkin
perheiden lapsia. Varastaminen oli tehokas tapa saada vanhempien huomiota osakseen.
Moni oppilas varasti saadakseen arvostusta kavereittensa joukossa, mutta useassa tapauksessa kävikin toisin, sillä tällaista oppilasta kartettiin. Varastamiseen syyllistyttiin myös
siksi, että oppilaan piti hankkia elanto itselleen.
Oulussa oppilaiden luvattomat poissaolot olivat ongelma koko tutkimusjakson ajan.
1800-luvulla koulupinnauksen syynä pidettiin vaeltamishalua. Kaikissa tapauksissa lapsi
ei ollut vanhempiensa tietämättä poissa koulusta, vaan lasta tarvittiin kotona auttamassa
perheen askareissa. Poissaolot lisääntyivät huomattavasti tammi–helmikuussa, koska
suurperheissä ei ollut varaa hankkia kaikille lapsille omia kenkiä ja päällysvaatteita, vaan
lapset joutuivat vuorottelemaan. Tämä ei ollut enää 1950-luvulta alkaen ongelma, sillä
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yhteiskunnan tuki mahdollisti vaatteiden hankkimisen. Suurempana ongelmana oli
molempien vanhempien työssäkäynti ja lasten lisääntynyt yksinoloaika. Toisaalta moni
koulua käymätön vanhempi ei arvostanut kansakoulun suorittamista, vaan piti sitä hukkaan heitettynä aikana. 1960-luvun alussa poissaolojen todettiin lisääntyneen, kuten myös
1970-luvun alussa, jolloin epäsäännöllisistä koulunkäyntiä nimitettiin koulupinnaukseksi.
Syynä tähän pidettiin vanhempien leväperäisyyttä, oppilaan kouluvaikeuksia, väsymystä
ja halua olla kavereiden kanssa. Huolestuttavaa koulupinnauksessa oli rikollisuuteen altistuminen, sillä ylimääräinen aika ja katu houkuttelivat paheiden tekoon. Kokonaan koulusta pois jäänyt oppilas oli usein ahdistunut ja hänellä saattoi olla myös somaattisia
oireita ja fobioita.
Kansakoulun alkuvaiheessa käytetyt kurinpidolliset keinot määriteltiin vuoden 1866
kansakouluasetuksessa. Kansakouluasetuksen sallimia keinoja olivat muun muassa nuhteet, varoitukset, aresti, erottaminen ja ruumiillinen kuritus. Eniten Oulussa käytettiin
nuhtelua, varoitusta ja määräaikaista tai lopullista erottamista. Oppivelvollisuuslaissa
(1921) kurinpitokeinot olivat ruumiillista kuritusta ja erottamista lukuun ottamatta samat.
Vuoden 1957 kansakoululaki toi erottamisen takaisin sallittuihin kurinpitokeinoihin,
mutta muuten ne säilyivät samoina kuin oppivelvollisuuslaissakin. Oulun kansakoululaitoksessa käytetyt rangaistuskeinot olivat muun muassa nuhtelu, varoitus, aresti (myöhemmässä vaiheessa jälki-istunto) ja toisista oppilaista erottaminen. Oulun kaupungissa ruumiillisen kurituksen käyttäminen kiellettiin vuonna 1908, ja valtakunnallisesti se kiellettiin vuonna 1914. Ruumiillisen kurituksen poistaminen aiheutti eriäviä mielipiteitä kansakoulujen opettajien keskuudessa. Osan mielestä käytöshäiriöt lisääntyivät entisestään,
osan mielestä taas vähentyivät. Vastustajien mielestä käytöshäiriöitä ei ollut, jos opettaja
oli oma itsensä, käyttäytyi rauhallisesti ja oli tasapuolinen kaikille oppilailleen. Oulun
kansakoululaitoksen opettajat käyttivät kurinpidon parantamiseksi muun muassa käytösnumeron alentamista ja itsehallinta-aatetta. Näillä pyrittiin saamaan oppilaat sekä heidän
vanhempansa tiedostamaan huonon käytöksen seuraukset oppilaalle itselleen. Oppivelvollisuuslain voimaan astumisen jälkeen opettajia kehotettiin suunnittelemaan oppitunnit
huolella ja pitämään järjestystä luokassa. Sodan jälkeen keskusteltiin muun muassa hyvän
käytöksen, ystävällisyyden ja opettajan sekä oppilaan kahdenkeskisen keskustelun parantavasta vaikutuksesta. Opettajia neuvottiin luomaan mahdollisimman viihtyisät opiskelutilat, hankkimaan lisää tietoa ja keskustelemaan asiantuntijoiden kanssa.
Oppivelvollisuuslain (1921) myötä koulusta erottaminen vaikeutui, koska oppivelvollisuuden suorittaminen tuli pakolliseksi. Opettajilla kuitenkin säilyi oikeus väliaikaiseen
erottamiseen, jonka pituus oli keskimäärin kolme kuukautta. Erotetun oppilaan vanhempien tuli hankkia lapselleen opiskelupaikka toisesta koulusta, mikä ei leimautumisen takia
ollut helppo tehtävä, tai itse valvoa lapsensa opiskelua tai hankkia hänelle kotiopettaja.
Häiriötä aiheuttaneesta lapsesta voitiin tehdä ilmoitus lastensuojeluviranomaisille, jotka
pystyivät toimittamaan lapsen joko sijaiskotiin tai kasvatuslaitokseen.
Sota-ajat lisäsivät rikollisuutta, sillä 1940-luvun alussa oppilaat olivat entistä levottomampia. 1950-luvun loppupuolella oltiin huolestuneita lisääntyneestä nuorisorikollisuudesta. 1960-luvun alussa rikollisuus lisääntyi entisestään, ja opettajat totesivat olevansa
neuvottomia käytöshäiriöisten oppilaiden kanssa. Koulu yksin oli voimaton ongelmaisen
oppilaan kanssa; sillä tilanteen korjaamiseksi tarvittiin kotien apua. Tutkimusjakson
aikana koti ja koulu lähestyivät toisiaan, mutta siitä huolimatta yhteistyön tekeminen oli
liian vähäistä. Kansakoulun alkuvaiheessa yhteistyö oli molemmin puolin vaikeaa, vaikka
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Cygnaeus toivoi opettajien tekevän tiivistä yhteistyötä kotien kanssa. Opettajat arkailivat
ottaa yhteyttä koteihin, ja vanhempien tietämättömyys opiskelun merkityksestä vaikeutti
yhteistyötä. Varsinkin alkuvaiheessa useat vanhemmat laiminlöivät lapsensa koulunkäynnin valvomisen ja jättivät opetuksen lisäksi myös kasvatuksen koulun tehtäväksi. Oulussa
yhteistyö aloitettiin ennen oppivelvollisuuslakia luonnelippu-nimisellä monipuolisella
kyselylomakkeella. Luonnelippu toimitettiin syyslukukauden alussa uusien oppilaiden
vanhemmille, jotka täyttivät sen. Tämän pohjalta järjestettiin syyslukukauden aikana
opettajan ja vanhempien tapaaminen koululla. Luonnelipun oli tarkoitus seurata oppilaan
mukana koko kansakoulun ajan. Luonnelipussa oli sekä hyvät että huonot puolensa.
Huono puoli oli käytöshäiriöisen oppilaan leimautuminen ja mahdollisen negatiivisen
ennakkoasenteen muodostuminen opettajalle.
Luonnelipun lisäksi terveyssisaret vierailivat kodeissa, ja opettajat uskoivat sen riittävän kotikäynteihin liittyen. Kouluilla järjestettiin pakollisten juhlien lisäksi muun muassa
äitienpäiväjuhlat. Monet vanhemmat olivat sitä mieltä, että yhteistyö oli riittämätöntä.
Heidän mielestään myös opettajien tuli suorittaa kotikäyntejä eikä pelkästään terveyssisaren. Kansakoulun alusta alkaen opettajia kehotettiin tekemään kotikäyntejä, joita yleensä
suoritettiin negatiivisten asioiden merkeissä. Oppivelvollisuuslain alkuvaiheessa opettajia kehotettiin korostamaan vanhempien merkitystä lastensa kasvatuksen asiantuntijoina.
Toinen maailmansota vähensi entisestään kodin ja koulun yhteistyötä, mutta toisaalta
nosti sen puheenaiheeksi, sillä sota-aikana suomalaisten kansallisuusaate oli huipussaan.
Opettajien toivottiin tekevän tiiviimpää yhteistyötä kotikäyntien, kirjeenvaihdon ja puhelinsoittojen avulla. 1950-luvun alkupuolella pohdittiin valtakunnallisesti, kenelle kasvatusvastuu kuului. Saman vuosikymmenen loppupuolella kasvattajien todettiin olevan neuvottomia, ja syytä neuvottomuuteen etsittiin yhteiskunnan löystyneestä otteesta. Kouluhallituksen mielestä vanhemmat olivat entistä vähemmän kiinnostuneita lastensa tekemisistä. 1970-luvulla yhteistyötä tehtiin koulukohtaisesti ja yhteistyömuodot olivat samanlaiset kuin aikaisemminkin. Yhteistyötä on aina vaikeuttanut se, että ongelmattomien lasten vanhemmat ovat kiinnostuneita lastensa tekemisistä, mutta käytöshäiriöisten vanhemmat eivät, sillä he yleensä jäävät koulujen järjestämistä tapahtumista pois. Koko tutkimusjakson ajan kaikista tehokkain kurinpitokeino oli luottamuksellinen ja avoin yhteistyö.
Opettajien oli voitettava vanhempien luottamus osakseen.
Kansakoululaitoksemme opetusoppien kehittymiseen vaikuttivat monet eri seikat,
muun muassa opettajien saama koulutus. Kansakoulun alkuvaiheessa merkittävimpään
asemaan nousivat Wallinin vuonna 1883 ilmestynyt Kasvatusopin oppikirja sekä
Cygnaeuksen ja Snellmanin toisistaan eriävät ajatukset. Wallin neuvoi opettajia käyttämään yksilöllisyyttä ja omatoimisuutta kehittävää opetusta, ja hän puhui itsekasvatusta
vahvistavasta opetuksesta. Cygnaeuksen mukaan opetuksessa tuli tasapuolisesti keskittyä
sekä taito- että teoria-aineisiin. Myös Cygnaeus kehotti opettajia ottamaan huomioon
oppilaiden yksilöllisyyden. Hän korosti opetuksessa käytännön taitoja ja oppilaan holistista kehittämistä. Myös Wallin kannatti kokonaisvaltaista kasvattamista, koska oppilaiden voimia piti kehittää tasapuolisesti. Snellmanin mielestä opetuksen tuli painottua
ennen kaikkea tiedolliseen puoleen eli teoria-aineisiin. 1900-luvun alkupuolella maamme
kansakouluihin levinnyttä herbartilaisuutta pidettiin opetusopillisena pelastuksena hajanaisen vaiheen jälkeen. Suomen opetusopilliset suuntaukset edustivat uutta ja vanhaa koulukuntaa. Vanhan koulun tunnetuin opetusopillinen suuntaus oli herbartilaisuus. Se kannatti opettajajohtoista opetusta, mutta myös yksilöllisyyttä, mistä johtuen yhteistyö oli
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herbartilaisessa opetusopissa harvinaista. Mikael Soininen oli suomalainen herbartilaisuuden esitaistelija, joka korosti siveellisyyteen kasvattamista. Hänen mielestään opetuksessa
tuli keskittyä positiivisiin toimintoihin, harrastuksiin ja tulevaisuuteen eli koulun jälkeisen
elämän valmistamiseen. Herbartilaisuuden haastaja ja uuden koulun tunnetuin suuntaus
oli reformipedagogiikka. Se kehotti opettajia toimimaan ohjaajina, ottamaan huomioon
yksilöllisyys sekä ennen kaikkea antamaan oppilaalle vapaus toimia itsenäisesti. Reformipedagogiikka tunnettiin jo 1800-luvun loppupuolella, mutta suurempaan julkisuuteen se
tuli vasta ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Sen myötä tulivat työkoulu, työvihkot ja
leirikoulut. Voidaan todeta, että reformipedagogiikka mursi aiemmin vallinneen passiivisen opiskelun, koska opettajan tuli toimia enemmän taustalla ja antaa opiskelussa entistä
enemmän vastuuta oppilaille.
Vanha koulu painotti kirjatiedon hankkimista, kun uuden koulun edustajat korostivat
opetuksessa koulun ulkopuolisen elämän tarpeita. Oppilaasta tuli kasvattaa aktiivinen
ihminen, joka osasi käyttää omia voimavarojaan. Suomen kansakouluille vuosi 1944 oli
merkittävä, sillä silloin julkaistiin Koskenniemen Kansakoulun opetusoppi. Sen todettiin
lopullisesti päättäneen herbartilaisen aikakauden maassamme. Koskenniemen opetusoppi
painotti reformipedagogiikan keskeisimpiä ajatuksia, varsinkin lapsen kokonaisvaltaista
kasvattamista. Koskenniemen mukaan opetuksessa tuli keskittyä yksilöllisyyteen ja omatoimisuuteen. Uutena ajatuksena hän toi sosiaalisuuteen kasvattamisen. Koskenniemen
mukaan opetuksen ei pitänyt rajoittua pelkästään kouluun, vaan sitä tuli toteuttaa kaikkialla. Koskenniemen ajatukset edustivat sosiaalipedagogiikkaa. 1940-luvun jälkeen ei
Suomessa keskusteltu mistään erityisestä opetusopista, vaan aikaisempiin oppeihin liittyvistä ajatuksista. 1960-luvulla maassamme kehitettiin visuaalista opetusta, mikä oli
ymmärrettävää, kun elettiin TV:n aikakautta. Samoihin aikoihin valmistuneessa komiteanmietinnössä painotettiin oppilaan kasvattamista sosiaaliseksi yksilöksi. Maamme kansakouluissa esiintyi useita erilaisia oppeja, joista osa unohdettiin välillä, kunnes ne taas
myöhemmässä vaiheessa nousivat esille.
Oulussa opetus muodostui 1800-luvun loppupuolella lukuainepainotteiseksi, mikä johtui vähäisistä opetustiloista. 1900-luvun alussa Oulun kansakouluissa keskusteltiin teon
periaatteesta, jota voitiin toteuttaa käsitöillä ja askartelulla. Käytöshäiriöiden vähentämiseksi lisättiin oppilaiden toiminnallisuutta. 1920-luvun alkupuolella opettajia kehotettiin
pitämään mielenkiintoisia oppitunteja sekä järjestämään entistä enemmän taitoaineopetusta. Tuolloin korostettiin liikunnan, retkien ja vierailujen merkitystä, eli opetusta tuli
järjestää entistä enemmän tutustumalla konkreettisesti yhteiskuntaan. Toisen maailmansodan jälkeisessä opetuksessa korostui oppilaiden vapaus, harrastukset, kerhot ja vapaaaika. Koulupäivän jälkeinen aika nousi puheenaiheeksi, koska useassa tapauksessa
molemmat vanhemmat työskentelivät entistä enemmän muualla kuin kotona. 1960luvulta alkaen opetuksessa korostettiin edelleen yksilöllisyyttä ja omatoimisuutta. Niihin
pystyttiin keskittymään periodiopetuksella, jolloin oppilaat opiskelivat muutaman viikon
ajan korkeintaan kahta oppiainetta.
Oulun kaupungin opetussuunnitelmat laadittiin kansakouluasetuksen ja myöhemmässä vaiheessa mallikurssien pohjalta. Mallikurssit yhtenäistivät opettajien tekemiä opetussuunnitelmia, ja niiden ansiosta Oulussa noudatettiin suunnilleen samoja viikkotuntimääriä kuin maamme muissakin kansakouluissa. Oulun kansakoululaitos sai ensimmäisen
painetun opetussuunnitelmansa vuonna 1900. Se oli luettelo opetuksessa käytettävistä
oppikirjoista. Tämä helpotti ja yhtenäisti opettajien työtä. Oulun kansakoululaitos sai
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entistä täsmällisemmän ja tarkemman opetussuunnitelman vuonna 1908. Seuraava opetussuunnitelma ilmestyi vuonna 1915. Se täydensi entisestään oppiaineiden sisältöjä ja
antoi tarkemmat ohjeet oppitunneilla käsiteltävistä asioista. Myöhemmässä vaiheessa
Oulun alemmassa kansakoulussa opetussuunnitelman pohjana käytettiin Aukusti Salon
alakansakoulun opetussuunnitelmaa ja ylemmässä kansakoulussa vuonna 1925 julkaistua
maalaiskansakoulun opetussuunnitelmakomitean mietintöä. Oulun kaupungin ylemmän
kansakoulun opetussuunnitelma valmistui vuonna 1945, tosin se ei juurikaan poikennut
vuoden 1925 mietinnöstä, sillä sen tuntimäärät ja tuntijaot olivat melkein samat. Vuonna
1951 Oulun kansakoululaitokseen hyväksyttiin alakansakoulun, apukoulun ja jatkokoulun
opetussuunnitelmat. Näiden tekemiseen vaikutti samana vuonna ilmestynyt komiteanmietintö. Oulun kansakoululaitoksen viimeinen opetussuunnitelma hyväksyttiin vuonna
1963. Se ei kuitenkaan poikennut aikaisemmista suunnitelmista. Opetussuunnitelmissa
lähdettiin koulukohtaisista suunnitelmista, joista sitten siirryttiin valtakunnallisiin.
Suomalaisten opettajien koulutus aloitettiin ennen kansakoulun perustamista. Alkuvaiheen opettajakoulutuksessa korostui kristillisyys. Opettajaseminaarilaisten kuri oli tiukka,
sillä heidän tuli kunnioittaa opettajiaan ja totella heitä. Seminaarit olivat merkittävä ponnahduslauta monelle talonpojan lapselle, sillä erityisesti heitä hyväksyttiin koulutukseen.
1900-luvun alkupuolella talonpoikien lapsia oli yli 40 % seminaarien opiskelijoissa.
1960-luvun alkupuolella suuri osa opiskelijoista tuli perheistä, joissa vanhemmat olivat
suorittaneet enintään keskikoulun. Oulussa opettajatilanne oli koko tutkimusjakson ajan
varsin hyvä, sillä Oulu on aina muuttovoittoisena kaupunkina houkutellut päteviä opettajia. Oppivelvollisuuslain alkuvuosina maassamme oli opettajapula, mikä johtui oppivelvollisuuden kasvattamasta oppilasmäärästä, mutta myös huonosta palkasta. Opettajapersoonallisuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota 1930-luvulla, koska lasten ja nuorten
rikollisuus lisääntyi. Viimein tiedostettiin opettajan merkitys työrauhan ylläpitäjänä ja
oppilaiden motivoijana. Asia nousi vasta tuolloin suuremman keskustelun aiheeksi,
vaikka Cygnaeus jo kansakoulun alkuvaiheessa korosti opettajan merkitystä kasvatuksessa. Seminaareilla oli oikeus erottaa oppilas, joka opiskelujen edetessä osoittautui sopimattomaksi opettajaksi. Samoihin aikoihin maassamme oli joitakin päteviä opettajia työttöminä, enimmillään heitä oli yli 800. Hyvinä aikoina opettajia on aina siirtynyt paremmin palkatulle alalle, näin kävi myös pula-aikana. Oulussa tämä ei vaikuttanut samalla
tavalla kuin muualla Suomessa. Oulussa jouduttiin hetkellisesti erottamaan muutamia
opettajia, mutta laman päätyttyä tilanne muuttui. Oulun kaupungin opettajamäärä kasvoi
vuosina 1944–1974 melkein seitsemänkertaiseksi. Toisen maailmansodan jälkeen naisopettajien määrä väheni, koska he kiinnostuivat myös muista ammateista. Oulun hyvää
opettajatilannetta kuvaa se, että 1950-luvun puolivälissä Oulussa oli 176 pätevää ja ainoastaan 5 epäpätevää opettajaa. Oulun kansakoululaitoksen tilanne parani entisestään, kun
Ouluun saatiin 1950-luvun alussa opettajakorkeakoulu. Se valmisti opettajia myös Oulun
kansakouluihin ja paransi entisestään ammatissa toimivien opettajien ammattitaitoa.
Ongelmaoppilaille saatiin tutkimusjakson aikana kaksi erityiskoulua: apukoulu ja tarkkailukoulu. Apukoulu tarkoitettiin älyllisesti heikkolahjaisille oppilaille ja tarkkailukoulu
normaaliälyisille, käytöshäiriöisille lapsille. Apukoulu avasi ovensa vuosikymmeniä
aikaisemmin kuin tarkkailukoulu. Ennen kuin päästiin apukouluvaiheeseen, pohdittiin
maassamme jo 1890-luvulla erityisluokkien perustamista heikkolahjaisille oppilaille. Tarkoituksena oli saada heikkolahjaiset omiin luokkiinsa, koska he vaikeuttivat muiden oppilaiden opetusta tarvitessaan muita enemmän opettajan apua. 1800-luvun lopussa Oulussa
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toimi muutaman vuoden heikkolahjaisten luokka, mutta sen toiminta tyrehtyi nopeasti,
koska luokat täyttyivät käytöshäiriöisistä oppilaista. Oulun apukoulu aloitti toimintansa
hieman ennen oppivelvollisuuslakia eli 16.10.1920. Sen opetus erosi kansakoulun opetuksesta muun muassa siinä, että oppilasryhmät olivat pienemmät ja opetuksen erityinen painopiste asetettiin käytännöllisiin aineisiin. Toisena hyvänä asiana oli yhtenäisyys oppilaiden älyllisessä tasossa, vaikka oppilassiirrot ennen oppivelvollisuuslakia olivat varsin
subjektiivisia: opettaja käynnisti siirron, lääkäri tutki ja kansakouluntarkastaja päätti. Siirrettäviä olivat muun muassa heikkolahjainen, ”lahjaton” ja oppilas, jolla ei ollut ”kykyä
ponnistaa”.
Oppivelvollisuuslaki velvoitti kuntia kehittämään heikkolahjaisten opetusta, mutta
tämä koski kaupunkeja, joissa sitä jo järjestettiin. Laki määritteli apukouluun siirrettävän
oppilaan hyvin väljästi ”heikon käsityskyvyn” omaavat lapset. Vuonna 1926 perustettu
apukouluyhdistys kehitti apukoulusiirtoja tekemällä vuonna 1933 aloitteen pakollisista
älykkyystesteistä. Oulussa alettiin myös käyttää älykkyystestejä, joiden malli saatiin Helsingistä. Oulun kasvatusneuvolan perustaminen 10.2.1941 oli valitettavasti lyhytaikainen
edistysaskel heikkolahjaisten ja käytöshäiriöisten oppilaiden kohdalla, sillä kasvatusneuvola lopetti toimintansa vielä saman vuoden aikana. Yritys epäonnistui lääkärin kiireiden
ja varojen puutteen vuoksi. Kasvatusneuvolan toiminta aloitettiin uudestaan maaliskuussa 1951. Helsingissä aloitettiin seuraavana vuonna oppilaiden testaaminen, ja saman
vuoden syksyllä Oulussa järjestettiin ensimmäisten luokkien oppilaiden koulukypsyyskokeet. Niiden tarkoituksena oli seuloa koululykkäystä tarvinneet lapset. Apukoulun merkitys heikkolahjaisten opetuksessa oli suuri, sillä moni lapsi sai suoritettua opintonsa loppuun siellä. Samantasoisten joukossa lapsi uskalsi yrittää, olla oma itsensä ja ennen kaikkea lapset eivät apukoulussa erottuneet toisistaan osaamisen suhteen kuin kansakoulussa.
Positiiviset onnistumisen kokemukset vahvistivat oppilaan itsetuntoa.
Kasvatusneuvolan osuus tarkkailuluokkien perustamisessa oli merkittävä, sillä sen
perustamisen jälkeen yleensä aloitettiin myös tarkkailuluokkatoiminta. Kasvatusneuvoloilla oli tietoa käytöshäiriöisistä ja heidän määristään, joten heillä oli esittää painavat
perusteet luokkien perustamiselle. Helsingin tarkkailuluokka perustettiin vuonna 1939 ja
Turun vuonna 1942 sekä Tampereen vuonna 1947. 1950-luvulla pahantapaista oppilasta
alettiin nimittää sopeutumattomaksi, koska hänen käytöshäiriönsä syyt johtuivat monista
eri tekijöistä. Sopeutumattoman häiriöt olivat tunne-elämän alueilla, ja oppilas luokiteltiin
psykopaatiksi. Tarkkailuluokan oppilaat suhtautuivat kielteisesti koulunkäyntiin. Myös
vanhempien asenne oli samanlainen. Tarkkailuluokille siirrettiin suurimmaksi osaksi normaaliälyisiä poikia, jotka olivat luonnevikaisia tai ympäristön turmelemia. Oppilaiden
älykkyys oli hieman alle keskitason, ja heidän vaikeutensa ilmenivät käytöshäiriöisyytenä, keskittymiskyvyttömyytenä, uhmana, itsekeskeisyytenä ja aggressiivisuutena.
Vuoden 1957 kansakoululainsäädäntö merkitsi erityisopetuksen voimakasta kehitystä.
Asetuksessa mainittiin, että paikkakunnalla, jossa oli apukoulu saattoi olla myös tarkkailukoulu. Kansakoululaki oli yksi merkittävä syy siihen, että Oulun tarkkailuluokka aloitti
vuonna 1962. Tätä ennen tehtiin tiedusteluja sen tarpeellisuudesta, ja todettiin, ettei sitä
tarvittu, koska käytöshäiriöisiä ei ollut tarpeeksi. Selitys oli varsin hatara, sillä Oulun
tarkkailuluokka aloitti toimintansa 19 poikaoppilaalla. Opetuksessa painotettiin yksilöllisyyttä ja käytännön asioita, sillä tekemisellä ja taitoaineilla pystyttiin suuntaamaan oppilaiden liiallinen energia hyödylliseen toimintaan. Tyttöjen tarkkailuluokkaopetus aloitettiin vuonna 1966 ja alkuopetusluokkien vuonna 1973. 1970-luvun alussa monelle Oulun
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kansakoulun oppilaalle ehdotettiin joko tarkkailuluokkasiirtoa tai psyykkistä hoitoa.
Näille oppilaille oli tyypillistä runsaat poissaolot, käytöshäiriöt ja törkeä kielenkäyttö.
Pohjolan Poikakoti oli tärkeä yhteistyökumppani Oulun kansakoululaitokselle, koska
koulun keinojen loputtua apu saattoi löytyä sieltä. Voidaan todeta, että se oli Oulun kansakoululaitoksen viimeinen kurinpitokeino. Tosin poikakotiin toimitettiin oppilaita suurempien syiden takia kuin koulunkäynnin laiminlyömisen tai koulussa esiintyneiden vaikeuksien vuoksi. Nämä kuitenkin tulivat esille yleensä koulussa, jossa opettajat kiinnittävät
huomiota lapsen poikkeavaan käyttäytymiseen. Ongelmaisen lapsen vaikeudet heijastuivat yleensä kaikkiin instansseihin, joiden kanssa hän oli tekemisissä. Koko tutkimusjakson ajan eli vuosina 1915–1974 lasten vaikeudet johtuivat pääsääntöisesti kodin vaikeuksista. Merkittävä osa ongelmista johtui yksinhuoltajuudesta, sillä vuosina 1915–1920
oululaisten poikakotilaisten vanhemmista heitä oli hieman yli 47 %, vuosina 1921–1939
melkein 57 % ja vuosina 1940–1974 hieman alle 50 %. Yksinhuoltajia olivat suurimmaksi osaksi naiset, mutta poikkeuksen tekee vuodet 1921–1939, jolloin yksinhuoltajaisiä
oli suurin piirtein yhtä monta kuin äitejäkin. Miesten suuri määrä johtui siitä, että heistä
yli kaksi kolmasosaa jäi yksinhuoltajaksi vaimonsa kuoltua. Yleensä avioerossa lapset
määrättiin äitinsä huostaan. Avioliiton ulkopuolella syntyneitä lapsia oli jonkin verran.
Yksinhuoltajuus sinänsä ei ollut ongelmien aiheuttaja, vaan niitä aiheuttivat huoltajan
työssäkäynti, talouden heikkeneminen ja huoltajan voimavarojen ehtyminen.
Loput lapset tulivat ehjistä perheistä, joiden asiat päällisin puolin näyttivät olevan
monessa tapauksessa hyvin. Perheissä kuitenkin esiintyi monenlaisia vaikeuksia, joista
ylitse muiden nousi alkoholi. Vuosina 1921–1939 poikakotiin toimitettujen poikien isistä
noin 41 % käytti alkoholia runsaasti ja äideistä hieman alle 4 %. Vuosina 1940–1974
alkoholisti-isiä oli yli 40 %. Seuraavaksi yleisin syy ainakin vuosina 1940–1974 toimitettujen poikien poikakotiin tuloon oli isän ankara tai välinpitämätön kasvatus, sillä tällaisia
isiä oli hieman yli 22 %. Perheet kuuluivat pitkälti työväestöön, ja niiden toimeentulo oli
niukkaa. Ongelmana olivat myös ahtaat ja ala-arvoiset asunto-olot. Jengit ja kaveripiirit
muodostuivat usein uusien asuinalueiden lapsista, kun samalle alueelle muutti runsaasti
uusia asukkaita. Kerrostalojen ja varsinkin vuokra-asuntojen lisääntyminen aiheutti sen,
että ihmisten vaihtuvuus oli suuri. Omakotitalovaltaiset alueet olivat paremman asukaspysyvyyden takia rauhallisempia asuinalueita. Jengejä ja ongelmia esiintyi kaikissa uusissa
kaupunginosissa, vaikka niissä asui varakkaitakin ihmisiä. Taloudellista tilannetta heikensi monessa tapauksessa isän runsas alkoholinkäyttö. Osa tutkimukseni vanhemmista
oli vailla työtä, joten työttömyys ja huoltoapu oli tuttu asia. Yleensä miehen alkoholinkäyttö johti avioeroon, jonka seurauksena lapset annettiin äidin huostaan. Uusissa aviollisissa suhteissa isäpuolen ja lasten välit olivat yleensä kireät, koska kumpikaan ei hyväksynyt toisiaan.
Poikakotiin sijoitetut olivat suurimmaksi osaksi monilapsisista perheistä, joissa oli keskimäärin 5–6 lasta. Tutkimukseni aikana perhekoossa ei tapahtunut suuremmin muutoksia. Monessa tapauksessa lapsi oli joko perheensä nuorin tai vanhin lapsi. Vain harvoin
ongelmalapsi oli perheensä ainoa. Voidaan olettaa, että ainoa lapsi sai vanhemmiltaan riittävästi huomiota. Suuremmissa perheissä kaikki lapset eivät saaneet vanhempiensa huomiota yhtä paljon. Lapsi oirehti, jos hän jäi vaille vanhempiensa rakkautta, huolenpitoa ja
luottamusta. Monessa tapauksessa lapsen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi riitti yksi turvallinen aikuissuhde. Jos lapsella ei ollut turvallista aikuissuhdetta, huonon kaveriseuran ja
ympäristön merkitys korostuivat entisestään.
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Suurin osa tutkimukseni poikien ongelmista ilmeni omaisuusrikoksina, joista suurin
osa kohdistui ulkopuolisen omaisuuteen, mutta myös vanhemmilta varastettiin. Varastavalla oppilaalla oli runsaasti poissaoloja koulusta, ja koulussa ollessaan hän käyttäytyi
levottomasti. Kuitenkaan kaikki poikakotiin lähetetyt pojat eivät syyllistyneet rikoksiin
kodin ulkopuolella ja käyttäytyneet koulussa huonosti. Poikakotiin sijoitettujen joukossa
oli muutama oppilas, jonka käytös ennen laitokseen sijoittamista oli esimerkillistä. Tällaisten lasten kohdalla tehtiin ennaltaehkäisevää työtä, jos tiedettiin kotien ongelmista.
Suurin osa pojista menestyi kansakouluopinnoissaan huonosti, sillä ainoastaan muutaman pojan opintomenestys mainittiin hyväksi. Suurin osa heistä oli alisuoriutujia, sillä
kotiensa tilanteiden vuoksi he eivät panostaneet koulunkäyntiin, mikä ilmeni muun
muassa luvattomina poissaoloina. Harvan pojan kansakouluaikaista käytöstä pidettiin erityisen huonona, joten tämän perusteella voidaan todeta, että läheskään kaikki heistä eivät
olleet pahantapaisia. Poikakotiin siirretyistä pojista suurin osa joutui laitokseen 13–15vuotiaina. Suurin yksittäinen syy oli varastaminen, sillä vuosina 1915–1920 poikakotiin
toimitetuista pojista 74 % varasti. Vuosina 1921–1939 siirretyistä 50 % ja vuosina 1940–
1974 laitokseen passitetuista 86 % varasti. Oppilaiden varastamiset eivät vähentyneet
välillä, vaan merkittävin syy lukujen eroissa oli tapausten kirjaamisessa, kaikkia tapauksia
ei kirjattu ylös. Oppilaiden keskimääräinen ikä nousi 1960-luvulta alkaen, sillä hyvin
monet oppilaat olivat yli 14-vuotiaita ja joukossa oli jopa 17-vuotiaita. Tuloiän nouseminen selittyy murrosiällä, jolloin oppilaiden vaikeudet tulivat selvimmin esille. Monet laitokseen joutuneet pojat oirehtivat alkuvaiheessa karkaamalla ja rikkomalla talon järjestyssääntöjä. Joukossa oli myös oppilaita, jotka käyttäytyivät alkuvaiheessa hyvin, mutta
myöhemmin huonosti. Moni näistä lapsista oli alle 10-vuotias laitokseen tulon alkuvaiheessa, joten käytös saattoi muuttua murrosiän aikoihin. Yleisimmin käytetyt rangaistukset olivat vitsa- ja arestirangaistus. 1960-luku ja varsinkin sen loppupuoli merkitsivät
Pohjolan Poikakodin toiminnassa käännekohtaa, sillä tiukasta laitosmaisesta kurinpidollisesta kasvatuksesta siirryttiin vapaampaan suuntaan. Tähän vaikutti yhteiskunnan muuttuminen liberaalimmaksi ja demokraattisemmaksi.
Oppilaiden laitosajan jälkeisten vaiheiden selvittäminen ei ollut helppoa. Heistä laitettiin elämänkerrallisiin oppilastietoihin jonkin verran merkintöjä. Näiden perusteella voidaan olettaa, että suurin osa poikakotilaisista selviytyi elämässään tyydyttävästi, eli selvisi
ilman vankilatuomiota. Poikakotiin vuosina 1915–1974 toimitetuista oppilaista hieman
yli 20 % sai vankilatuomion. Vuosina 1915–1920 tulleista pojista 21 % tuomittiin, vuosina 1921–1939 siirretyistä 13,2 % ja vuosina 1940–1974 toimitetuista 23 %. Vankilatuomioiden väheneminen johtuu puuttuvista oppilastiedoista. Monet oppilaista sortuivat
rikoksiin alle 20-vuotiaina, osa jopa poikakodissa ollessaan. Rikkomukset olivat lähinnä
omaisuusrikoksia, sillä väkivaltarikoksiin syyllistyneitä oli ainoastaan muutama. Monen
menestyminen elämässä oli kiinni siitä, miten tukitoimenpiteet järjestettiin laitoksen ulkopuolella: oliko työ- tai opiskelupaikkaa ja asuntoa. Kotiinsa palanneiden kohdalla oli merkittävää, miten vanhemmat selvisivät omissa vaikeuksissaan ja miten he hyväksyivät lapsensa. Jos he palasivat takaisin ongelmiin, joista olivat tulleet, heillä meni hetken aikaa
hyvin, kunnes tapahtui retkahtaminen. Ilman poikakotia monen oppilaan tilanne olisi ollut
huomattavasti huonompi. Moni entinen oppilas kirjoitti poikakodin johtajalle ja kiitti saamastaan kasvatuksesta, jota ilman hän ei olisi selvinnyt.
Kokonaisuutena voidaan todeta, että koulumaailma on muuttunut merkittävästi tilojen
ja välineiden suhteen, mutta itse opetuksessa ei ole tapahtunut mitään mullistavaa. Yhteis-
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kunnalliset ongelmat ovat aina heijastuneet myös koulumaailmaan, sillä pula-ajat ja sodat
ovat lisänneet rikollisuutta ja häiriökäyttäytymistä. Tärkeimmät ongelmat olivat koko tutkimusjakson ajan samat: avioerot, yksinhuoltajuus, työttömyys, taloudelliset vaikeudet,
huonot asunto-olot ja alkoholi. Joukossa oli myös hyvätuloisten lapsia, joiden vanhemmilla ei ollut riittävästi aikaa lapsilleen, koska oma ura oli perhettä tärkeämpi. Molemmille sosiaaliluokille oli ja on yhteistä lapsen runsas yksinolo. Yhteiskuntamme ja koulumaailmamme vaikeudet ja ongelmat toistuvat syklettäin.

7. Lähde- ja kirjallisuusluettelo
7.1 Lähteet

7.1.1 Arkistolähteet
Kansallisarkisto, (KA), Helsinki
Kouluhallituksen arkisto VII, (KHA)
Lastensuojeluosasto, kasvatuslaitosten vuosikertomukset 1917–1923, Pohjolan Poikakodin vuosikertomus 1917.
Sosiaaliministeriön arkisto (SMA)
Lastensuojelutoimisto, yksityisten kasvatuslaitosten vuosikertomukset 1925–1964, Pohjolan Poikakodin vuosikertomus vuodelta 1925.
Lastensuojelutoimisto, tilastolliset vuositiedot kasvatus- ja tylsämielislaitosten oppilaista 1926–
1943
Lastensuojelutoimisto, kasvatusneuvoloiden vuosikertomukset (1940) 1947–1954

Oulun maakunta-arkisto (OMA), OULU
Oulun pohjoisen piirin kansakouluntarkastajan arkisto
Oulun pohjoisen piirin kansakouluntarkastajien piirikokousten pöytäkirjat 1886–1920, 1921–
1968
Pohjolan Poikakodin arkisto
Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 1–50, 51–100, 101–150, 151–200,
201–250, 251–300, 301– 350, 391–430, 431–470, 471–510, 511–550, 551–590, 591–630,
631–670, 671–710, 711–740, 741–770, 801–830, 831–860, 891–920, 921–950, 951–980, 981–
1005, 1006–1030, 1031–1060, 1061–1090, 1091–1125
Oulun lääninvankilan arkistoluettelo
Vankipassit 1921–1934

Oulun kaupunginarkisto (OKA), OULU
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Oulun kansakoulun arkisto
Aleksanterin kansakoulu 1960–1963
Huttunen Pertti; Oulun kaupungin kansakoulun historia, tutkimusarkisto 1866 –1903
Kansakouluasiat Oulun kaupungin valtuuston pöytäkirjoissa 1875–1913
Kertomus Oulun kaupungin kansakoulujen toiminnasta lukuvuodelta 1917–1919, 1923–1974
Kouluhallituksen erikoiskirjeet yleisistä asioista 1931–1957
Kouluhallituksen kiertokirjeet 1940–1964
Kouluhallituksen kirjeet Oulun kaupungin kansakouluntarkastajalle 1921–1930
Kouluhallituksen tarkastuskertomukset 1909–1950
Laanilan koulu: saapuneet kirjeet
Lähetetyt kirjeet 1972, 1973
Muiden Oulun kaupungin kansakoulun kokousten pöytäkirjat 1956–1968
Muiden viranomaisten ja yksityisten lähettämät kirjeet 1967
Oulun apukoulun oppilasmatrikkeli 1920–
Oulun Heinätorin apukouluselostuksia apukoulunopettajien tekemistä tutustumismatkoista v. 1926,
1937
Oulun Heinätorin apukoulupäästökirjat 1922–1960, oppilaskirjat 1939–1964
Oulun Heinätorin apukoulu: koulunjohtajien toimikunnan kokousten pöytäkirjat 1963, 1972–1973
Oulun Heinätorin apukoulu: koululääkärin päiväkirja 1953
Oulun kansakoulun johtokunnan pöytäkirjat 1875–1886, 1887–1901, 1910–1910, 1910–1916,
1917–1941, 1942–1950, 1951–1959, 1960–1966, 1968–1969, 1972–1973
Oulun kansakoulun johtokunnan pöytäkirjan liitteet 1915, 1916
Oulun kansakoulun johtokunnan kirjekonsepteja 1904–1918, 1919–1929, 1929–1938, 1939–
Oulun kansakoulun johtokunnalle saapuneet kirjeet/johtokunnan lähettämät kirjeet 1935–1938
Oulun kansakoulun johtokunnan lähettämät kirjeet 1945–1949, 1951–1952
Oulun kansakoulun johtokunnalle saapuneet kirjeet 1950–1952. 1960, 1961, 1962, 1964, 1965
Oulun kansakoulun johtokunnan matkakertomuksia 1905–1960 ja talkooasiat 1942–1952
Oulun kansakoulun johtokunnan vuosikertomukset 1960–1974
Oulun kansakoulun johtokunta, koulusuunnittelutoimikunnan pöytäkirja 1971
Oulun kansakoulun johtokunnalle lähetetyt kirjeet 1973
Oulun kansakoulun opettajakokousten pöytäkirjat 1903–1915, 1916–1924, 1925–1932, 1932–1944,
1945–1969
Oulun kansakoulun opettajien opintomatkakertomuksia 1905–1952
Oulun kansakoulun oppilaiden kurinpitoasioita 1902–1913
Oulun kansakoulun oppilaiden säännötöntä koulunkäyntiä ja hairahduksia 1926–1930
Oulun kansanopetusasioita maistraatin kirjekonsepteissa ja kirkonkokouksissa
Oulun kansakouluntarkastajan vuosikertomukset 1905–1924
Oulun kansakouluntarkastajan kirjekonsepteja 1913–1917
Oulun kansakouluntarkastajan lähettämien kirjeiden toisteet 1921–1930, 1930–1958, 1962–1964,
1967–1969
Oulun kansakouluntarkastajan lähetettyjen kirjeiden diaari 1935–1949
Oulun kansakouluntarkastaja: oppivelvollisuudesta vapauttamiset 1960–1963
Oulun kansakouluntarkastaja: arkistoluettelo
Oulun kaupungin muiden viranomaisten ja opettajien kirjeet 1967, 1971, 1972, 1973
Oulun kaupungin kansakoulun matrikkeli 1874–1890
Oulun kaupungin opettajien ja muiden viranomaisten kirjeet 1974
Oulun kaupungin kansakoulujen nimikirja 1900–1914
Oulun kaupungin kansakouluohjesääntö 1908, 1913, 1928
Oulun kaupungin Heinätorin kansakoulun mustakirja 1933–1936, Kajaanintullin mustakirja 1933–
1935, Tuiran kansakoulun mustakirja 1933–1969
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Oulun kaupungin kansakoulun oppilaskortit 1907–1912, 1913–1914, 1915–1916, 1917–1918,
1919–1920, 1921–1937, 1939, 1944–1963
Oulun kaupungin kansakoulujen opetussuunnitelmat 1908, 1915
Oulun kaupungin viranomaisten ja opettajain kirjeet 1967
Oulun kasvatusneuvolan vuosikertomus toimintavuodelta 1951
Oulun opettajayhdistyksen 50-vuotiskertomus 1916–1965
Oulunsuun kansakoulu: yksityisten kirjeet 1919–1946
Sanginsuun kansakoulun kouluhallituksen kirjeet 1948–1964, 1965–1969, 1970–1974
Sanginsuun kansakoulun koulutoimenjohtajan kirjeet 1970–1974
Sekalaista: tarkastuspäiväkirja 1935–1937
Valituksia opettajia vastaan oppilaiden vuoksi 1904–

Oulun kaupunginvaltuuston arkisto
Oulun kaupungin kunnalliskertomus 1899–1950, 1952–1953, 1961, 1963–1964

Pohjolakodin arkisto (POKO) , MUHOS
Johtaja Yrjö Siltasen kirjelmät 1922–1925
Kiertokirje 6.5.1914
Mustakirja eli Pohjolakodin oppilasluettelo
Nuorten Ystävät; saapuneita kirjeitä v. 1920–1961
Nuorten Ystävien toimintakertomus 1950–1967
Pohjolan Poikakoti: elämänkerralliset tiedot oppilaista nrot 1126–1147, 1148–1162, 1163–1177,
1178–1193, 1194–1210, 1211–1230, 1231–1246, 1247–1267, 1268–1277, 1296–1308, 1309–
1319, 1320–1330, 1331–1345, 1346–1352, 1353–1366, 1367–1377, 1378–1390, 1391–1399,
1400–1408, 1409–1417, 1418–1428, 1429–1439, 1439–1446, 1464–1474, 1475–1485, 1486–
1498, 1517–1527, 1528–1537, 1538–1545, 1546–1555, 1556–1565, 1574–1582, 1617–1620,
1638–1647, 1648–1656, 1679–1690, 1691–1700, 1708–1720

7.1.2 Painamattomat opinnäytteet ja tutkimukset
Hannuniemi R & Kaurala R (1982) Pohjolan Poikakodista 1970-luvulla kotiutetut oppilaat. Oppilaiden myöhemmät elämänvaiheet. Pro gradu -tutkielma. Oulun yliopisto, kasvatustieteen laitos.
Hietala O & Mäki N (1968) Koskelankylän poikakodista vuosina 1950–1960 päässeiden poikien
myöhempi rikollisuus. Porin kaupungin tutkimuksia 5/1968.
Isohookana T (1974) Opettajanvalmistusta Oulussa 1953–1974. Opettajanvalmistuslaitos. Oulun
yliopisto.
Kivirauma J (1983) Turun kaupungin tarkkailuopetus 1942–1982. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto.
Kitinoja M (1999) Pohjolakodista 1980-luvulla kotiutetut oppilaat. Toistotutkimus Pohjokodista kotiutetuista oppilaista. Lisensiaatintutkinto. Oulun yliopisto, kasvatustieteen laitos.
Kujala J (1990) Oulun kansakoululaitoksen toiminta vuosina 1939–1945. Pro gradu –tutkielma. Oulun yliopisto, kasvatustieteen laitos.
Larivaara H & Mustaparta R (1996) Koulukulttuurin muutos Kajaanintullin erityiskoulussa. Tarkkiksesta kuntouttavaan opetukseen. Syventäviin opintoihin kuuluva tutkielma. Oulun yliopisto,
kasvatustieteen laitos.
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Pirttiniemi J (1978) Oulun kansakoulun opettajisto 1874–1917. Laudaturtyö. Oulun yliopisto, kasvatustieteen laitos.
Telemäki T (1978) Heikkokykyisten ja pahantapaisten lasten opetuksen suunnittelusta ja toteutumisesta Tampereen kaupungin kansakoululaitoksessa 1872–1921. Pro gradu –tutkielma. Tampereen yliopisto, kasvatustieteen laitos.
Telemäki T (1980) Pahantapaisiin lapsiin kohdistuvista kasvatuksellisista ja opetuksellisista järjestelyistä Tampereella vuosina 1872–1958. Jyväskylän yliopiston erityispedagogiikan laudaturtyö.
Telemäki T (1983) Älykkyydeltään poikkeavien lasten koulutuksen organisoituminen maassamme
– erityisesti Tampereen kansakoulussa 1907–1958. Tampereen yliopiston kasvatustieteen lisensiaattityö.
Tulikoski T (1989) Erityisopetus Oulun kaupungissa. Syventäviin opintoihin kuuluva tutkielma.
Oulun yliopisto.

7.1.3 Painetut lähteet
Lait, asetukset ja komiteanmietinnöt
Kansakouluasetus 1866
Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus kansakoulutoimen järjestämisessä Suomen Suuriruhtinassmaassa.
Författning-Samlings no 12/1865–1867. 11.5.1866
Piirijakoasetus 1898
Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus ylempien kansakoukoulujen perustamisen edistämiseksi maalaiskunnissa 24.5.1898. Suomen Asetuskokoelma 20/1898.
Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus 1889
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